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Balkan sulhu 
biraz daha 
zayıfladı 

Bulgarlar h~ta 
etmitlerdır •• 

• 1 

Bulıarlar milli i•tiklille
rinin· akıbeti ve mukad· 
der inkifafı bakımından 
büyük hataya düımüt
lerdir. Bu hatalarını bu
cün deiibe yarın behe
mehal idrak edecekler, 
fakat nedametleri kayıp
larım telafiye kafi gel· 
miyecektir.. Bu batar 
ıöz önüne koyarken bır 
noktanın bihakkın •Y· 
clınlamnuım istemek te 

Bombardnnaalarclan IOJl1"8 zelzele 

hakkımızdır" . 
T =-

r uan: ETEM iZZET BENiCE 

Ankara 2 (Telefon1a)- Bulra· 
ıiatan, nihayet kendisiııi AJınaıı
)'ıuun kucağına attı ı1e :aı~hvere 
iltihakını resmen teyit ettı.w .B~ 
beklemnedik bir hadise degUdi. 
Filofun iktidar nıevkiine gclııı~· 
lillden, Kral Borisin Bitlerle 14: 
rii . d Sobranyada Harı· 

§DleSın en, . . . 
eiye Naunnın: •Biz revızıyonıs· 
ti · ·---a taraftarız• de-z ve yeıu nı....._ . . 
mesinden itibarea, besbellıydı ve 

- b" u daha Bulgari.standa her guıı ır 
ade4i artan Alman er ve ıubayla· 
nnın mevcudiyeti, Bulguistanıa 
Almanyaya teslim oluşa dofru 
cittiihıe şüphe bırakmıyordu. Bu 
··t 1 da L~ te«hisi her fırsat su un ar """ "' i 

tlüıtükçe tebarüz ettirmekten ger 
kalmamıştık. Ancak, Bulgarların 
. d. kadar bu11u at.ığa vurma· fUD ıye .. b 

aanua, meseli iki ay, u çay, q 
ay Bekiz ay önce ü ler paktına 
~ koymaJIMllaruwa en büyük 
1ebebi· böyle bir vaziyette Tü.r· 
ki enha ittihaz edeceii hattı ha· 
reieti iyiden iyiye bilı;n~ele • 
rinde• ye Türk siyaseünı s~li ~ 
•etle k,avrıyamamalaruıdan ıle.rı-
7e ıeliyordu. 

Almanya ıilti, B~l~n da 
kork.-u, Ttirkiyeain tnıilizlerle 
elele verip macera ararCtiına Bal· 
kanim• lıir cephe açması ve 
Bulpristana &aldırması endişesi 
idi. Avrupa harbinin başla~asm· 
tlaa itibaren, ıeçcn on se~z ·~ 
içinde biitüD. hadiseler gosterdi 
•e iıbat etti ki, Türkiye hakkında 
ı.öyle bir vehim veya hayal kur· 
marun manası Ye yeri 7oktur. 
Türkiye, kendisine ve bayati mea· 
faat ve emniyet _.slann• taarnıa 
_ ... 1 d"L,... ıilihlı bir harekete 
9'11 n1e ta,,-. . • fi 
taraftar dei'ildir ve bütün bede 
kendisini alakalı kılaıı aalıalarda 
sulhu :aıahfuz tutmaktır. TU.rk -

B 1 müııasebatında &la hede • 
o car .. k ın· 

fimia ve busuaiyetimia 171 o 
fllluk münasebetiı...._ve Bulprlıılrın 
IUlbu. ihlildea tevakki eyleme

. t'kaınette sal· lefr herhangi bir IS 1 
1 ' . ibtil"•a sebep • -tlınşlan ve bır 8 ' . ı· . .. leıne esasını 

maları ihtıma ını on 
· k" ı.u tema· rüdüyordu. Nıte nn, 

1ül ve ar:zu Bulgarlarla ıramızd~ 
·· tere• Ankarada iınza olunan :uıu~ 

deklarasyonu da ortaya .çı~ar~ 
v~" karşılıklı olarak her ıki de • 
let; biribirlni aleyhinde veya 

· hareket~ umumi surette taarrttz.ı 
lercle bulwamamayı deruhdc ve 1 
ilin ettiler. Bu yaJ:iyet tebaril• ' 
ettikten ve lnaild Hariciye Nazın ı 
.A.nkarada aıqrofonı• resıni teb
liği rnüteakip, au111tleketiıniz ~-- l 
tlutıarıaı terkederken birdeubıre 
Bulgaristan, Uçler paktıaa da im
la koydu n kendisini mihvere 
t~linı etti, Şimdi, k•rşınu.ıda, 
fılh•ll.ika bir Bulgar hf;kCmıeti 
~~~:•r "~ Başnkil Filof, 111ih\·ere 
ı 

1
• akı nnzaladıktan sonra; deY· 

Belgra t' da 
Ankara te
maslan iyi bir 
intiba bıraktı 

inglUz gazeteleri, 
şimdi vaziyetin 
deftlşmlş oldata· 
aa ıöyllyorıar 

LoDcha 2 (A.A.)- İn~Uz ıaze. 
teleri Ankara mükalcmeleri ile , . 
meşgul olmaktadır ... Taymıs• ga-
zetesi diyor ki: •Türkler tarafın
dan İngiliz Hariciye Nau.rına gös-
terilen bfu;nükabulden dolayı if. 
tihar duyan:z. Bu eörüşmeler bu 
saatten daha iyi saatte olamazdı. 
Balkanların en büyük buhran sa· 
ati başlamıştır. Mukavemet ka -
rarı şüphe iz Ankara ve Atinanın· 
dır. eçen hafta Alına.clar B l 
kanlarda istedikleri &'ihi hareket 
edecekler r-örilnüyorJın'CIL Fakat 
bu hafta vaziyet değişmiştir. Al
manlar ıeseıı hafta Bulgaristanı 
ifgal etselerdi, Aıtkarada İngiliz-

(Defta:u 5 blcl 8&71Mla) 

Bazı maddelerin 
gümrük resmi 
arttırılıyor 
.Ankara 2 (!Iususi ~uh~.blri -

miıden) - HükO.me~, ~~ .v~-
'd tındaki noksanhgı telifi; ıçın 

n a . ·· m.rük resımle. 
bazı ınaddelenn gu 
rine bir miktar Ua~e ile bazı ver-
·ıer de aheınmiyetsiz zamlar yap

gı m ed .. :; ... ....,ektedir. Fakat me -maa• uş~ ....... 
murlara herhangi bir vergi zam~ı 
yapılmıyacaktır. Bu hususta bir 
kanun llyibUl hanrlanmaktadır. 

il
e 1 narruna okndugu· bir beyao • 1 
•nıe ·1 

lu - 1 
• komşuları ile olan dost• j 

C\lna ah'tl · ed : 1 crıne aynen dcvaın 
eceğin· .1• 

hu 1 1 an etmiştrr. Atıt'8k, 
nun kat ... h. 

olunaın, 1 ~ ır temin 111fdolunnp 
ttıii:l,. _Yacı agı, şalısan tereddildil· 

"" •11Uc t' 
tiçler Paktı: •r: Zin, 'BuJgaristan, 
andan itib a nn:ıastnı koyduğu 
t:ırnattıJıitı aren, bizce rey istiklali 
• "es•)ot :~tıkaybetnıiş1ir. Şimdi, 

nda vey. - mntlaka j 
(Denaıa G iDGi lla,'lra4a) 

Yunanistanda 
şiddetli bir 
zelzele oldu ' 
lllbaııa Larlıa mın
takasında basar ve 
telefat çok mlblm , 

Atina, 2 (A.A.) - DUn sabah er- 1 
kenaen Uırisada çok &ıddelli bır zel· 
.ıele Glos ve Trikalada da hissedllruiı
telefal olmuştur. 
Ba~kJJ Korizfs'ln emri Uzerlne, 

İçtimai Muavenet Nazırı yardım ı~ıe
(Denıııu 5 illet 8aJ'fada) 

• 
lngiliz Kralı 
yeni Amerika 

1 
Sefirini bizzat 
karşıladı 

lmıdra, 2 (A./\.) - Amerika &e1iri 
t\ ı iTlnan dUn Lood ıı Lııi:ıu.r. 
Kroydon tayyare meydanında, sefir 
.Kral Altıncı Corc tara.tından karııılan
ınış ve pek samimi surette hot ıeldlnJz 
demiştir. 

İnglıterc tnrihınde, bir hükumdann 
yabancı bir setir! karşılamaıo ilk defa 
vaki olmaktadır. Lord Ha11faks'm da 
Ame~a &ittiği .zamnn, Cüınburrelsi 
Rw:veıı ıar.ıfından seldmlanııuı ol
duğu bıılırlardadır. 
Vınan Kral ve Kraliçe tara!ınclan 

çay içmek fizere Bııldnaham Sarayına 
davet edilmiştir. 

Keren etrafın
daki muharebe 
Kahire 2 (A.A.) - hıgili:z tay-

yareleri Keren etrafındaki İtal • 
yan mevzilerini şiddetle bombar
dımana devam etmektedirler. Tay-
yareler, bilhassa Keren ile Eritre
nin payıtahtı olan Asmara arasın
daki demiryolunu hedef tutmuş 

bulunmaktadırlar. 

lngiltere 
Bulgaristan· 
la münasebet 
/erini kes-
mek üzere 

Solyaya 
mot6rıtl 

evveli 
kuvvet

ler sonra plya • 
deler girdiler ı 

Bulgarista
nın 

dün 
işgali 
başladı 

Londra 2 (A.A.)- Sofya • 
dan son ı:elen haberlere ıö · 
re, Alman kıt'clan Vamaya 
vasıl olmuşlardır. 

İşgal dün başladı 
Sofya 2 (A.A.) - Almaıa 

kıt'aları dün saat 16 dan iti
baren Sofyııya gt>lmeğe baş· 
lnmışlardır. 

İngiltere siyasi mü
nasebetleri kesiyor 

Londra 2 (A.A.)- .As.wsi
yader Pre.-.in Sofyadaki mu
hnbh inin verdiği haberlere 
göre, Sofyaya gelen Alman 
kuvvetleri gittikçe ziyadeleş
mektedir. 

Evvela motörJii kuvvetler 
gelmiş n bunları piyadeler 
tnkip ehniştir, Alınan tayya
releri şehir üzerinde nıüte • 
m:ıdi uçuşlar yapını tardır. 

Bu ih b~rl Londrad d te
yit t>dildiği :r.aman, İngiltere
nin hirkaç saat içınde Bu1ga
ristanla diplomatik miinase
bct1eri kesmesi beklenebilir. 

Diğer mühim 
haberler Sinci 
sayfamızdadır 

Memurların har· 
cirah alacaklarl 
derhal ödenecek. 

Tediyede ihmali gl
r 11 en memurlar 
cezaıandırdacak 
Ankara 2 (Hususi muhnbirimb

den) - Dahıliye Vekaleti, bila ~ 
hare, barcıirah veya dıger ma~raf
larını tahsıl edemiyerek hazine -
den alacakh olan memurların ala
caklannın kısa bir zamanda öden
mP.si için alakadarlara gönderıl -
mek üzere bir tamim hat.ırlamı.şlır. 
Dahilıye Vekıli Faik Öztrak bu 

işle bizzat me~gul olmuş, tetkik
ler neticesinde, yüksek memur - ı 

larm bu gibi alacaklarını tahsıl et- 1 
tikleri fakat küçük memurları!' a· 
lacaklı kaldıkları görülmüştlir. Bu 
paralar bütçelerden miinakale yo. 
lile derhal memurlara ödenecek
tir. Bu işte ihmali görülenler §id
detle ce.zalandırılacaklarcbr. 

Posta telgraf 
işlerinde sür'at 

Ankara, 2 (Hususi MuhablrbnJz· 
den) - :Münakalat VektılcU, posta, 
ıelgraf ve tele.ton ~erinm daha sür'
nUC1mcsıni temhı lçln bir kanun pro
jesi haz.ırlıımnkbdır. 

Biltun te~kilfıt 23 mıntnkara ayn
lacak ve Vıltıyet MQdurlilklerl bu 
.Mınta.kn Ml.ldürlüklerine baitlı olacak.
ur. Memur tayini ve bu glbl bazı sa
JAhJyellcr doğrudan do4ruya Mıntaka 
Mudurluklcrıne verıleccktlr. 

Posta, Telgraf ile Telefon işlen Re. 
isliklen Posta, Telgraf ve Telefon İıı· 
leri Reisliği nnmiyle blrl~~irilccek-
tır. 

Dört Alman tayya
resi üşür. ldü 
Lonf\ra, 2. {A.A.) - Havn Nezareti

nin neşrettiği bir t bUğe gl re, ingl
llz avcılarırıdan mlirekkcp bir t~clc-
.kül, Şlmall Fransa,.a yapbğı bir hü
cumda dört Alman avcı tayyare$bıi 

dOşilrmüştür. Kab1e d6nerken denh 
üzerinde de bir Alman tnyynresinl 
döştirm{iştllr. 

Aylık tramvay kar-
nelerinin 
tatbikine 

10 martta 
geçiliyor -Karnelerin birinci mevki fiatı 840 

ikinci mevki 600 kuruştur 
Tramvay İdnres1 ;yml ihdas t>tm<?kte 1 

olduğu aktarma bil ilerinin ~itini 
tesblt etmiştir. Blriııci mevkide n ve ı 
lkıncıde 7,50 ku~ olno aktarına bilet- 1 
leri değişik hatlar üzerinde muteber 
olacak, ayni hat üzerinde bu biletlerle 
seri dönülem!yecektir. 

Aktnrma biletlerde ;yolcunun ıtd~ 
ceği ve aktarmıı edeceği l!\as;yonlaıa 

işaret konulacaktır. İkinci mevki ak· 
\arma biletınin farkı verilmek üzen 
birincJ mevkie bmilebllecektlr. 

Talebeler için aktarma bıleti blrlnd 
mevkide bel, ikmcl mevkide liç lm-
1UŞtur. 

• 
ita/yanlar So-
ma/ide müşkül 

vaziyette 
Kahire 2 (A.A.) - Somali'nin 

payıtahtı olan Mogaclyo'nun ve 
mühim yolların işgalinden sonra, 
İtalyanların Somalideki vaziyet -
lermin son derece müşkülleştiği 
bildirilmektedir. 

Polonya Başv~ki
linin bir nutku 
Londra 2 (A.A.) - Polonya Baş

vekili ve Polonya ordulan kuman
danı General Sikorski dün radyo

:Bir a;y mlidde\Je m\lteber elmak D· 
ure ihdas edilecek Jc;ınıelerin b ı ınd 

ırıevJd tiyau 840, lki11d mevki 600 ve 
teleberer için de blrlncı mevki 4.80, 
IkincJ mevki 240 kuruş o1acnktır Aylık 

karneleri h~mıl olımlar rJnde istedik
leri kadar tramvaya binebilcceklcrdir. 

Subaylar için aktarma bilet yoktur. 
Aktarma blletJerJ ile aylık karneler 10 
Marttan itibarea tatbik edilecektir. 

Kıt'a farkını knldırnn 7 ve ~ kuruşl~ 
tek biletler de bir Nlsa"lda tatblk edlo
lecekUr. 

Holandada 
Üç şehire 
Ağır ceza 

Londra 2 (A.A.) - Öğrenıldi • 
ğine göre, Almanların öldürüldil
ğü son isyan1ar üzeône, Holanda
dak.i Alman işgal makamları ü~ 

şehre ağır cezalar tarhetmişlerdir 
Amsterdam ~hrine 2 milyon, El. 
versun şehrine 250,000, diğer bir 
§ehire de 75,000 lira ceza ... 

Yagoılıv 
Nazırr. 

Barlcly6 
d~ 

da söylediği bir unutkta, Alınan - Budapeşte 2 (A.A.) - Yugoslav 
yayı, Polonya mooeniyetini ve Po-\ Hariciye ~az.ın Markoviç Başve. 
lonya milletini yavaş yavaş öl - kili ziyaretten sonra, bu. g~ce ya-
dürmekle ittibaın etmiştir. rı:n Belgrada avdet. e1mıştır. 

Ebe Naciye on iki 
ıla mahkiim oldu Londra, 2 (A.A.) - Bu g<'ce İngiliz 

tay1areleri Jtnle'ye muvaffııJuyetht 

hücum etmişlerdir. İngiliz s:ıhillC!.rl.n
den hücumun &nlha.lım heyecanla ta
kip edilmiştir. 

---.- Karar okununca suçlu ve 
Arnavutlukta ltalyan-

Y u g o s lav ya ıarm tayyare ~~~~tı samilerden bazıları ağladı 
• d AJ Londra 2 (A.A.) - Bıldirildi • A k 2 (H • h b' . ,_ .. n e m ğ' .. y . t k n ara ususı mu a ınm ..... -

uzerı an ıne gore, unanıs ~na ar§ı. ta - den) - Geçen 6C1le §ehrimizde bir 
arruzun başladığı gundenberı, Yu· . t 1 t •ft-b ı H ki 

1 • . emaye o muş, skUI u asc 

t a Y Y a r e e r ı nan bava kuvvcUerı Armıvutluk h t . ı...ftı • d N · Ki . . - . _ as anesı e~ enn en acıye. -
arazısı uzcrınde 115 duşman tay- 1. 1. d kt M hm t Ali i b' t ı. 

Londra, 2 (A.A) - Dün iki Alması 
bombardıman tayyaresi Yugoslav ara
z.isl üzerinden uçmuştur. Yugoslav av• 
cı ta;n"a.relerl. Alınan tayyarelerin! 
7ere iıuJıi;ye mecbur etmsitir. 

· d .. - ü 1 a· İk" ıs ı o or e e y ır o e 
yaresı uşurm şer ır. ı taraftan d t b il l:Jd"" ·· ..t•· 
AA t · d t h . . . e a anca e u urmuS'.ur. 
"r'% ayyarenm e a rıp edılmış ol-
ması muhtemel addedilmektedir Naciye hakkındaki Ankara Ağır 

• Cezasının altı senelik mahkumi-

Madanva Postalan yet kararı, Temyiz tarafından bo-
" zulduğundan muhakemeye yenJ -

den başlanmıştı. 
Bu meraklı muhakemenin son 

celsesi büyük bir samiin kütlesi 
6nünde yapılmış ve suçlu ebe Na
ciyenin 18 sene ağır hapse konul. 
masına, doktor Mehmet AlinL"l 

ikendısini evlenme bahanesilc kan· 
dırması tahrik olarak kabul edil· 
diğinden cezanın üçte birinin ir.· 
dirılcrek 12 sene ağır hapse. konul
masına, müebbeden amme hizmet. 
lerinde.:ı memnuiyetine karar ve
rilmiştir. 

Karann okunmasını müteakıp 

auçlu mevkUndc bulunan ebe Na
ciye, gözleri yaşararak ağlamağa 
b~lamış, samün arasında da ağ· 
layanlar olrnu~tur. Reisin suçluya 
temyiz hakkı olduğunu bild"rmell 
üzerine Naciye jandarmalar ara -
smda başı önüne eğik olarak salonu 
terk etmiştir. 

Şimdiye kadar hergfin yapılan 
İstanbul • Mudanya vapur sefer -
leri yarından itibaren baltada yal
nız dört güne iııdirilecektir. Bu hat
ta Sus ve Mersin vapurları çalışa
caktır. Mersin vapuru ile yapıla -
cak olan pazartesi, ça11amba w cu. 

ma postalan İ1>tanbuldan saat 9 da -----------------------~--;;;;; 
ve Sus vapuru ile yapılacak pazar Ç E R Ç E V E 
postası da lstanbuldan 9,50 de har -
ket edecektir. İstanbuldan pazar -
tesi ve cuma günleri kalkan pas -
talar Armutluya uğnyarnk Gem -
liğe kadar gidecekleNlir. Çarşam. 
ba ve pazar postalan Mudanya • 
dan döneceklerdir. 

Hergiln yapılan po.rlalann haf
tada dört güne indirilmesinin, bH· 
bassa Bursalılann şikayetini mu -
cip olacağı tahmin edilmektedir. 

Beykoz, Üsküdar ve 
Kasımpaşada verem 
dispanserleri açılacak 

Veremle MDcadele CemiyeU, senel.Ot 
konaresinJ dün EUbba Odıısınde yap
mı~tır. Eski idare Hcyetı aynen iplto 
edllmı,, yalnız Azalardan birln.ln isti· 
fası Ozerine Fahir İpekçi setllmlştir. 
Bu sene Beykoz, ıta..ııımpnon ve O'skü· 
darda yeni verem dispanserleri nçıl
mnsı kn.rarlaşmıştır. Cemiyet elli bin 
llrolık yardım pulu Ç'lknrmıştır. 

MünakalAt Vekltlctl yardım pulla
rmdon bütiln vesaıti n:ıkliye biletleri
ne yap~nlmo.sını kabul etm~Ur. 

Dedi· Dedim 
NECİP ı-~A.ZU.. KISAKÜREK 

Dedi: 
- Biraz da edeltiyata dair 

konuısak u olurf 
Dettim: 
- Biraz da edebiyata dah 

konuşsak iyi olmaz. Zira ede
laiyatın ılyasct olduP. fakat 
siyasetin edebiyat olmadıla 
günlerdeyiz., 

Dedi: 
- Öyleyse siyaseiten 1ıona

plım?. 

Dedim: 
- Öyleyse siyasetten konq. 

mıynlım •• Zira siyasetin asker
lik olduğn ,fakat a kerliğin si
ya et olmadıtı günludeyiz. 

Dedi: 

- Askerlikten de konup.mu 
mıyız?. 

Dedim: 
- Alkerli.kten de konuşa 

yız. Zira askerliğin sır olduğu, 
fakat sırrm askerlik vlınnd1ğı 
pnlerdeyi:ı.. 

Dedi: 
- Öyl y e &ır ae liemcktir 

aulnt?. 
Decliıa: 
_ Onu 1 Jôm mutasavv1f1an 

anlntmış •Sırr111 sende kal • 
.Ukça sen ona hikım olursun, 
aeatler. gicliace • aana bakim 
olt •~• 

Dedi: 
- Sırrı kim bilir'>. 
Dedim; 
- Cevabı yine isJam muta

Yn-uflarmdnn al: •Bilen söy. 
lemcz, söyli) ea bilmez.-• 

Dedi: 
- Der unsnru meçhul bir 

:muadele tise:-inde nisbctler 
7apmıya dn\·et ediyorsun ia • 
sanı. 

Dedim: 
- Muadelenin tek "Ve hiiktm 

malUınn Mehmetcik. .. 
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2 SON TELGRAF - 2 MART 1941 

SURTUCUN 

FiLMi 

l Sirkeci 
1 Meydanı 

llWJ)J.ııi ı ı Günün meselesi: 

u!C:.:mnah!0çUupıtu 
1 
Ekmek otuz para 

bir ku:cağıs. Sevimli birşey" Fa- daha ucu· zlıyacak 

1 Modaya 
Tramvay 

B izim Mahmut Yeaari'nin 
Şehir Tiyatroaunda oynanan 
uSartülu piyeıi, filme alma.
cakmı,.. «Sürtük> aahnedo 
beie~ildi, çok tuttu. İDf"!!.b 
fi lmi de rağbet görür. 

Neden acaba, bütün dün
yada, hemen daima aiirtülder 

filme çekiliyor?. Halk, neden 

acaba, daima aürtüldere raj

bet ediyor? •• 
Bir hazin ittir ki, ao~ 

yın!. 

RESSAMLARIN - --
BIRLIGI 

Gazeteler yazıyor: Genç 
ressamlar, heykeltrqlar yeı;ıi 
bir birlik kurmak üzere top
lanıyorlarmlf 1 

Bizim memlekette, en çok 

birlik yapmak heveslisi ve 
merakluı reu•mlarla heykel

trqlardır. Doksan dokuz ta.

n,e birlikleri vardır. Bunlar 

yetmiyOl'Dlllf gibi, bir taraf

tan da yeni yeni birlik kur
mak üzere uğr&§ır, dururlar-

Peki amma, bu zevat, mü

temadiyen, birlik itleriyle ui

rqıyorlar, resim, heykel yap

mıya nasıl vakit bulabiliyor

lar?. 

YENi TIP 

iHTiYACI 

. Ayakkabı tipleniyor, elbi

.e, kumat tipleniyor, ekmek 

tip leni yor.. Bir tek tip, ayni 
zamanda rahatlık .. 

Arkada,lar rivayet ettiler 
ki, Oatat Çallı İbrahim, rakı
mn da tiplendirilmesini arzu. 
laml§tır: 

- Her tarafta bir bqka 
C(eıit ve derecede olunca, ka.

rt§ıyor, karıtınca da, inaaıı bir 
tuhaf oluyor. 

Yarından itibaren 
esaslı bir şekilde tan
zim işine başlanıyor 
Bazı binaların yrkılmaı;ı ile ge.. 

ni§letilen Sirkeci meydanının e
saslı bir şelı:ilde tanzim olunmaama 
yarından itibaren başlanaı;:aktır, 

Evveli meydanın bir kısmı tram
vay yoluna ayrılacak ve viraj nok
tası genişletilerek nakliye vasıta
larının seferleri kolaylaştırılacak. 
tır. Tramvay idaresi ele Bu işe ya
rın başlıyacakhr. 

Diğer taraftan meydanın losmeıı 
açılması ile beraber buradaki düılo
kan ve otellerin kıymetleri art -
mııjtır . Beşir Kemal Eczanesi Sl -

rasından itibaren sahile kadar o
lan dükkAn ve binaların da yı -
kılıp Gann karşısının gen.işletil -
mesi ve aynca; Viyana otelinden 
Ali Rıza Eczanesi civarındaki kö
şeye kadar istimlak ve yıkma ifi
nin teşmili ile beraber burasının 
şerefi çoğalacağından Belediye de 
binaların şerefiye resmini arttı • 
racaktır. 

Ancak bu kısımların yıkma ve 
sabanın genişletme işi ikinci plAna 
bmıkı.lmıştır. 

Kadıköy imar planı 
Ankaraya gönderildi 

Dahiliye Vekaleti., Belediye İmar 
Müdürlüğünden Kadıköyünün i.. 
mar planını iı;temiştlr. 
İmar Müdürlüğü planın bir kop

yasını göndermiştir. V ek:Aletin bil
hassa, Altıyolağzı ile Kadıköy -
Haydarpaşa arasında Rıhtım Cad
desi hakkında yeni bazı kararlar 
vereceği sanılmaktadır. Bu iki ye. 
rin biran evvel imar edilmesi ve 
Kadıköy koyunun bir liman ha -
line getirilmesi istenilmektedir. 

KtlÇOK BABEBLEB 

~n::S';: b~::::. daha çok 

Vapunlayıs. 

Haftanın ekseri günleri, aabalı. 
veya a:q.m, vapur kamarasında 
gördüğüm bu genç kızın, bir yer
de çalıştığına hükmetmek hatah 
olmazdı. 

Yawmdalti arkadaşım, ODU -

limladı; anladım iti, ahbaplığı vu. 
Sordum: 

- Kimdir bu genç laır?. 
- Filan bankada çalışyor" 
- Yolr. canım?. 
- Evet; neden hayret ettin?. 
- Daha pek genç de.. Adeta 

çoculr... 
Arkadaşım izahat verdi: 
- İyi bir \'ızdır. Zekidir, dü -

rüsttür, çalışkandır. Geçen sene 
bir orta mektepte okuyordu. Ya
şı 18 var, yok.. Zannedersem, bım
kacla henüz staj devresinde. .• 

• •• 
Aradan üç ay kadar geçmişti. 

Genç kızın hali, tanı değişmi§tl. 
HattA, ona, bir akşam llOll vapur
da rasladım. 
Şimdi genç kırın ballndeki de

ğişiklik devam ediyor. Giyinip, 
saçlan, adım atışı, berşeyi ... 

Bazan, dikkat ediyorum: Aylaı-
ea evvelki masnm çoeak ytlzlll 
genç kız bu muydn?. 

REŞAT FEYZi 
- - - ---- -- -
111re lerarası Parti 
OcaQında toplantı 
Beyazıt Cumhuriyet Halk Partisi 

Direklerarası semt ocağı tarafın.. 
dan dün gece Şehzadebaşındaki 

L etafet apartımanı Parti salonun
da Ocak mesuplarına ; yeni aza -
ları tanıştırma toplantısı tertip 
olunmuştur. Üç yüzden fazla hal.kın 
iştirakile samimi ve nezih bir aile 
muhiti içinde geçen bu toplatıda 
Fatih Halkevi bandosu da bulun
muş ve çaldığı güzel nar.çalar zevk. 
le dinlenmiştir. 

MAARiF, ONIVERSITE: Bilahare muharrirlerimi2den B. 
_ Bülent Hamdi Erim tarafından 

+ 20 Cilnlülı: Sömestr bittiğinden cYurdda birlik ve Hallı: Partisi• 
Uruversite yarın sabah açılacaktır. mevzulu bir konferans verilmiştir. 

+ Ünhrersilede açılacak Büyük A- Bundan sonra da şehrimizin ta -
damlar Galerisi için Edebi.yat Fakül- ' nınmış eski karagözcülerindcn ha
lesi Baki, Net'! Nedim ve Şeyh Galibin' 
resimlerini yaptuma;yı karalaı;!ınrut- yali Bay Safa tarafından Karagöz 
tır. oynatılmış ve bunu muhtelif salon 
+ Martın 12 sinde ilk:mektep mual- eğlenceleri takip etmiı)tir. 

Bu teklif makuldür. Erbabı 

bilir ki, karıttırmak hatadır. 
Hakikaten, bizde, çok fazla 
çeıitli rakı var. 

!imleri bir toplantı. yapaeaklar ve ta
. lebenin vaziyeti hakkında yeni bazı 

kararlar vereceklerdir. Üsküdar tramvay ida
resi ve alacaklıları 
Üsküdar Tramvay İdaresile ala- 1 

cak'ılan olan İ ş Bankası ve eski 
elektrik Şir!<eti arasındaki anlıış
m alar sai ı günü Şehir Meclisinde 
karara bağlanacaktır. Alakadar 
encümen te tkiklerini bitirmiş ve 
an ıaşma 1 arı kabul etmlş ;r . 

ODUNLA 

OTOMOBiL 

Bir ecnebi aermayedar 

grup, otomobillerin odun kö

mürü ile iıletilmeıini teklif 

etmi§.. Bu teklifin eababı mu

cibeaini bilmemekle beraber, 

tahmin ediyoruz ki, odunun 

daha bol ve ucuz olması esası 
göz önünde tutulmu§tur· 

Filvaki, odun çok •• Amma, 
ucuz değil.. Tahmin ederim 

ki, bu ecnebi firma, bir or 

man ve ziraat memleketi olan 

Türkiyede, odunun çekiainin 

435 kuruta olduğunu bilain! 

Eğer, otomobilleri odunla yü
rütmiye kalkarsak, korkarım, 
benzinden daha pahalıya ge
lir!. 

AHMET RAUF 

TiCARET oe SANAYi: 

+ Çorlu ve Sllivride sütfuı top
kilosu 16 kuruı oldugu halde yoğur

dun burada 60 ~· saWma.ı ibti

~ addedilJJı!a, lahkik..la baş~ ı 

+ Tunanm buzlar ı;ö>; i lmcye l>aşla
dJtından burada kalan eşya gelıniye 

başlıyacaktır. Üç milyon Lira lık tıbbi 
muslahzarat ta vardır. 

+ Son bir lıAfta içinde yalnız istan
buldan 3,600,000 llra.l.ı.lt ihracat ya
pılmıştır. 

+ İııgilı.eredeın teneke ııetırmesl 
için Madenl Efya Birliğine Merkez 
Bankasmda 60 bin İnelllz liralık akre
ditif açılmıştır. 

MÜTEFERRiK: 

+ Elinde bulunan pullukları at
mak istemi.,.en Perşembepazarında 
.Ahmet Kad.iroilunun dükkAnının 3 
flÜ1l kapanmuma ve suçlunun ılA 25 
lira para cezau ödemesine karar ve
rlJ.miştir. + Fincancılarda 5 ı:wmaralı Ham- ı 
parnomun mani!atW'a ticarethııııal ı 
bulunan çeşiUeri satmamak sucundan 
müddeiumumll1Ao verllmlatlr. 

Son Telgrafın Edebi Tefrikası : 44 

BiL o KÖŞI 
BÜYÜK AŞK ROMANI 

SELAMI 
- Şu Pertev Dayı da her şeye 

burnunu sokar in.>anın rahatını 
kaçırır Dansımızı yarıda bırak -
tırdı Bunun için bana bir dans 
borrlusunuz. Bu borcunuzu da şöy
le Ödemenizi r ica edeceğ im . Ma _ 
demki siz artık Zekil ere gelmiyor
su JZ, müsaade edi niz de ben size 

geleyim. 
- Hay h"Y· dedi Her a~am ev

deyız. Gezmeğe bile gitmiyoruz. 

Gelmenize hıçbir mani yok. I 
Pertev Dayı onlardan ayrı yü

rüyor, arada sı rada y~n göz1.e H8.- ı 
lis Ademe bakarak şoy le duşunu-

yordu : 
·Ben .enın ne mal olduğunu bi-

İZZET 
lirim yavrum Halis .. Sen Afifeye 
abayı yakmıya başlıyorsun . Kw. 

ele geçirmeğe çalışacaksın amma 
bu iş te kendini keyfine buyuruk 

zannediyorum. Ben işin farkında
yım. Gözümü dört açacağım! Se

nin kurduğun kötü tuzağı örümcek 
ağı süpürür gibi süpüreceğim.• 

-7-
Yalnız <>mıı!in farkına varmadı

ğı büyük ıftrtınalardan sonra Bil.. 
lılr köşke biru sükUn gelmi§ti. 
Zebra hanım bu ikinci ziyaretinde 
biraz daha sessiz ve yumuşak dav
ranıyordu. Ya Lemanın sabnnı, ev 
kadınlığını. oğluna beslediiti derin 

Oalatada gizli çab
şan bir ecnebi 

tebaalı işçi tutuldu 
Galatada Emekyemez mahalle

sinde oturan İspanyol tebaası Ya. 
set Karlonun Küçük San'atlar ka
nununa muhalif olarak; gizli çalış
tığı görülmüş ve yakalanmıştır. 

Memleketimizde ecnebilerin ya
i>Bbilecekleri san'atlar mezkıir ka
nunla tayin ve tahdit edilmiş oL 
duğundan Y asef Karlo Küçülı:: 

San'atlar kanununa muhıılif hare
ket suçile mahkemeye verilecektir. 

şefkat ve muhabbeti nihayet tak
dir etmişti veyahut da oğlunu bu 
kadından ayıramıyacağına kanaat 
getirmişti. Annesinin bu sessiz ve 
sakin hal ve tavrına aldanan Ce
mal tekrar annesinin gönlünü e
debileceği hayaline kapılmıştı. AJl.. 
nesi Yeşilköye gitmeden evvel her 
halde onların evlenmelerine izin 
verecekti; Cemal bu izni artık ko
parabileceğine kat'iyyen emindi. 
Artık Zekilerden bahsedilmiyor -
du. Cemalin buna hiç şaştığı yoktu. 
İnsan kendi arzusunun tahakku
kunu gördüğü zaman hayret et -
mez. Annesinin münasebetsiz bir 
gevezeliğinden korkarak esasen 
annesi yanlarında olduğu müddet. 
ce komşularla rabıtayı kesmek i&

tediğinden Lemanla Afifeye birşey 
sormuyordu. Zekiler ne alemde ne

den gehniyorlar, haydi biz gidelim 
gibi sözler sarfetıniyor, teklifler 
yapmıyordu. 

Buna mukabil Halis Ademin sık 
sık gelmesinden de pek memnun 
değildi. 

Afifeden yüz bulan Adem hay-

Be!edıye dün Wtüııı teşkilatı ile 
şehirdek.:i fıruıları teftilj ettirmiş 
ve hepsinden yeni tip ekmek nü
muneleri aldırmıştır. Bunlar tah
lil edilecek ve bu suretle yeni Çet

ni undan en mükemmel ekmek 
tipi tesbit edilecektir. Nümune -
leri bozuk çıkan fırınlar e«WAn
dırılace ktır. 

Belediye çeşni itibarile ikind 
nevi olan yeni ekmeğn br çuval 
'llllundan alınmakta olan l~ ku-

l"U§ müdafaa vergisinin 100 1ı:ıırtıfa 
indirilme.si hakkında tem.aslar yap
maktadır. 

Alakadarlara verilen blr hesa
ba göre de ekmek narhında he
aaplanan 30 kuruş çuval pıınw
nın beş kuruşa indirilmesi kabil
dir. Bu nokta da yarın gıöriişille
cektir. Müdafaa vergisi. indirilir 
ve çuval paran da azaltılırsa ek
mek yeniden 30 para uıcuzlıya -
caktır. 

Buzhane/erdeki peynirler 
Perakendecilere dağıtılacak 
Vali muavini Ahmet Kınık, pey- Buzhanelerdelô. peynirler, istiyen 

nir işini kat'! surette halletmek: perakendecilere korrusyonun koy
üzere alakadarlara direktifler ver- duğu azami satış fiatı üzerinden 
miştir. Fiat Murakabe Komisyo - satılacaktır . Bu satışları Murakabe 1 
nu, şehrimiıxleki bütün buzhane- Bürosu yapaeak ve paraları tıop-
lerden stok mevcudünü sormuş ve tancı tüccarlara verecektir. Bun-
birer beyanname istemiştir. Ya- dan sonra peynir istiyenlerin Mu-
nn toplanacak komisyon bu be - rakabe Bürosuna müracaatları 11-
yannameleri gözden geçirecektir. zımdır. 

_C_a_n_lı_h-ayv_a_n ihracab--İ~lk_v_e_o_rt_a_m_e_k-te-pler-

nasıl yapılacak ? de dinlenme t a ti l i 
Şimdiye kadar oaniı hayvan ih

racatı bütün mıntaklardan serbest 
bir şekilde yapılıyorou. Mersinde 
bir canlı hayvan İhracat Birliği 
Jrurulınustur. Bundan sonra her 
tarafta yapılacak hayvan ihracatı 
Mersindeki Birliğe bildirilecek ve 
müsaade verilirse ihracat yapıla • 
caktır. 

Martın 20 sine kadar şebrimlı -
deki tekmil Lise ve Orta mektep
lere ikinc; kanaat notunun sonu 
doiayısile bir cdinlemne tatili. ya
pılması kararlaştınlınıştır. Diğer 
taraftan İlk mekteplerde de birf 
haftalık bir dinlenme tatili yapı.. 
lacak '~ Bu tatilin günleri yakın· 
da tesbit olunacaktır . 

--[ADLİYE ve POLİS-]-
Samatya cinayetinin esrar 

kaldırılamadı perdesi bili 
iki gencin yanındaki kızlara almak için 
kendisine polls stlsö veren biri yakalandı 

Üç dört gün evvel Kocamustaia
paşada Sümbülefendi cam.il arka -
sındaki bostanlnda balta ile başı 
vücudünden aynlınış olarak bulu
nan Talatın kimin tarafından öl -
dürüldüğü henüz kat'iyyetle anla
ş>lamamu;tır. Talatın uzun zaman
danberi hayvanları için saman al
d1ğı ve bililhare alışverişi keserek 
bir miktar borçlu kaldığı bir sa -
mancıdan, korktuğu hakkındaki 

Y enicamı cinayetinin 
muhakemesi başladı 

Bir mü::ldet evvel Yenicamide bir 
cinayet olmuş, daktilo ile istida ya

zan ve muamele takip eden Seyfi; 
Emin adında bir genç tarafından 
öldürülmüştür. Cinayetin sebebi, 
Seyfinin kız kardeşi Saadetle E -
minin bir müddet nişanlı kaldık
tan sonra, Seyfinin Saadeti Emine 
vermek istememe.si idi. 

Eminin mevkl.lf olarak muhake
mesine dün İkinci Ağır Ceza mah
kemesinde bakılmış, Emin, kendi

sine sorulan suallere saçma sapan 
cevaplar v~ delilik aliimi 
göstermiştir. 

Mahkeme, :&minin Tlbbı Adliye 
sevkedilerek müşahede altına a -
lınmasına karar vermiştir. 

van sergisinden iki gün sonra Bil.. 
ıtır köşkün kapısını çalıp arzı en
dam etti. İlk geldiği gün bu ziya -
:retine bir sebep buldu. Neden sanki 
Billur köşkün bahçesine bir tenis 
sahası yapmıyorlardı?.. Maksadı 

böyle uzun bir iş açıp her gün 
Bill\ır köşke gitmek ve Afile 
ile başbaşa kaııılaktı. 

Bahçede bir tenis korlu yaptır
·maya muvaffak olamadı amma A
fife ile başbaşa kalabilmek için sık 
sık Billur köşke gitmeğe başladı. 
Fakat her seferinde karşısına Per. 
tev dayı çıktı. Pertev Dayı Zeh • 
ranın eski iişinası olduğu için Bil
lilr köşkün baş köşeye geçirilmif 
misafiri idi. 

Zebra Pertev Dayıyı, Pertev Da
yının fikirlerini, düşüncelerini 
Pertev Dayının hal ve tavrını be
ğeniyordı1. Köyde blr alay, deli a
rasında yegane uslu akıllı insan 
Pertev Dayı idi Zehra onunla u
zun uzun oturup konuşuyordu. 

Pertev Dayı ihtiyar kadını hem 
paylayıp hem okşamanın usulünü 
de bulmuştu. Lemanla Cemal •va· 

karısının ifadesi üzerine samancı 
dün yakalanarak tahkikatı idare 
eden Mllddeiumumi muavini Fethi 

S ezai tarafından sorguya çekil • 
miştir. 

Maamafih, bu cinayeti sııman • 
cının işlediğine dair hiçbir delil 
ve emare elde edilemembiştir. Ci

nayetin işlendiği balta da henüz 
bulunamamıştır. 

Kendisine polis 
susu verrr.İş 1 

Osman ve Hasan ismınde iki 
genç, yanlarında Perihan ve Fah
riye isimlerinde iki genç kızla ev
velki akşam Pangaltıda Abdüsse
lam sokağında gezerlerken arka -
!arından, kendilerini takip eden 
bir adam yanlarına yaklaşmış ve 
polis olduğunu, kızları karakola 
götüreceğini söylemiştir. 

Gençler, meçhul şahsın sözle • 
rine inanmışlar ve münakaşa sıra
sında yetişen memurlar, Şehre -
mininde oturan ve ismi Enver A
ralan olan bu şahsı yakalamışlar
dır. 

Enverin, polislikle a!Akası olma.. 
dığı. ve kızlan iki gencin elinden 
almak için bu işi yaptığı anlaşıl -
mıştır. • 

lide hanıınefendinin. Pertev Dayı 
ile konuştuktan sonra karşılarına 
daha güler yüzle çıktığını ı(arket
mişlerdi. Bunun için Pertev dayıyı 
daha hoş karşılıyorlar, onun ıniııa
firliğinden hiç sıkılınıyorlarclı. 

Yalnız Afife Pertev Dayının mk 
sık gelmesinden şikAyetçi idi. Halia 
Ademle arasına bir kara çalı gibi 
girmesi Afifeyi kızdırıyordu. Per.. 
tev Dayıya karşı şahsi hiçbir kini, 
hiçbir hiddeti yoktu. Bilakis bu o
rijinal adamın sempatisini kazan-
mıya çalışıyordu. Fakat onun böy
le mütemadiyen kendisine göz -
cülü.lt etmesi, biran bile Halis A • 
demle yalnız, haşhaşa bırakmak: iıl
lemiyormuş gibi bir tavır takın -
ması onu çileden çıkarıyordu . 

Büyük bir inkisarı bayale uf
rıyanlann içinde, asabı kökünden 
sarsan bir ruh haleti deprenir. İşte 
Afifenin de maneviyatı kökünden 
sarsılm.ıştı. Bu aksak ruh haleti 
içinde tehlikeli tecessüslere kapı
lıyor, ahliltsızlığa meyledivordu. 
Halis Ademin kendis:ile sadece ~ 
nü! eğlendirmelt emelinde oldu -

Moda Tramvay 
seferlerinin lağvi 

düşünülüyor 
Üsküdar Tramvayları İdazeııi 

yaptığı tetkiklerde en aı: hasılat 
getiren hattın; Kadıköy - Moda 
hattı olduğunu görmiiftür. E•• sen 

Modaya vapur olduğundan ve bura.. 
sı Kadıköyüne de çolt yakın bu
lunduğundan Tramvay hattının 

Uğvi düşünülmektedir. 
SON TELGRAF - Köprü - Mo

da arasında bilhassa kışın her sa
atte vapur mevcut ohnadığından 
böyle bir J.ağv', bu civarda oturan 
halkın seyrüsefer sıkıntısını mu -
cip olacaktır. Üsküdar Tramvay
ları İdaresinin keyfiyeti bu ba • 
k:ımdan da tetkik etmesi lazımdır. 

45 kuruşluk basmayı 
60 karaşa 

satan bir muhtekir 1 
SuJtanalımette Havuzluhan ya -

nında 14 numarada manifaturacı 

Leon Semerci 45 kuruşa satması 
icabeden basmayı 60 kuruştan sa
tarken yakalanmış, Adliyeye veril
miştir. 

Dar:lllacezede yeni 
atclyeıer yapılıyor 

Darüiaceze Müdürlüğü Beledi
yeden 10 bin liralı k yeni tahsisat 
istemiştir. Bu para ile geçenlerde 
yazdığımız gibi işsizlere atölyeler 
tesis olunacaktır. Keyıfiyet Şehir 
Meclisine havale olunmuştur. 

Pasif korunma kon
trollerine başlandı 
Vilayet Seferberlik Müdürlüğü 

bütün han, apartıman ve resmi, hu
susi dairelerdeki pasif korunma 
teşkilatlarını kontrole bruılamıştır. 
Eldpleri noksan veyahut hava teh
likesine karşı alınacak tedbirleri 
tamam olmıyan bina· sahiplerinden 
ceza alınacak ve haklarında ka
nuni takibat yapılacaktır. 

Adalarda su fiatı 
ucuzlahlabilecek mi? 

Münakalat Vekaleti, Adalara 
nakledilmekte olan Terkos suyu. 
nun ucuza nakledilmesi için tet · 
kikler yapmaktadır. Devlet Li -
manları İşletmesi Umum Müdür
lüğü de bu hususta Vekalete blr 
rapor gönderecek ve su tanklarmm 
masrafını bildirecektir. 

Terkos sulannın nakli için sarfe
dilen masraftan fazla nakliye üc.. 
reti alınmıyacaktır. Bu suretle A
dalarda suyun biraz ucuzlatılması. 
da kabil olacaktır. --Hava Kurumuna Teberrüler 

Şehrimiz .kazmircilcri dün ;yeniden 
Hava Kurumuna teberrülerde bulun
muşlardır. Bu meyanda 5.000 lira Ka
rebet Kuyumcuyan, 3250 liıg Brod 
mahdumu Maks Simon, 2000 Un. V&
tiJı: İnsel, 1500 lira Salamon Ere.., 
1500 lira Kaneti Biraderler, 1000 lira 
Nuri Sevgi!ioğlu Enis Sevil, 750 lira 
Mustafa Hikmet Bocar, 750 Lira Sala-
mon Pehmars, 375 lira, Serld.s jam.goç-
7an, 250 lira ~ Brod ı.ıoo lira, t
zak Erkas 200 lira, Etııamı Papadop
los, 200 lira, Pepo Daru:el, 200 lira, t
aalt Sarok 175 lira, A.tııen Andot,.an 158 
lira, Pervant Bailbayan, 100 Ura Ra
fael Poller 100 lira, Aqıık Mltaııci;:ı'uı 
100 1lııl. Bıl{).ılı D>uvaı _...ı.ıerdlr. 

ğımu derhal anlamıştı. iFalrat buna 
rağmen genç kız adama yüz ver
memekle beraber ondan yüz de çe
virmiyordu. Mariz bir hisle bu çap. 

lanı ümide düşürmek, hissiyatını 

tahrik etmek için el.lrııden gelen 
her şeyi yapıyordu. 

İşte onun oynadığı bu tehillreli 
oyun sırasında Pertev Dayı raha
tını bozuyordu. Bunun için Afife 
kendisine surat ediyor ve hiddet 
ettiğini anlatıyor, Blrçolt imalarla, 
iğneli sözlerle ikisinin arasında bir 
kara çalı olduğunu ihsas ediyordu. 

Halis Adem de Pertevin Afife 
ile arasına girmesine tahammül 
edemiyordu. Çok kere zarif latife

den ziyade k:ahe şakaya kaçan ağır 
sözlerle Dayıya hakaret bile et -
mişti. Fakat Dayı ile başa çıkacak 
iktidarda, kuvvet ve kudrette de
ğildi. Pertev Dayı itidalini muh&. 
faza ediyor, soğııkkanhlıktan ay
rılmıyor. Mütemadiyen Halis A -
demle alay ediyor ve onu üzüyur
du 

(Aı1<:a& Var) 

Eje denizi 
Yazan: ALİ KEMAL SUNM"' 

Masallann anla ttığma göre ııtl 
ealr.i zıomanlarda Atinada Ege is ' 
mi.nde bir Kral ile onun Tese aıPıl\'ru 
bir oğlu v,armış. Ege kendini ıalı'liliz 
tan indiren dü•manlarından in .ıba • •a tikam al.mq, falla! oğlunun 1111 v 
muharebelerde mağlup ve ıelıl• eli 
oldıığunu zannederek kendisiııl' ha 
denize atmıştır. Tesenin zaferi# ~ 
den haberi olmıyarak kenılini y8'"'~· 
lq yere öldüren bedbaht bnbanıll ini 
boğulduğu deniz o gün bugün Uf ?. 
denizi diye meşhur olmuş. Uf ~ 
denizinin masallardaki şöhreti tı 
ne derece olursa olsun hakikat Si' 11 

hasında da onun ehtınmiyetiııl 
arttırmış büyük vekayiin ge~t.İ 
malftmdnr. Selanik orta AvruP' 
ya yol olan Vardar sahasının k 
pısıdır. Adriyatik denizi şinv' i I 
kadar nasıl hep İtalyanın deni 

1 aayılınış ise Se!anik de Yııgos • f 8 

lavyarun Ege denizine olan irtl- e 
batını trsis eden bir nıahreçtir. 

Yunan ista na taarruz ederke• I 
mihver tar:ıhn1n yüriittüğii be". e 

• aL• •o sep şu oldu: Romnn\ a nasıl ıv d 
manyanın niihtzu altına girmi~ il .. 
Yunanistan da ital~·nnın hinıay r 
altına girmelö. O zaman Yugos • 

1 
lavya için artık F~e ılf'niz i ile il" th a 
tibatı devam ettirebilmek tama ' u · 
mile mihver devfetler!n in a rzu • 
suna, müsaadesine tabi bir kcy ' h 
fiyet olacaktı. Denin h ı r m,hreı:I · ~ 
olmıyan bir mcmkket haline fİ• 

1 
gl 

len girmiş olacak bir Yugoslav~• 
ise mihveı devletlerinin heMbıııl e &lj 
pek uygun gelecekti. Ancak soO ~ 
bahardaki hesap lr.ışa uymamıştır· ~ 
Yunan.istanın mukavemeti .;1 b 
mukabil hareketi aylardanberl h 
bu heııapları karıstırmı, oldu. Ilı 

İngiliz askeri mütehass15Jar1nıO 
yazılanııdan öğrenilivor ki Egf . 
denizinde İngilizler için esaslı sO' t ~ 
rette yerleşmiş olmak yalnız yo· v)Q 
nanistana yarılıın noktasındoll tul 
mi,ilıim olmakla kalmamıshr. tcnP . 

ıve 
ederse Romanyamn petrol ku~· ıı • 
!arından Almanların istifadesine 
nihayet vcrn1ek iizerc bu kıyu " "-e 
ların hava taarruzları ile tahribi '"4: 
ihtimalleri aylarca ene! dii~ii. • al 
nülmüştiir. İngili2 tay·yarelerintO 
Roman~anın üzerine gitmesini l 
bir gün zaruret baş ı:öst - ,irsc b11 • 
hareket Ege denizinden kolaylat :: 
mış olacaktır. , . 

Bununla beraber Ege den i,inde 'd 
Jyice yerleşmiş olmanın fr,;::i fü • '

1 
' 

!ere temin edeceği faydalar bııil" t 

dan ibaret deği ldir. Akrlcn zln .,r· ' 8 
kında kuvvetli bul unın .. k da ;,o IQ 

suretle kendileri lt· i11 dninıa ın i.Lfll" a: 
kün olal'.aktır. • •Yd 

. ·ı < Harp ha~lndı başhyalı lugı tc- . 
rede daima şu fikri ileri siirmüf . 

u 
olanlar vardır: 

- Bu harp öyle abluka ile .;e 
yahut vakit vakit gi<icrck Almaıı • 
şehirlerini bombalamakla hitmi • 
yecektir. Düşmana karş1 ron de .. 
rece cesaretle şiddetli harekal9 
geçmek lazımdır. 

t 
işte daima bu fikri ıleri siirmüf 

1 
~ m o anlar ·ile onlara pek de işt i ra.. 

1 
etmiycnlcr arasında dolayısile bit 
münakaşanın devam ettiği gi;riil• 
mektedir. Bu ikinci taraf diyor ki: 3u 

- Ne olursa olsun herhangi bit .r 
şiddetli harekete girişmeden ev • t: 
vel çok esaslı surette hazırlanmı~ ia 
istinat noktalan elzemdir. G•ceıı .ıı· 

ııeferki harpte cesaret ve kat'i • < 
yetle girişilmiş bir çok hareket· 
terden büyük neticeler alınmadı "ııl 
değil. Fakat zaten bu hıırekiita gi· ·lı 
rişmeden evvel ona göre hazırh1' 'J 
görülmllştür. Nerede kaldı ki ge- .,, 
çen harp ile bu srforki ansınd• 
farklRT, srvkulccyşdc \'C tlihiye • 
de değişiklikler var. Bombardı • 
man tayyarelerinin bunda fin1il 
olduklannı onutmamnlı. Yeri i· ~ 
yice hazırlamadan hcrhnn,,.i bit 
sahile ~·eya adaya çıkmnk buırütl 
muvahk değildir. E1?e deni7İıt1 

· gelince; boradaki a<lelr.rı hn•'' 
knvvetlerile .,.asit surette tak•~· 

"ye etmedi1<ce ve her hir adan nıll' 
kemmel birer iis halinr ko~·n1~-~ 
dıkça harekete g~çm•k mu\'nl"'" 
olmıvacaktır. .L 

Lakin bu mü!Ahaznların ,.;;fi' 
tüldü~ zaman i\e imdiki ara •'.~ 
da vakit geçmi~tir. Bu ,.a ;t 1 

İnı:-ilizleriu başka sahalarda ol•I, 
Ege den;7irde olsıın lıep ha••' 
1anma1arilc f!eçtl. it" 

Afrilrndaki muvaffaldHll r 1• 
giliz tarııfmın şimdiyr ko ı r 9 

t' 

tıiı'ı adımlan nasıl b;Jr rek \'f
1
., 

• 1. 
m:n olnrak .ntft~nt gi;sfrr111 1~ ı1'" 

Afrika hnrekôlımn hiiylc ~sr 
vaffakiYetle nrtirrlrnn1e~i i~<" tr 
bin diğer s:ıhaln r tfl n bii 1

•
11

", 1· 
• •S 

sirlerini M)stcrmekten grr~ 
1 

• . jıt 

tnı,~acaktır. Deniz ku 1·' r .0~ 
bahsini açmağa zaten lüzun1 '° 
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'arın ınanevi kuvvet· yan 1• 
1 . • koruınalan azım .• 
erını 

Sen de Seveceksin I 
y,zan ETEM i2ZET BENiCE 
-' odinı l{ 

D h
• •dıncatız

- • ah . 
'ek Sok , ••!ayını? 
m. •ga ~ıkacak halde de-

lilmenı g· d .. 
)İye t \ ebılır nıiyin1i 

erorld "U 
ıne11 : u er gösterme ine 

- Evin uııü d 
n en arabaya biner-

; terı.r" &' 
1.. ece de k l u r· hatın a ırsm. Her 
okaı:a çıkı len1ı n rdcrinı. 
meselesi .. tnak sadece bir cesa .. 

ti ~·erek 4r ar \'e 
n tek "b onu ra:n ettim. 
· .. et le İst b . 
ın uzerinde b' an ula gıtme-

·lcmek, aynı •raz daha israr 
müsaade 'ı:nıanda da Salib
i, Salihte 

0 
~Parnıak içindi. 

c:rede?. nsaı '• o insan-

d. Ablaını bıraJmıa.ınıştım. 
uecey ı. kl 

Ona 'iyebilcceği güzel ~.emedi er 
. . '. Salih için de ozen m. 

pı~ırdıın. k sıhhatinden şiki-
Ablomın en ço . 

tt 
.•. bir sırada meseleyı aç· 

yet e ıgı 

tını: İsi bula git-
- Abla, muhakkak an 

mefüin.. h nkit 
Diye sö~ baş~a~ e;nilerini 

sövlcdiklarune bırö yt Ve 
k;tar:ık uzıııı ıuuıı. kon~ UJD. 

Bu ar:ıda : . i ·a 
_ Tabii beni de beş on &W1 çı 

İstanbula ırötiirünfuı!.hınu ptit • 
Diye lakırdıııı.D pun 

dim. söyledim. Ablam: "türürUııı. 
-Ben memnuniyetle go Bira:ı 

Sana çok ihtiyacım da var. ·ııı1e 
kendime jelinceye kadar bcııı 
beraber olmanı iatori.m. 

M • • 
''Kişinin çektiği ken
di amelidir, ameli,, 
"Sen c.!e çanak tutmuşsun. Anla

tan razı, dinleyen razı, 
ne karışır kapı kethüdası! .. ,, 

- -l=Yazan: B0SEY! ~ BEHÇET =ı--

a - SON TEI: RAF 

t HALK 
SÜTUNU 
11 Ve lıçi Arıyanlar, 
ıikayetler, temenni· 

ler ve miiılrıill.,. 

İzdivaç tekllllerl 
neşri m ddetl bitti 

hdlvaç lel<llflerl n.,,.-t müddeti, .,,,_ 
vclden de yazdıimwı .rll>I %8 Şuıı.-
1Hbaren bitmf~Ur. Blnaenal~J'h 7ml 
bdh-ao teklifi a-omterfhMmesı ~ .,.. 
lu.nur. Bnnd;..u evw-J çıbrıf olan ı.
divao kkllllerin• a-önd•rllettı< melt• 
luplar dalla k- bir mwdel için ..... 
bul olımanı.k I' *ı!•rl •Gelen Meııt..,._ 
lan kısmında oah;plertne ilin ecıııo. 
ceiı:tır. 

NOT: Halk &ütunumuzun it arama, 
it verme, müşkü1ler, temenniler T• 
doktorla a.vukatmuulao. sorcula.r kJ,
ınmlan rlne ınec=nen n<vedll- -.. 
sorıulanl La. wtUDıd.a cevap verileoek ... 

""'· 
Gelen Mektuplar 

i Tepedolenlioğlu: Matbaaya bıra
kılmış, Beyoğlwıdan, İnan: Galatadan, 
Snrıycrden, İstanLuldan, İ . t.:livcn: 
Beyoğlundan, M. .• T: Topkapıdan, Sa
rıyerden, Y. S : Ak.>araydan, 13 R: Bii
yükı·ekmecoden taahhütlü, Yıldız .U 
İstanbuldan, matbaaya bırakılmıt 5~: 
Be~iktaı ve Sarıyerden, 8 Fatma 8: İa
lanbuldan - L eyi:\ 23 Bey . uttan -
$ . T: Aksaraydun, Erenköyünden, Bil
yükçekmeceden - X Zemn Bf7oc
lunuan ve Büyükçekıneceden taahhtıt
ıu, Orlal<öydcn-Bayaıı Hayriye (Ak
saray ); tJrkapa run da. ... _ Bayan H. \ 
G. S: Pangaltıclaıı, Bayan Sempatllı:: 
Huköyden, Pehlivanköyünden-R. R.. 

27 : İ•tanbuldan - Bayan Akarsu: B&- ı 
yoğlundan, Buyükçekmeceden taa.h

hiıtlü - Bayan 101 Şılle: Yeniden Bü
yultdereden - Bay M. İleri : Bostancı

dan - Utangaç· Birikmiş mektuplan

niz varclır. Pazardan başka her i'ÜJl 

saat 15 - 19 arasında almanız VeJ'& 
aldı.nnanız mercudur. 

25 Yıllık Matbaa Menaubu 
İt Arıyor 

25 yı l metbaa 1.şl erinde utraftım. 
Bank:~lar , tJ:yük tic:ı.ttthaneler, deva
ırI r rn ye d taL, \ e evrakı matbua
lariyle istatıstik ınecmuala.n ve bilcüm
le f • tazı ış.ıe rın tertip ve tab'ı.nda ya
ratıcı b ı:r kabiliyet ve ihtisasım vardır. 
Sıcı:ı k \ l! t;oe.ruk matru alarak: kalıp tele 
sir edebwı ·im . Memlf'ketimizin ihtiya

cı olan çok mütenevvi matbu evrakı 
göz Onilnde lı ıılundurarak en ince te
fe-rruatlI'a kadar tayin (.'(}ip senna~ 

sine göre matbaa leşkil!tı yapar w 
ça!ıJabili rim . Linotip ve Entertip ma
kinlr..~rınin tertip ilz.N"in<:iek.i rollerini. 
ve bu makinelerden azamı lsutade Jçtn 
hC'rkcsin hatırına ~~ecek bllci
lerle milcehhez.im; bu maltlmatla.nm
dan her şekilde tecrübe ve imtihana 
da haz1rur1. Böyle bir ki.mseye ihtiyacı 
olanlar -tıdaki adresime ınKtupla 
müracaat edebilirler. Taşraya da ö
derim. Adre;im: (İstnbul - Fatih, !li
nan Ağa nlahallt"Si, K.adJçej.me sabık 
79 No. da S. D. KAN. 

bahat senin .. Bak, 
cDivanelerin hemdemi 

gerektir .• 

Diyen '-ensin .. Sen de mi diva • 
neydin de, onlarla chemdem. ol • 
mak içın can attın? 

- Sen de yapma Allah aşkına 
azizim .. Zall'n sinirlerim gergin.. 
Büsbütün beni çileden çıkarma!" 
Hah! Çağırıyorlar .. Giriyoruz ar
tık mahkemeye .. Gel de dinle ... Ba
şımıza bir de dava çıktı ... 

Meyhane kahramanı mahkeme. 
nin k:ıpısına doğru yürüdü. 

Arkadaşı, arkasından: 

- Meheldir .. Meheldir .. 

cBi!ir iken ne çekersin - o 
tulü emetı. 

•Kişimn çektiği kendi am.elidW 
' ameli-

Amerikada yeni inta edil. 
diii haber verilen ve iamino 
cHava Egerek> i denilen 
tayyareler, aaattc 992 kilo
metre aüratle ıidiyormuıl 
Ben hesabını yaptım: Bu tay. 
yareler, bir dakikada, tıc.mam 
16,5 kilometre yol katediyor• 
lar, demektir. liir dakika de
diğiniz nedir ki'!. Gözünüzü 
açıp kapayıncıya kadar ıc
çer. 
Şu hale ıöre, bu tayyare> 

lcr, meseli, Beyazıttan, Şi§lİ
:re kadar olan ıııesafeyi yarım 
dakikadan çok daha az bir 
zaman içinde katedtb11ecek
lcrdir. Halbuki, Beyazıttan 
Şi,liye tramvayla -üll a. a 
akşamları- Sır saatte giue
mezıiniz. Bir aaat te - ıdc 
hava yağmurlu ise-- nıuhaıı:· 
kak ki tranıvay bekliyl!cekıi· 
niz. Etti, iki 5aat .. 

Evinız Şiş ide, itiniz Beya· 
zıt ve civarında i~c, hesabını· 
zızı buna g<ire tutmanız li· 
zımdır. 

Fakat, bu kadar fazla aür'· 
atle giden tayyaı eleı-in bir 
mahzuru var. Geri kalan vak· 
ti ne yapacak, nuıl barcıya. 
cakaınız?. Farze<liniz ki, işi
nizden çıktını:., ve bır dakika 
aonra, Şiılideki ev:n izc girdi· 
niz. A§ağı yukarı, her gün
künden fazla olarak iki saat 
bir zamanınız vardır. Biraz 
gazete okudunuz, radyo din
lediniz. Uç be§ cümle takırdı 
ettiniz ... Sonra?. 

Sonra, muhterem bayan aö
zo b&Jlıyacaktır. Evveli, aize, 
ilkbaharın yaklatmakta ol
duğunu, muhtaç bulunduğu, 

ıiyim kU§&Jll C§yaıının neler
den ibaret olduiunu bertafail 
anlatacak, huzurunuza bir 
küçük liate ıunacakbr. Bu li. 
tenin manzarası, boyu, boau. 

küçüktür. Fakat, deicri pek 
büyüktür. 

İkinci akpım, bir zi7areı. 
ptmeyi tuarlıy•cakaıoız O. 
rada, teu.düfen, bir poker 
çevrilecektir. Talih dciil mi 7. 
Oyuna ka.7bedecek, bot yere, 
maaa7a bir kaç lira bıraka. 
ukauwı. 

Üçüncü alqam, biru (H'., 

:ıe. bir arkadaf IDD ziyareU. 
nize ıeleccktir. Hot bC§t~ 
eonra, beraber yemek yenme
si teklif olunacak, hizmetçi 
bakkalr. ıöndcrilip iki ti" 
rakı aldırılacalrnr. Miaafir, 
iyi yiyen, iyi içen bir zatbr. 
Şiıeler mütcrıaadiyen yuvU'o 
lanıp ıidccck, bakkal heaabı 
kabardtkça kabaracktır. 

Görüyorıunuz ki, latanbul 
için fazla aür' atli bir nakil va· 
11taıının, bir çok mahzurlan 
vardır. BuPnkü tranıvaylarr 
mızın haline, bin defa ,ükr .. 
delim! 1 

R. SABiT 

r 
Birimizin 
De ımızın 

Sanyerlilerin mü
nakale sıkınhsı 

halledilmelidir l 
Sarıyerde o karllerimım..ı 

Bayan Ayııel 7UlJ'()r: 

- ~· köprll arıwndaJd 
vapur Mferleri ıa..,. çalı: azdır. 

Ak,ıaınlan lciı:rümüzdmı KGp~ 
ııon vapur çok erken kalkmakta
dır. Otob!Uı seferleri iM erken taW 
edlldi.llnden ballt mQJkil!At çek-
melı:ledir. EbeıVa (eceleri tabi 
otomobW de bııhınm.amaktadır. 
AlAkaılarlarm; Boluiçiııln ea 

kalabalık bir 7eri olan Saıverln 
bu mü=kale derdlnl sür'atle b&J... 
!etmeleri lhıındır. 

So ~elgnıf - Cok lı<ıklı olan bu 
hakkında n!Ab.darların e

ben yelle nazarı dlkkatbıl cel
i.ederiz. 

-
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1 DEREDEN, TEPEDEN 1 E ŞAKA. t 
Hangısı 
kıymetli '' • 

Şii h urt lmak ..• 
----~._:-__ Y_az_a_n_:_F_A_ı_·a------~~-----1=== 

1 a cie '' 
ilmi - Dünyada ne kadar radyo 

Hitm;t Hii;eyin. arkadaşı Samih 
Şabre şu mektubu yazdı: 

cBüyük bir ümitsizlik ve ıztırap 
tçındcy' m doatum .. Iztıralıımın de
:ree<.>sim ancak sen anlıyabilirsln. 
Bugün, briç ve saire günu .. Böy. ı 
le toplantıları kat'iyyen sevme -
cllğimi ve boş ve manasız buldu -
tumu bilirsin. Bu gibi şeyler ha
yatta yapacak başka işleri olnu • 
yan insanlara mah.;ustur. Yani boş 
vefasız insanların m<>şgalesi.. Ney
llC, bu topfontılara, sın! karım eğ

leniyor, iyi vakit geçiriyor diye 

rırnı takip etmek, veya ettirmekle. 
İşte dostum, şimdı müthiş bir şüp
he ve azap içindeyim. Bu mü~kül 
vaziyetten ancak sen beni kurta. 

rabilirsin. Kadın ruhunu benden 
iyi bilirsin, Bana bir akıl öğret, 

murnfık bir çare göster! Karımın, 
kendisinden şüphelendiğimi an - \I 

l.amamaıs ltzım. Bu iı;i sana bıra
kıyor ve dört gözle cevabını bek.. 

liyorurn. Sakın tolcfonla bir;ıey 
aöyleıne! Yarın görüşürüz.• 

istasyonu var - Havanın esran -
büyük ediplerde hayvan merakı 

Yazan: HİKMET NİSAN 

katlanıyorum. 1 
Hakikatte, karıma gelen m.isa

f.ı1er, aralarında olmıyanları çe • 
kiştirmekle vakit geçirirler ve pek 

l>.ıyağı dedikodularfo, büyük ve 
mühim bir iş yaplı.klannı zanne-
4erler. Bazan sözüm ona piyasa 
:romancılarının tefrikalarından, 

bilhassa, romancıdan ziyade bir 

~başı.ya benziyen ve yazıları 
Türk edebiyatı için bir yüz karası 

can meşhur bir romancının üs -
Ulııde pek dururlar. Bu mevzu -

lardan nekadıı.r tiksindiğimi sana 
ııöylemeğe hacet görmüyorum. Ben 

kendi odacığımdaki hudutsuz hür. 
ıclyeti bu gibi ahbaplıklara tercik 

ederim; ve daima böyle toplantı -
ların tehlikeli netie<.>ler verebile -
ceğine kanilm. 

Bugün odamın kapısını kapar -

iken, antrede kıırımın sesini duy • 
Cuın, bir erkekle konuşuyordu. Er-

kek: 
- Allaha ısmarladık, diyordu, 

ırelecek pazartesi, unutmayın! 

cKa.lbi:nd0 ki yerinizi bilseniz . .> 

Karımın ıesl şöyle cevap verdi: 
- Siz de geç kalmayın sakın! 

Tam sekizde .. 
Kapının ara4ğından bakınca ka

mnla konuşanın genç bir erkek ol
duğunu gördüm, Dudaklarında tat
h bir tebessüm vardı. Şimdi sen 
b<-nim yerimde olsaydın ne yapar· 
dm? O anda. orada bu sahneyi bL 
tlnnek ve perdeyi kapanı.ak lhmı 
değil mi? Fakat ten sabırlı dav
randım. Ve işi tevsik etrneği dü -
fiindüm. Hem bu şekildeki hare. 
lı:etim daha mantık! olacak. Fakat 
ne şekilde tevsik edecektim? Ka-

Ertesi günü Samih Şakirden şu 

cevap geldi: Seni merakta bırak -
mamak i~in cevap veriyorum. Ran
devu günü onları takip etmeği ü

zerime alıycrum. &ıı üzülme! Ve 
salıya kadar sakin kal!• 

Salt günü ak0a'.r.ı Hamit Hfuıe. 
yin, arkadasıodan, sabır.ıızlık ateş
leri içinde beklemekte olduğu asıl 1 

cevabı aldı. Cevap şöyleydi: 

•Dostum, kat'iyyen yerinde ol
mıyan ve çirkin bir şüpheye d~ 

müşsün! Darılma ~ma, epey ca. 
hihnişsin! Etrafta olup bitenler -

den, aosyete 8.lemlerinden, kon -
eerlerden, tiyatrolardan haberdar 
değilsin! 

Pazartesi onların peşi = git
tim. Arkalarmdan bir lahza aynL 

madım. E\'den çıktılar ve doğru, 
bugünkrd~ pek sükse yapmakta 
olan bir operete girdiler. Yanla -
nnda bir kadın daha vardı, ve sah
neye ya.kın !oralardan bİrine otur
dular. 

Senin dünyadan haberin yok 
dostum; girdikleri operetin adı da 
fU •Kalbimdeki yerinizi bilseniz .. > 

Operet hakikaten güzeldi; ve sen 
de olsaydın mutlaka eğlenecektin. 

Zavallı dostum, biraz insan arasına 
lı:anşmağa alış. Karın güzel san'at. 

lan seviyor, sen de münevver bir 
adamsın! Onun bu arzularını ye

rine getirmeı':e gayret edet"""1, o 
da başkalarile tiyatroya filan git -
mez. İnan bana. seni böyle şüp -
heci ve yabani yapan şey, insan -
lardan, h!diselerden, tek kelimey
le. hayattan uzak durmandır. 
Karını anlamağa çalış, o zaman 

böyle ıztıraplardan kurtulacak ""' 
hasretini çekti~in hakiki saadete 
kavuşacaksın! Haydi boşça kal!> 

El.deki hatlan totltik. ıuretiyle !s:.ik- ' 
bo;li k.eş!ed~ ilme •Chiromancie,, d~
niyor. Bu ilinin hangi d:i7ardan Avnı
paya geldJt;i kat'!. surette \eöbit edll
memlşae de, büyük bir ihtimale JÖ?9 
Hindistan ıeldi&i ve bOJCrtTetin illı: a
mrlarındanberi bilindiği zann.edllmelt
t..Wr. İbrailer tuafından kald~
tlrilen ve bily(lk zek!ı.ler tara.tından e
h~;ni.yellc taklp edilen bu ilim, Pla- 1 

ton, Gallien ve Arınote gibi dehA!an 
hayli meşı:tıl etmı:, onlan btırmet.le 
lı:cndnle bağlamıştır 

Aristote, anı.ııtırmalar anısında. A
rabi ilsaıllyle ve altın hurufatla ,.... 
:almıt bir •Chlromancle laıldeleri> ele 
ıoçirml;, bunu t.luı«ıer'e Mdlye *
mişt'.r. Bu ltibp, bMhnre cUlilmu Ga-
7ibc> namı altında LAttnceye tercüme 
edilmiı, GQ!d:ın!Jerle İbraUerln, Aaurl 
!erle MıııırWann ilim lı:itabı olarak 
lı:alıruııtır 

ChirwnaD.ie Romada tevlı:a!Ade ,..._ 

bet görmüı, falı:at Ortaçat;'da mille8d
dlt lı:urban vermlştlr: Bir çok takılarla 
bCyücUler, bu müsbet llhnle iftieııl et
meirtenoe, •İlmi Cl<rlp> ile oluı ıaaıı
;retlenı.1e dO'V1tl!U ten:ll> etmifler -.. bu 
oei>eple diri diri yalı::ılmışlardıl.. Bazı 
pr!atanlar l.e bu ilmin ıözden d!le
ınesine ıoebehi:ret ~er, fakat az 
zaman ımıra !~ olduitıı mevkii tek
rar işgal etmiş, ve aradan a:ecen asır-
lara, dof:up ölen nesillere mtmen. bu
sfuıe kdar mevldlni muba1az.ada de
wm e1mişt!r 

Geçen asırda Dsebaroile• ve d' Ar
pontigny bu ilme bliyük bir alAka g&-
1ermiı;lerdir. llınin en orijinal tara!.ı 
<ikaz etme;i> dir. O, doğrudan doğru
;ra : •Söyle olacaktır, böyle olacıılttır> 
diye hnber vcrnıek.tedir. Pakat derince 
tetkik edilecek olursa, bu .. haber> in 
aıhhati, elinizin tetkiki &rasında han
gi tesirin altında bulunuyorsa:nu, o te-
1'.irilı damia ıize tahakkümd~ devam 
etme5ine mütevakkıftır ki, yapılan blr 
çok tecrübelerle tettdklerden, :ıı pr!p 
neticeye vanlmaktadır: Hn;rat tanı 
delişince, eldeki haUar da de~ek
le<lir ... 

Garibi JU(lur iti, ilim, ;ize yalnız i&
tllı:bali bildirmekle kalmıyor, yapmalı: 
!Aedlğiniz horlıangl bir tanı hayata 
lı:avupnanız için, mevcut ku.surlarınız.. 
dan hangisinin buna engel teşkil etti
lini de bildiriyor lı:l, bu suretle blrn:r. 
büsn~eUe ve belld, hiç farkına var
madan, bazi nma hu:yiamuzdan vaı:
reçiyommuz, daha ekme! bir -
olarak yeni bir bayata giryiorsunwo .. 

Bugün Fraruıanın hötün ,.ııirlerin· 
de, ezcfunle Parid.e, hemen her mahal
jede, bu ilim ile iştigal eden yürlerro 

Bugün TAKSİM Sinemasında 2 büyük Film birden 
1-KANATLI HAYDUTLAR!~ 2-Mevılmln en 'bftyl 
KENT TA YLOR ve ROCHELL ı:~ muvallaklyeU 

HUDSON ~l EMİNE RIZIK ve SÜLEYMAN 
~ tarafından oyoanmıı hava 

!arının öliinıü, aıklan ve 
lıkları filmi 

k.ahrsman- :~ NECİB'in Türkçe sözlü- sazlı 
kahraman- ~ 

~· ve şarkılı Doktor'un Aşkı 

B U G Ü N , 

MELEK 
Sinemıwıı<la 

iKi GENÇ YILDIZ 
MICKEY ROONEY ve JUDY GARLAND 

En IOll dana ve prkılarla süslü bir filmle sizi iki saat c\lldürecelder ve eğlendireceklerdir. 

BAHAR ÇİÇ KLERİ 
:ıırtmtM tLA. VE: İngiltere Hariciye Nazrrı Baı EDEN 'in Tür.kiyeyi 1iyareti tafsilatile ve 

.. ____ ısa __ _._ en IOD FOX DÜ:NYA HABERLERi. •F;::ııtll2llı:&;;;:. ;z;; ·-·--ım•'-' 1 

YAYUZ~SULIAN SELiM 
" -

·Halifeler Diyarında 
No.. l4~ Yuan: M:·sAMI KARAVEL 

Bir yeniçeri için bu yemin çok ağırdı 
N azimye bunları çok ciddi ve j 

yürekten sôylemlştL Doğrusu ben 
ele bir parça korkınuıtum. Bere
ket versin kurruız kadın !fi ta:ınır 

, ettı . 
N azmlye gülerek fUDiarı da 

•Özlerine !lAve etti: 
-· Alıah Allah, Peygamberin 

dört kansı varm~, Kru'abulutun 
da iki tane olu~erlr. 

Bu sözleri s''>·lcdikten liDnrıı 

peşinden de kahkahayı salıverdi. 
Cemile, Nazimycnin bu sözü ü

&eriı:ıe ı.ararnıış önüne bakakal -

mı.ştı. 
N arimye oralarda değildi. Söz

lerine .şunları da ilave etti: 
- Kad.ı efendi uzakta delil!. 
Hiçbirimiz tek bir cevap ver -

ıncdcn dinliyorduk. Kim ne diye
bilirdi. Düşündüm; N aziyem haklı 
idi. Hayatımda ilk elini bana uza
tan kadm o değil miydi?. Birden
bire yine pı.şman oldum. Namtl
yeye ka191 yaptığımın kabalık ol
duğuna hükmettim. 
hı kadın yukar. çılınuşlaı:dı. 

üstümüzdeki oda<i<ı gilliip ko • 

nw;;tuklannı işitiyordum. Biraz 
sonra da hafif hafif şarkı söyle
nıcğe saz çalmağ:ı ba~lnmışlardı. 

Onba5un Eyüp sakat kalmıştı. 
Zavalluun ayağı tutmuyordu. E
yüp onbaşının benim geli.,imdeki 
tecessüsü artıyordu. 
Kadınlar yukarı gittikten oon

ra, onbaşım ve ben söz söylemez 
olmuştuk. Neden sonra onhaı;ım 
aüküneti bo>:ara.k: 

- E!. Söyle bakalım Karabulut 
Memluklerle ne yaptınız? 

Met"<: Dabı.lı: meydan muhare -
besini anlattım. Halebi zaptdti -
ğinıizı habE:r verdim. Onbaşı çok 
sevinmişti. Sonra bana dönerek: 

- Peki uinli mi geldin?. 
- ........ . 
- Neye cevap verınyorı.-un?. 
- İşte mu.uıifcriyetten sonra 

eeld i:n. 

Eyüp onb:ışı l.iılı fazla uzatn.ıa
mıştı. Çiinkıi benim i.zıru,iz bölli
ğümü tcrkC"delıileceğiıni hatırına 

bile getirmıy-0rdu. O, eski bir ye
ıtlçeri ıdı. Nizam ne d<>mek bilir<lL 

& a...k.crw izin.siz olarak ocağı 

mütehllSIWI bulunmakta, ~ de 
en yüksek 1ab-Jcadpn en aoalı tabıka
ır• kadar, bqetlyet merdM:nlnln lw' 
kademesine memup klm ekzJe: • 
p:kkOl etmektedir. 

• 
14.olfı:m oldutu az...,, ..... .- 1 

muntazam ve pllrQzsilz bir ourettc din 
leınelt !çin en mlln.ııı!p mevsim olmalı: 
la benıbu, bir çok ııllrprhlert de var
dlr. Radiofonl Allmleri beıil% bavomıı 
bu esrarını kestedeıneını.ıerdlr. 

Meoel.A: cTreveo te bulunan .,. 
lcuvveU ~ kllovııtı aımı:rım bir tels!ıE 
ıstaoyonu, günün birinde Yeni Zelln
dadan lşiU!mlstir! 

Daha iyisi var: VelJinııton'da Cban
dallal mmtakasıoda oluran bir radyo 
meraklısı, Norv<!Çle bulunan TC lruv
Wt;i l kilovattan dQn olan bk ~ 
nu, m<lkemmel bir IRJl'ette Udılmı 
ıoOylemeldedir! 

Bu münferit vilcalar, bittabi birer 
, istisna tcşlili etmektedirler. Fakat bu

nonla beraber, ortada bir baklltat var 
ld, o da havadaki daJı:alarm henüz. ta
-w,yıe lı:Offedllm.l,ı olmamasıdır ... 

• 
)4ademk.i 1ıolı&lzdoıı ıı.lısediywuz, o

na alt ufalı:, fakat bdll bir ı.tatlstll! 
de z:iltredelim .. 

Düilyada lı:aç teı.iz ı..tas;ronu ...,.. 
d.ır, biliyor muydunuz? .. 

En son ut&tis1J.klere göre, balih.Uır
da bütün dünyada 35700 istasyon mev
cuttur! Fakat.... Gerek esasen çok gü
ruıti.lliı olan dünyanın •ükün•ti, ge
rekse zavallı kulak.lanıuwn rahatı 
için Allaha binlerce şüklll'- bu ra
kamdan ancak 1 i48 i radyofool neşir 
merkezidir. 

Geriye kalan diğer ista&yonlann va
mesl, doğrudan doğruya praUk. aaha
ı;ma aittir. Bunlıırdıın 20300 !1 bahri 
.ı;eyrüseterde, 2100 ü tayyare seferle
rinde, 6831 i hava ve deniz üslerinde 
484 il sahil fenerlerinde kullanılmak
tadır. Bunlard•n maada müteaddit 
merkezler de mevcut olup, bunlar da 
llm1 ve tek:nilı: faaliyetlerde IMıhm
malı:\adırlar ... 

• 
llepımiz, u çok bir ba;rvıın ......,. 

..,. besleriz: Köpek, kedi, kuş, tavulı: 

vesaire Jbli.. Bu hususta, ıeçııı.tı za
manlarda yaşıyan bazı bQyillı: Pr1111S1Z 
edipler!, bu muhabbeti. pelı: ileri 1:6-
tl!.remt, cJııs ve şek.le balı:neyarak 
muhtelif hayvan belllemiller 'ft bu tti
bula bir ıariı;>lik arzetınifıe.dir. 

Mcse Ilı: Beeudelairc bir kirpi beıı
ler, Edcar Poe'nln masası üalilrıde de, 
nadir cm.ten bQaZ bir lı:arp bulu
nurmua! Alek.sa.nd.xe Dumas, pek M!Y

dlğ! beyaz bir f.anDİD, datıruk ve lı:ı
vırcık saçları arasında dolaşmasından 
hcşlamr, ollu Dums flls de, bir çalı: 
marifetler gösteren bir kaplumbata 
beslerm4 ... Gilstave Dore bir çolı: ee
neler evfade tıulundurdutu bü:rük 
bir baylı:t>ŞU, billbare hayvanat bah
çesine hediye ettiği gibi, AJJ>honı;e 
Kan da anu&u bililfına aynlmalı: mce
buriyetinde bulundutu bir kaplan& 
bü;rük bir muhabbet göoıl.ennlşti. jilleı 
janin'in pap:ığanı ise tilrler okur, S
deta konu~unn~. 

Sainte - Beuve, hayvana olan mu
habb<:tlni şu eekiJde ha lletm.lş: 
Monlpanı:ıJı;,e solcatmdııki küçük evi
n.ir. bahçesini •açık hava> kafesi hali
ne kQyınuş, mahallenin bütün serçele
rini beslermiş. Bu hayvanlar edebiyat 
meralı:baı olaclllar Jci, üatad m"""l 
masıu;:ın.ın önüne oturduıu zaman. 
bunla.rın bir Jn.mu da gelip onun bok
Jceına konarlar, ona arkadaşlık eder
lenr..:~'. Sainte - Beuve onlar1a unm. 
uz:ıdcya kouusur. ya~ct=.::ı yanları o!'l
lara okur ve bu sureUe muhitin ıü
k\ıt ve sükUnetini bir:tz canlandırır

~: ... 

tcrkcdt-ccği aklına gelemezdL Ben 
onbaşıdan doğrusu korkuyordum. 

Eğer, izinsiz olarak Cemileyi a
lıp geldiğimi söylemiş olsam bel
ki beni tereddüt etmeden belin
deki kılıç ile vurur öldürürdü. 

Eyüp sordu: 
- Yavuz Sultan Selim nasıl 

muharebe etti?. 
- Sorma ağam! Memlı'.ilc.lcri pe

ri{•ıı etti. Meydan muharebesi sa
bahtan aka_«ama kadar devam et
tı.. ~ama doğru Mernlı'.ıkler ÇÖ
ruldü, kaçınağa başladılar. Akın

cılarınm kovala~ kı.JJçtau ge
çirdiler. 

- Haleptc bayram yapt.n,z mı? 
- Evet, Yavuz Sultan Selim, 

Cwna namazına ieli.mlılı: yaptı. 

Ask.er resmigeçit yaptı. GC<'e f&
ner :.Loy!an yapıldı. 

- Ordu, Halepten sonı·~ nereye 
hareket etti: 

burada şaşaıruruş kalımljlın·. 
Ne cevap verecekt..inı H.·rıtıı r.in~ 

l:i.r ... uyle-dnn! 
- Ordu, .M.uı.ın• doı;r u y uru - J 

Meşhur şair Ziya paşaya bir 
mecliste sormuşlar: 

- hmin kıymeti mi büyill<:tilr, 
yoksa servetin kıymeti mi! 

Z!ya paşa: 
- Tabii ilınln kıymeti büyük

tlir, deyince, mecliste hazır bulu
nanlardan birisi şu cevabı ver • 
Driş: 

- Mademki öyledir, neden rıeıı
ginler gidip h19blr Alimin, pirin 
Jtapıaını' çahnıyorlar. B!Akis l -
limler, pirler hep gelip zenginle
ıre dalkav.uklnk ediyorlar. 

Pap biç ~ıımış: 
- Elhette, dem.iş, alimler, pir

ler serv<!tin kıymetini takdir edi
;rorlar. Fıı.laıt ı:enginler ilmin ve 
fÜrİn kıymetinin farkında değiller 
ele ondan ... 

• 
Ko=sı- Artık bana unutgan 

dl:yemezsin. Bak, şemsiyemi hiç 
bir yerde unutmadan getirdim. 

Karıs:ı- Ayol ,sen bu sahalı 
pıxısiyeni almadan çı..kıruştın. 

• 
ili ahbaptan biri- Karını her

kes seviyor, takdir edcyor<lu. Ni
çin boşadın? . 
Dığeri- İ:jte onun için. 

---<>--·--

Ne çabuk 
Salaınonun amcazadeleri Mi -

şan ile Moiz umumi harp esnasın
da ücareUerini daha genişletmek 
için, müslüman olm.ağa karar ver
mişlerdi. 

Alelüsul birer istida ile o :za -
manki mezahip nezaretine müra
caatla mutad I'tl6ll1.İ muamelenin 
yapılmasını istediler 

Daire müdürü evvela Miş:>nu 

kabul ederek icap edeni yaptı. Bu 
esnada Moiz s:.bırsızlıkla kapıda 
bekliyordu. Mişon işini bitirip dı
şarıya çıkar çıkmaz, Mooiz sordu: 

- Bir saattenberi içeride ne ya
pıyordun be? 
Mişon hakaretle kardeşini yu

b.rı:dan aşağıya süzdükten sonra: 
- Sana ne, pis Yahudi? dedi ve 

yürüdü, 

'IIMABllANEDE 
Tımarhanenin müdürü bir gün 

dostlarından birini gezdiriyor ve 
tedavisi altında bulunan delilere 
hak.kmda izahat veriyordu. Bun • 

lardan birisini gijı;tererek ı,iedi ki: 
- İşte bu adam<:ağız, ço'k sev • 

diği. karısını bir başkasile evlen • 
eliği için aklını kaybetti. 

- Eh, biraz sakin görünüyor. 
J'akat §U ileride adamakıllı delir
miş görünen adam kim? 

- O da başka bi.risi ded.\tim a
dam. 

Ne güzel üslQp 
Bayan .Mualla taşrada buhınan 

kocasından aldığı mektubu oku -
yordu. Eve misafir gelen arka -
daşlanndan Fahireye: 

- Doğrusu benim .lı:ocam iyi 
mektup yazıyor vesselfun, dedi, ne 
güzel üslübu var. 

Fahire: 
- Oku bakayım, ben de dinli

yeyim, dedi. 
Mualla okudu: -Sana telgraf 

tıavalesile üç yüz lira gönderi -
yorum. Yeni mantonun parasını 
da ayrıca yollıyacağım .• 

yor ... Bir kısmı on birinci bölükle 
beraber Halepte kaldı. Yavuı:, bü
tün müslümanlann hAmisı ol • 
duğunu ilan etti. 

Eyüp ordunun muzaUerıyetine 
•vinç yaşlan dökizyol'du ve lıla'c 
Dabtk meydan muhare<-.esinde 
barbedemediğine ve Mısıra doğru 
ordu ile yürüyemed.itine yaıuy«
du. 

Onbaşım soruyordu: 
- Yüzbaşı nasıl ce:nketb 7. 
- Ç-Ok yiğitçe onbaşı.m. 
- O, çok yiğit adamdı.r. 
- Öyle ... 
- Çavuş sağ mı?. 

- Sağ ... Bir yara aldı amma, 
atlattı. 

- O da iyi cenkel:m.if1ir her • 
halde ... 

- Fevkalade babayiğiiıçe.. 
- Kara ali derler ona yiğittir. 
Acaba Nazmiye ile Cemile yıı

lr.arıda neler konuşuyorlardı. Al- ı 
!ah vere de Cemile Nazmıyeye ~ 
bogazlık etmemiş ol.>aydı, J 

Sonı-a ~ vaziyeti Da81l 

NAS D • 
1 

• 
Yazan: Z YA ŞAKİ 

Tefrika No: 11 

t
• • 

e ı ı Mern .. e ttetimin sela 
şer'i bir hile yaptı 

• 

1 

-· 
----

Hoca, ikW.e birde yere çömeliyor. Kızartmanın kokus:mu burı 
çekerek mest oluyordu. 

- Efendim .. B~n. Akşehirde fa
kir bir mahal!<: mollasıyun. Adı
ına, Nasraddin hoca derler. 

- Mademki hocasın. Tanrılık 
iddiasına nasıl kalkarsın?. 

- Haşa, sultanım!. Ben, Tan
nlık iddiasına kalkışmadun. An -
eak, memleketimin selameti için, 
fer'i bir hile yaptım. Eğer böyle 
birşey uydurmasaydım, senin hu
zuruna çıkamazdrm. 

- Benim huzurunıa. niçin çık
mak istedin?. 

- Senin merhametini celbet -
mek \'e memleketimin halkım 
kurtarabilmek için. 
Hocanın hamiyeti ve memleke

tine merbutiyeti. Tiınurun daha 
ziyade hoşuna ı:itti. 

- Hoca!. Seni, bir imtihandan 
scçireceğim. Eğer suallerime, is
tediğim gibi cevap verebilirsen, 
Akşehirlilere kat'iyyen ilişmiye -
ceğim. Seni de kendime (Nedim) 
ittihaz edeceğim. Git şehirlilere 
IÖJle müsterih olsunlar. Sonra da 
benim karargfilıınıa gel. 
Konuşma, böylece bitiyor. Ti • 

mnr, hoeayı serbest bırakcyo:r. 

Boca, phre ko"1:ror. .. 
Şehir, büyük bir neş'c içinde i

ken, hoca bayramlık kıyafetini ci· 
yiyor. Bir sepet incir alarak doğ
rnca Timurlengin laırarpb.ma si
d.iyo:r. 

İncirleri, Timura t.kdim edi • 
7or. Kendisine ülkeler ve huiııe
ler takdim edildiğiııi görmqe •· 
lı§mıt olan Timur, bu bir sepet 
hı.cirin hediye getirilmesini haka
ret tel8kki ediyor. İncirlerin, bi
rer birer hocanın ,.Uzüne atıl • 
ması için emir veriyor. 

İncirler, hocanın ;yiiziine fırla -
tıb,yor. Falı.at, hoca, en kilç!Uı: bir 
fikiyet eseri göstermiyerek, bili
kis her defalilllda: 

- Elhamdlillllih. .. 
D!7or. 
Boc&ru11 bu hareketi, 'ftmma 

_..ak oluyor. Sebebini hocadan 
9Gl'IQ'Dr. Heea derhal fU cevabı 
veriyor: 

- A benim sultanım!. Ben sise 
ayva ı:-eUrec:ektim .Nanı.. karı

mın sözünü dinledim de, iıu:lr p. 

anlatacaktım. Her ne kadar fi:ın
dilik bu evde emin bulumıyor -
dum, çünkü, beni kimse görüp 
yakalıyamazdı. LA1tin İKendenı
na naaı..l gidecektim. 

Yaptıklarıma pişman ohmıştum.. 
Ah bu Cemile!. Nereden çıkm'fl 
bu kadın yolumun üz.erine?. :lıı
bnderuna gitmek güçtü. Be&i de 
lııolaydı. Fakat en giiçü oıılııııtı· 
ına vaziyeti anlatınald:ı. 

Eyüp mü:temacliyen w ıeyvıdııı: 

- Peki Karabuhıt, ne vakit Ha
lebe döıı.ecelııriıı?. 

- ........ . 
- Neye cevap veımiycauıı?. 
- Bakahm mCı,epxıı. 
- Balı:alım ne demek?. 
- ........ . 
- Sende bir 811' var eö:flemi • 

,orauıı 7. Yoksa, ordu bozuldu 
1Dl1T. 

Zavallı onb<ışı.m, bir tür lii be-
nim kaçtığımı. aklına ıe -
t:ireıniy ordu. Cevap verdim: 

- Hayır onbaşım, nuıl olur!. 
htersen Cemi.leye sor.. Başım üs-

tirdim. Ya ayva gelirse~ d:ın bl 
lim nire olurdu. 

* Sıra, imtihana ~cli~·or \'e bu ıl 
tihan da. şöyle geçiyor: 

- Söyle bnknrını hoca ... in•-' 
lar, ne zamana kadar doğacaklııl 

- Efendim!. Cennet ile cehtf 
nem doluncıya kadar. 

- .;.ıa .. İnsanların saçı. oi 
"8kalından evvel •i:orır. 

- İnsanların saçı, saka!ııod' 
yirmi sene evvel çıkar, ihı;ı·orlıt 
da. onun için. 

- Bu da ala. Haydı bakayım. 
sualime de cevap ver .. Dünys~ 
en güç §CJ nedir?. 

- (Söz) dür. 
- Niçin?. 
- Anlahnası da gil tiir. Ani' 

ması da güçtür d•. unun iç,n· 
- Bir sualim. daha kaldL 
- Buyurun, sult:ınım. 
-IInzreti Nubun ı;cmi•ine «\ 

tin dalını getiren güvercin, rrl<' 
miydi.. Yoksa, dişi mi? 

- Erkekti, 
- Ne malôm?. 
- Hiç bir di§i mahluk, uzun "1 

man ağsını kapıyamaz da oıı~1 

için. 
Bocanın verdiği cevaplar, 1'i 

mnrlengi. son derecede mernııP1 

etti. Hocayı yanına oturtarak çıf 
eı1ar çabnması, oyunlar oynan , 
:ma&1 ,eğlenceler tertip olunma•• 1 

çin emir verdi, 
TimlO'leııciıı bu iltifatlan, h' 

auım nazarında, hiçti .Şu anda ' 

' - memnun eden birşey vnr<3 
ia, memleket halkıııuı katliaıı• · 
dan ve fUırhı de ateşten knr!1lt 
ID8Sl idi. 

Timurlenk, Nasraddin bocad•' 
•n derece memnun oluyor. JJll 
mabeyincisiııi çağırıyor: 

- Çabuk.. Benim çadırunııı al" 
kumda, hocaya da bir çadır Jılt 
nuı. Ben buradan gidinci;ve l<' 
Mr, benim mİSU'.firiıu olacak. 

Dqe, emir veriyor. 
• • • 

&«anın çadırL 

Çadırın a;ık kapısından. Ak~ 
bir güllerinin sabilkri görüoii ' 
yw. 

(Arkası V"'I 

tüne yemin ederim ki, ha) ıc .. ııı· 
1'1ı:is dünyanın en büyük zaferıP 
kazandık. 
Onbaşım durmadan ahret sıl,JI 

a:ıruyordu. Nihayet, aklım• ~ 
celdi. Onl>aşıma büyük bir yerfl 

1
, 

ettirmek ve nihayet ona ııtlcS e 
mek. .. 

Derhal şunları söyl~: lf 
- Onbaşım, ocağın ve pad l" 

bJıı, Bekta.şı Veli hazretlerjnlll pi 
p üzerine yemin et.. Sana bıf 
twdi edeceğim. 
Onbaşı başka bı.qey zanııe ;· 

~ti. Benim izinsiz kaçtığıJI' ,,~, 
lma bile gelmiyordu. Yol<S' .ı,il'ı 
yııda yemin etmezdi. O. ycflğil'i 
başka birşey üzerine edcct ,.ıe~ 
zannetti.. Hiç tereddüt et1'1 

yemin etti. ~ 

Bir yeni~rı i(n bu yeııll-,..d~f' • 
ağırdı. Ne olsa aksıni icrıı de te
mezdi. Yeminden sonra tıeı ol' 
reddüt etmeden yapukla.Tl

011 

rer birer aıılatl m . ,.,,,., 
tArJ6..1:U 



lliu yazının mftiDJdi ~dOAI 
Ajansı bü.ııenlertad• a)JDlllllllr) 

T elhia eden: iti..,,,,,.., Aloldl! 

Glinün mühim bir -::;:! 
Bulgarıatanuı dün üçler Evvelki 
iltihak etmif oJ.ına8lc:lu'• 
gün Vıyaııa7& citınİf olaa Bulgar 
Başvekili not Vqanada Belve
der saraymda Bulgariltaaın pak· 
ta iltıhakalu ~· Proto
kol a}maııca, japonca. italyanca 
ve bulgarca olarak . yazılmıştır~ 
Pak\ imzaa taribinderı, } anı 
dQndeD ıubaren mer'i bulunmak-

tadır. 
Paktın imzası merasiminde baş· 

lıca şu zevat hazır bulunmuştur: 

= 
.Bulpr 8afYeldli Filof 
dün y~cla Belveder 
Sar•1....-, Bulsari~~ 
11111 

uç&. Paktına ılti· 
bakını imzalamıtbr• 
PakbD imzalandığı ııra• 
da Alman askerleri de 
Tunayı ıeçerek Bulıar 
topraklarına sirmitler ve 
bazı trenlerle de Sofya
ya Alınan askerleri gel-
mittir. 
Yugoılavya 800 bin ki-
ıiyi silah albna çajır-
Dllfbr • 

üzerine Sovyet Rusya tarafından 
derhal itirazlar &erdine başlarunış
tır. 

Bu haber henüz kat'iyetle teey. 

Alman Hariciye Na~ırı Fon Rib-

lbentrop, tat><>nyanın ~erlin sefir~ 1 
Oşima, .Ltalya Haııcıye Nazırı 
Kont Ciano, Bulgar Başvekili Fi
lof ,Hariciye Naz rı Popof, Ro -
manya maslahatgüzan Brabetzi
yano, Slovakya elçisi Cermen .. 

yüt etmemiş olmasına rağmen 
doğruluğuna hükmedilebilir. Çün
kü evvelce bu mmtakaya Alman 
askerlerinin aevki hususunda Sov
yet Rusyanın muvafakatı alındığı 
etrafında Alman propaganda ser • 

vislerince yayılan haberlerin der
hal Tass Ajansı tarafından kat'i 
surette tekzip edilmiş olması ·he
nüz hatırlardan çıkmamış olsa ge. 
rektir. Bütün bunlar hatırlandığı 
takdirde Sovyet Rusyanın böyle 
bir harekete pek de hareketsiz ka
lamıyacağı ve seyırci olamıyacaiı 
kolayca anlaşılabilir. 

t'ON RİBBENTROP TEBRİK ETTİ 
İmzayı müteakip Alman Hari· 

ciye Nazırı Fon Ribbentrop bir 
nutuk söyliyerek bilhassa d~ 
tir ki: 

cBugün yeni bir devletin üçlü 
pakta iltihakını merasimle tescil 
~in dördüncü defa olarak toplan· 
nı11 bulunuyoruz. Bu defa ilti • 
hak eden devlet.in, manen daima 
biıim tarafımızda olmuş ve şimdi 
P&kta iltihaka karar vermiş bu· 
lunan Bulgaristan oımasını bil • 
hassa sevinçle karşılıyorum. 

Filof imzayı müteakip hük'1 • 
metinin bir deklarasyonunu oku· 
muştur. 

Alman Haridye Nazrı tekrar 
söz alarak Bulgaristanı üçlü pak
tm yeni azası sıfatile selamlamış 
ve üçlü paktın prensiplerini bir 
kere daha tekrar eylemiştir. 

Von Ribbentropun beyanatın • 
dan sonra müttefik devletlerin 
nıümessilleri Bulgar Başvekil.ini 
tebrik etmişlerdir·• 

BULGAR BAŞVEKfIJN1N 
BEYANATI 

Paktın i,mzaS1 üzerine Bulgar 
Başvekili Filof da beyanatta bu· 
lunarak, huU&atan ıunlan ıKSyle
miştir: 

«Bulgaristanm dış siyaseti d~-
ana Bulgar milletinin komfUiarile 
barış halinde yapmak ve bu mem
leketlerle iyi münasebet idame et
mek arzusundan mülhem olmUf
tur. tşte Bulgar milleti bu siya -
set natnınadır ki, umumi harbin 
barıt muahedesinin ağır prtıarı
na bağlı olan ağır neticelerine sa
bırla tahammül etmiştir ve hak
sızlıkların bugün müsalemet '/°"' 
lile tamir edileceği iimidile ta -
hammill etmektedir. -ı3u ümidin 
yerinde olduğunu geçen sene Dob
ruca hakkında Bulgaristanla lto • 
manya arUU1da aktedileıa anlat
ma göstermiştir. Bulpristanın 
bundan dolayı mihver devletle -
rine, bu __.ıenm halli teşebbl
sünü yapmış ve bu auretle Bul -
garistan1a Romanya arasuıdaJd 
eski dostluğun tekrar tesfsinl im
kln dahiline sokmUf olan bu bil
Yilk pflere, Adolf Hitlerle Benito 
Musolinlye minnet bon:U vardır· 
Mihver devletleri Bulgar mille • 
tinin en samimi ve en derin min
nettarlığım haketmifl~.rdfr·• 

Bulgar Harlclye Nazın Popof da 
8Yni mealde beyanatta )Julunmur 
tur. 

ALMAN ORDULARI 
BULGA.RtsTANA GiRDİ 

B Sofyacfan gelen baberJere gfire, 
ulPriatan üçlü pakta Utihakım 
~ederken, Alman ordulan da 

nehrini birçok ooJttalardall 
~k Bulgaristana girmişlerdir. 
de dtın Bombardıman tayyareleri 
UÇllt~Ul1nadan Sofya üzerınde 

A 
dır-. 

ltnan 
girdıkler· ordularının Bulgaristana 
beraber, 1;

1
esmen bildirilmemekle 

trenler Soty:~ askerlerini hamil 
lerdır. Ralk ~Yonuna gelmiş-

' bır m 'd gibi ıhtirnaı h u dettenberi bu 
hfobir hayr~ ~zır bulunduğu için 
nunla bcraber~~~etniştir. Bu. 
va "taarruzlarına k ınuhtemel ha· 
dı~e göstcrmekted'arşı az çok en· 

ır. 

SOVYETLERİN VAZIYET· 

Ankara radyosu d.. 
1 

lrıalu.ınatı vermiştir: un akşam şu 
Nevyorktan Biıkreş me 

laıak verilen bir habere ~şeli o-

~arın Bulgarislandan :~ 
niat ulgar topraklarından Yuna 
._: veya her hangi bir istika : 

... leVketmek lliyetJıed 

1NG1LtZ HARİCİYE NAZIRININ 
ANKARA SEYAHATİ 

l,,ondradan gelen haberlere göre, 
İngiliz gazeteleri bilhassa Ankara
da İngiliz Hariciye Nazırı ile ya· 
pılmış olan müzakerelerle meşgul 
bulunmaktadır. Bilhassa İngiliz 
Hariciye Nazırının memlekette 
kendisine karşı gÖSterilen hararet
li kabulü tebarüz ettirmektedirler. 
BAY EDEN'İN HARİCİYE VEKİ. 

LİMİZE VEDA TELGRAFI 
EkselAns Şükrü Saracoğlu 

Hariciye Vekili 
ANKARA 

Türkiyeden ayrılırken, şahsen 
zatıalınıze ve sizin tavassutunuzla 
Türkiye Reisicumhuruna, Türk hü
kı'.'ımetine ve Türk milletine gerek 
Sir John Dill'e ve gerek bana kar
şı gösterilmiş olan ve Türk ve İn
giliz milletlerini birbirine bağlı • 
yan derin dostluğu bu kadar mü.. 
heyyiç bir tarzda meydana koyan 
hüsnükabulden dolayı en hararet
li te§ekkürlerimizi an.etmek iste
rim. 

Yeni Türl..~ede gördüğüm her 
şey, benim ii7.erimde büyük bir te
sir bırakmıştır. Türk milletinin 
birliği, ordunun asil durumu, An
karanın kendisine has gilzellikleri 
ve bilhassa istikbal için kurmakla 
meşgul bütün milletin fedakarlık 
hisleri bu meyandadır. Atatürkün 
ceyyit dftşiinceleri, Reisicumhur 
lnönilnün ilhamklr idaresi her sa. 
hada semereler vermektedir. 

Büyük Britanya, Türkiyeyi ken· 
di dostu ve müttefiki hissetmekle 
iftihar duyar. EDEN 

Yardım . ıırı11ası 
11ü1Udda tabmlaı. 
Vaşington 2 (A.A.) - PertinaX 

yazıyor: 
1ngiltereye yardım tiyihası hak· 

tında Senatoda cereyan etmekte 
olan m4zakere tahmiJıleıe tama -

. men uygun delfidlr. Fakat bu hal 
Jlyihanın tehlikede olduğu mana· 
llDI tazammun etmemektedir. Hü
Jdımete muhalif olan ve yatıştırma 
siyasetine taraftar olan sa1ibl -
yetli bir mOphlt bam projenin 
gelecek batta nihai ıwv verildiği 
zaman 12 ill 15 ekseri,« bulaca· 
ğını blldimıiftlr· 

AJda 4100 laJJllN 
Vqiııgtoll 2 (A.A.) - Pertinu 

yazıyor: 

vaştngtonda ..w»yettar ~. 
yetler bana Amerikan sanayi ~
salitının artması hakkın~ en mu-
sait mal&natı vermiflerdir. ·ooo 

c;eçen hafta. eylalde ayda 2. 
iman mümkün olacağını 

tayYar~ m. Bu neticenin haziran· 
yazmış ı kalnuyacağı ümit e-
dan sonraya -L-..ı;;;.n. ba-

·ı ktedir. Sına1 lefe~ ~6-
dı me ndaki sür'at itibarıle Re-
fB"ırnası geçen yaz tesbit et· 
iskumhurun 000 tayyare ima· 
tiıtl ve senede 36, .--mm 

r.· . eden mahdut prv6• -
Uni del'Pl§ 54,000 e yani ay-
pek az zamanda e iblağ edilmif 
da 4,500 tayY~ · olınalıdır. 

l ası hayreti mucıp 
om --o-----
Bir ftaıyaa taarral• 
da b a p1s11ırtlldl 

Pün cephenin 
Atin& a (A.A.) - bir ttalyaıı 

merkez :ının~unan ~t
mukabil ~.,.:,edllm1Ştir· J)Üf
leri tarafından ll!S"'~· 
manaa&ı~ 

Balkan sulhu 
biraz daha 
zayıfladı 
(BAŞ.ı.t.lAKALEDEN DEV AJıl) 

sanı ve zevahiri kurtaran bir 
ifade ıtlsü icap ediyorsa • mihve
rin politikasına, duşünüı ve emel
lerine beraberlik etmek taahhii • 
dünde bulunan bir devlettir. Bu 
itibarla, mihvere iltihakından ön
ceki taahhütleri bütün hiillntı -
ııiyet ve tatbik arzusuna rağmen, 
eğer mihverce tasvip edilmiyor
sa ve o yoldan gidilmek istenmi
yorsa, Filof ne dene desin, her 
tiirlü fiU delerden diipnBf de
mektir. Bu Jtibarla, Fllof 11,,i Al
manyanın da, ltalyanın da mes
kUr taahhütlere sadakat ilin eden 
resmi teyidi alakalılarca şayanı 

arzu olmak gerektir. 
Bu dakikalard~ Alman kıtaatı

nnı Bulgaristana girdiğinden p· 
yia halinde bahsohmmaktadır. Da 
haber teeyyüt ettiği ve Bulgaris
tan tamamile Alman askeri ile 
meşgul hale geldiği takdirde, ge
rek bizim, gerek Yananbtanua 
komşusu harita üzerinde, yiae 
Bulgaristan kalmakla beraber; 
filen ve hakikatte, Almanya ola
caktır ve her türlü inisiyativ Al
manyanın eline geçmış buluna • 
caktır. Bu vaziyette Almanya ne 
yapacaktır?. Bulgariatanın taah
hüdüne uygun ve müşterek ola
rak her türlü taarruzi hareketten 
ihtiras mı edecektir, yoksa Bul
garistanı ve taahhütlerini hiçe sa
yara~ istediğini mi yapmıya kal
kıpcaktır?. 

Bu noktanın bihakkın aydınlan
ması lazımdır. Bizce, Bulgaristan 
hata etmittir. Hatalanm bugün 
değilse, yarın idrak edeceklerdir. 
Fakat, nedametleri .kayıplarını te
lilfiye üfi gelmiyecektir. 

MiW varlıklarını ve istiklalle • 
rini maatteessüf tehlikeye koy • 
muşlar: •l{an dokmcnıek, nıuka • 
vemet edememek, Bulgaristan i
çinde sükönu mahfuz tutmak, Al
manyanın galebesi takdirinde de, 
genişlemek, arazi kazanmak• gi
bi vahimeler ıçinde, kendi istik
bal ve istiklilinden, kendi mam 
varlık ve benliğinden feragat et
miştir. Fakat, nihayet, itiz Bal -
garlardan fazla Dulgarlan düşü
nemeyiz, biz elimizden gelen bü
tün fikri ve siyasi imkinlarla on
lan hakikati ve haki.il menfaati 
anlattık. Onlar; böyle istediler, 
böyle 7aptalar. Bizim i~in bundan 
böyle yapılacak şey, taahhütleri
mize ve milli siyasetimize tama • 
men sadık kalarak, hldiselerin 
mlstakbel inkifafmı takip eyle -
mek, Bulgarların değil, Bulga -
nstanda AJmanlarua ne yaptağuu, 
ne yapacağım, her türlü tedbiri 
almış olarak takip eylemektir. 

Bunun dlfmda da, phsan isti
yeeeiimiz şey; Filofuıı eski taah
hü tlerinl' sudakal hakkındaki te
minatı kitfı addetmeyip, ınihnrin 
heyeti umumi7esiıı.i de bu dekla
rasyona iştirake davet eylemek
tir. Zira, bixe Balpristan k_. 
di taahhütlerbıl filen tatbik ede
cek kmlrette ve mevkide balua· 
madıiına ıöre; taahhüdüne uda
katte devam edeceğini s5ylemed 
bot Wtaa ibaret oldaiu kadar, 
J'ilofan dekür•)'ODll da tezat • 
tarla doludur. 

Ankara dekliruyonu ile her 
ttirlii turrml harekette 'bal- • 
mamarı taalıhüt edinen bir hil • 
kftmet pfinin, üçler pütuu iJn.. 
uyı müteakip okuduta lteyanm
mede de Mn• liJlerkea, Qlli .. 
manda, Bulprlstana ait haklan 
ilıkak ettirmek emelini muhafaza 
ettithll tebarb ettirmesi ea btl-
7'k teadın ti kentlisi elmaktaa 
ba,ta nedi1'!. f'.ier, Balpr 0..
vekili bununla: 

- Beıı taahhlidflme saılıJDm.. 
Kendi kuvvetimle biqeJ )'apacak 
değilim. Almanya yapaeak, bana 
istediklerimi verec:ek-

. .. 

·Son·Teluraflar 
Bardera mev

kiide dün 
zaptedildi 
Kahire 2 A.A.) Cuba nehrinin 

150 mil mesafesinde Bardera'nın 
dün işgal edildiği bildirilmektedir. 

Tayyare mey
danlan da işgal 

edildi 
Loadıa, I (A.A.) - BOtla Cenubi 

Bulgar ta"are me,danlan limdt Al
manlar tarafında flpl edilmiş ba
luaınaktadır. Bazı pike Alma ~ 
releri bu ~dır. 

Belgrad'da .Allkara ki 7:n:;:::in =: 
tıaıllan cw1u 250 

kadanbr. 

<ı .... lalllf .... ~ Sofyadaki İngı· -
lerle girilflneler belki ele daha 

::.prtlar ipude cere1- ede • · Jiz Sefiri 
•Tay mis Gaardôyoa• ,-1 KralJ •• •• t .. 

de Berlin ve Romanın bugünlerde a goruş U 
çok meııuı olduğunu yumakta - Sofya, 2 (A.A.) _ İngilterenln Sof· 
dır. Bu gazeteye göre, Alman plim ya Sefiri Rendel, dün pıç vak.it Kral 
Balkanlarda seri hadiseler der - Boris ile bir miUAkatta bulunmuttur 
PİŞ ediyordu. Şimdi ise vaziyet Bu mülakatn nerede vukua ıeld.ilİ 
değişmiştir. malfun değildir. 

•TAYMis. iN oiOEB Amerika da Bul-
BiR 1'fÜTALEAsı garistana kartı 

Londra Z (A.A.)- •Taym.is- ga- h 
zetesi ayrıca ıunları yazıyor: «in· cep e abyor 
gilizler ve Türkler •çık surette Vqincton, 2 (A.A ) - Hanci7e Na-
müttefik olarak birbirlerine mil- ıın Mister Kordel Hull, eler Bulgaris
liki obn .. ·•··dır. Almanlar Bul • ~ Alınan kıt'alar tarafından işgal e-
~ c:ı_uınıe. Amerika hülnlmetinbı, Bulp-

pristanı işgalden sonra Seliııiğe riatanuı Amerfkadaki avanslannı blo
inerlerae, Türkiye daha az müte- ke ~~ ciddi surette derpiş ed.
eair olnuyaea.k değildir. Çünkü ceğını 80/lemişUr. 
Çanakkale tehdit altına girecek- Bır Alman tayy r ~si 
tir.> mecburi iniş J p ·:ı 

Belgrat 2 (A.A.) - Belgratta 
Ankara mükaJemelcri çok iyi bir Belgrat 2 (A.A.)- Bulgı.ı sta -
intıba buakmıştır. na gitmekte olan bir Alman nak • 

T 
.. liye tayyaresi dün öğleden sonra 
ur k Başmuharrir- Yugoslavyada Oskilp tayyare mey-

i e r inin mütalealan clanllla mecburi bir ini!j yapmıştır. 
Ta~ yarcde pilottan mn d:ı '>ekiz 

«Yeni Sabah• ta Jliue7in Cabli Yal
fiil tö1le ~w: 

c- BuJ.garıann Türldye Ue dün lnr 
dosUuk b yannarnesı iınzalaı·ken bu
giln Türkiye aleyhınde milteaım.: l ır 
sıyaset takip etrniye kalluşacaklarıoa 
ihUn)al verilema.> 

cUçler mlsakına ıltlhak etmek Bul
garısıan içw l.njıiltere 1le munıısebet
leriıu kesmek ve harbe gırmek gıbi 
bir mecburiyet tazammun etmez. Bul
priatanm kendılijınden böyle bir 
harekete kıyam edeceııutl de zannet
meyzi. Şu halde dıyebıllri.ı ki Bulga
ristarun Üçler Mısakına gırmesı Bal· 
kanlar üzerinde aleni ve fiill bir tesir 
7apacak mahıyeti haiz değıldir.> 

<Almanlar Bulgarıstanı ıstila ıçin 
artık bir sebep gorınıyeceklerdir. Çün
kü ~ oJdutu sibi Bulprl.
tana da apktaD -csla istedikleri ka
!Jal' talim ve terbqe ordulan göndçre
billrler ve bQ«ln Bulaaristanı ıste
clikleri gibi .ılmürebilir.ler. Bunlar an
cak Bulgans anı ftkadar edecek bir 
meeele olmakia kalır.> 

,.... llqllUduılTlrt M. ~ Sel"
tel de buciaMl -heMw''Nle hı• •sat.ı. 
dtror ki: 

c- Yalnız Bulgarıst.amn mihvere 
girmesıyle BalkanJarda hasıl olan va
~et bizi ;yakından a•Akadar eder. 
Jhupristan mihvere iltihaktan bir 

kaç gun evvel Türkiye ile milfterek 
bir dekl.Arasyon imza1anut ve bu be

Jdşidt-n mürekkep mürettcba~ var
dır. Pilot yolunu ıaşıt'dığını be
yan etmiştir • 

Almanyanın İs
veç ve Norveçle 
münasebetleri 

Londra Z (A.A.)- Norveç Tel
gTaf ajansına göre, Almanlar ı... 
veçin Norveçe yaptığı yardımlara 
mani olmakta devam ediyorlar. 

İki hkandinH milleti arasın • 
da~ mflıiasehtrerl Jıonnak mak
uduıı giden 1»11 aiyaaetia - mi
uli, :laveç Kailllaçuwı Norveçli
lere hediye etmek lstediif bir 
miktar tekerin sGnderilmeslne Al· 
manlar tarafından müsaade ve • 
rilmemeDlir. 

Norveç ajansı, İneç parlamen
tosu hasından b:lr zatın bu me
selenin tahkik edilmesini, Hari. 
ciye Nazırından talep ettiğini bil
dirmektedir. 

yanname De Balkanlarda Tür~ ., I 
ve d.iier komaularma karşı heı;hansi • •••• ıtaada zelzele 
bir ıec&VU% bareketiııdeıı 11:tiııap et
meyi taahhüt etmiJU. Bugün mlhwere 
prek BerliDiD emriae ıl.ııatı kabul 
ebnek1e bu taebbikiünil ne dereceye 
kadar ifaya muktedir olacaktır? Bul
pristan bu beı1ilaıti7le bir iki ,.az.. 
lülük )'apaı.11 delil midir? Bu sualle
rhı oevapJanm bldiseler verecektir. 
Fakat umarız ld, Buliaristan imzasının 
eri oldutunu p&ereoek w Balkaııo
laıda 7eai ibtlllUara 701 açacak olan 
bir tecavüz bareketlııden lçlinap ede
cektır. Filof'uD V.17anada Uçler Pak
.tana im&& 1a>7dutu eım.ada l1in ettiti 
nutuk ta bu Qm14imlzl kuvvet.Jıımdir
miftir. Fakat Bulpriatan hertıanai bir 
1ıecavilz ~den içtinap eı.e da
hi, AJ.manYarun tecavüz hareketıerini 
dmdurabilecek midiı? •• 

cVatw ........ ıhl Alıımıe& Bm1ıa 

y ..... 11a.-,1e~ 
....._ ~ hanlmte cıeçerelc 

Bu)prilılaDı. ucı- .Paktma 1ratıımata 
mecbur ~ Balkaıı .wbunu bo&
mak ~ t-' , .. bir tecavüzlin 
balangıc sayımk zarureu vardır. BJz 
zaıe ı L raftan teleeek tehdiUere 
karşı tetikte durt170rduk. Dikkatim.izi 
eBJeUe bir kat daha arttıracağız. 

(1 ....,. ~ Denla) 

~ 7oluna kO)'IDak üzere Llrtsa7a 11ı-
11UJtl.r. 

Alina, 1 (A.A.) - LAriAdald zeı
aeel Glos ve Tukalada da ~ 
tir. Fakat bu mıntakada hasar oJma
JDllUr. 
ZEZD;g HAKKINDA Dİ~EB 

TFSİLAT 
Atina 2 (A.A.) - Reuter: 
Buraya gelen yolculann verd:lli 

maldmata göre, cumartesi sabahı 
wkua gelen zelzele, şehrin evle
rinden yüzde 40 ını tahrip etmif • 
tir. Telefatın miktarı hennz malılm 
değildir. l'akat f'lbrlıı 28 bln ldfilik 
niifuaunm bü7'ik bir .lmmı yurt
suz kalmış ,,. 80bklara çıkmıftır. 
Larfsa postanesi harap olduğun -
dan, şehirle blltün telgraf muha. 
beratı durmuştur. Fakat Volos'a 
gelen yolcular, Lariaa'mn büyük 
meydanında biJ\'ok otellerin harap 
olduğunu ifade etmişlerdir. 

Atina rasathanesi, zelzeıem. 

l!lfl'kezinin Larisa'run fbnali ~ 
bisinde bulunduiUJlu bildirmek -
tedir. 

HiikW:net, zelzae mmtakamm 
derhal yardmı gönderilmesini em
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Bilen idam olunur 
Yazan:M.ATU TefrikaNo. 26 

Bilmediğiniz bir şey flar ki, bu 
hadise dünyayı a.11aklandırdı 

- Oh!. İstinlıp mı?. Aalaf. de
di. Buna cür'et etmemde hiç Gir 
fayda yoktur!. Esasen mele.keti -
Dize Citmek Wavvurunda oldu
~uzu. bilmekteyim. Hatta mU
terem MatmueU de refakatfnizde 
tötüreceğinDdee haberdarıml. 

Gittikçe artan bir hayre~ ,,. 
merakla bu garip japonun yüzüne 
bakıp duruyordum. 

Bu meçhul adamın bizi bu ka
dar yakından taruyışına IOll de • 
rece hayret dµyuyurdum. 

- Peki. Mademki biliyorsunuz 
O halde niçin SONY01'8bnUS 
Bay Yoki - Tuhimi? diye 80n1um. 

japon ayni giilüfle hafifçe ı. 
flIU eğip, göalük.J.eri ~kasından 
pırıl pırıl yanan yassı göderile 
gözlerimin içme bakar.ak: 

- Ooo .. Sırf bu tasavvunınua
den kat'l olup olmadığııu öjren
mck için!. dedi Zira bunu bil -
memde yine sizin ıçin fayda var
dır!. 

Bu esrarengiz japonla iti Jma 
kesmiş olmak için: 

- Bay Tuhimi!. Biz yolda men 
pyet harp patlamazsa, bu kara
nmızda tamam.ile sebat edeceğiz!. 

Dedim. 
japon duda,..'arını daha ziyade 

yayarak güldü: 
- Teşekkür ederim!. dedi. 
Sonra tekrar ,ayakta, cam gibi 

parlıyan gözlerle japonu dinle • 
mekte olan Annaya anlaşılmaz 
garip bir nazar fırlattıktan sonra: 

- Mosyö!. dedi. Şımdi ikinci ve 
sonuncu sualim rmaına müsa
ade etmek lUtlli.~ lığınw rica 
edeceğim!. 

Can sıkıntısile omuzlarımı silk-
tim: 

- Fakat çabuk aonuıuz!. 
Dedim. 
- Siz, hiç harp endüstrisine ait 

keşfiyat labıoratuarlarında çaht
tınız mı?. 

- Hayır!. 

japon, birdenbire son derece 
ciddile§en bir y1We başını salladı· 

- Xetekldlr ederim!. dedi. 
Elleri havada, yerinden hiç .kı

mıldanmıyan japona doiru l»ir a-
d.un atımı: 

- Sual1erink bitti mi. Bq Tu-
hirn . ., ı .. 

çin bu hidileden .bahsetaııye lii
zum vart. Evet. Vakıa Papenın h• 
yetinin Şimal Kutbuna tan aı·e
ler le ııastl gıttiğini ,nasıl kazaya 
uğradıklarını ve nasıl kurtanldıa. 
!arını, buyurduğunuz veçhile, bü
tün dıünya gibı siz de biliyorsu • 
nuz. yalım, bilmediğuuz bir ci
het var ki bu badıae 11te butüıa 
dünyayı ay aia kaldll'Ullf bulu • 
D\lyOI"!. 

- Bilmediğimız hadise mi? 
. - ~et!. Papenın t. yetme diğel 

bır tabııyat alimı rf.lakat etmekte 
idi ki bundan gazetf:lerde asla 
bahsolumnamJŞtır!. Bit tabı böy
le bir tabiıyat alimini siz de büı
miyonunus?. 

- ı:r ..... . .. ..,..;r ... . 

- Şüpheoıız.. 1'akat Boromm ilıa 
m~e olan bu Alim, üstüva hattı 
üzerinde yapılan ilmi tecrü l)e}n\. 

de de haZS' bulmımuı olan adam. 
dır. 

- Uatüva hattı üzerinde mi?. 
- Evet. İtte bu tabiiyat Mimi 

P&l>eDin heyetinde &11'.f Şimal 
Kutıbundaki mıkııat. h1clisesbıl 
elektro-fizik bakımından tetkik 
etmek üzere bulunuyordu!. Her
halde, gazetelerde o zaman veri.
len mal\imattan Şimal Kutbun • 
da buzların alt nda 200 metre de
rinlikte bir sıcak deniz keşfolu. 
duğunu öğrenmişsinizdir!. 

- Evet, böyle birşey hatu'b • 
yorum. 

- Tamam!. ~-te profesör Boro
minin bilhassa bu sıcak deniz pelE 
büyük mikyasta dikkat ve m~ -
rakım celbetmişti. BQtOn dünya 
gemid puslalarınm iğnelerini da
ima fbnale döndüren Şimal Kut
bundaki bu esrarengiz mıknatıs 

ecreyanlarile bu sıcak denizin bir 
münasebeti olacağını düşünen bu 
taböyat profes6rü işte bu denızde 
derin sondajlar yaparak uzun u
zadıya tecrübelerle meşgul oldu. 

- Evet? 
- Ve, hiç akıl ve hayalinden 

geçiremiyeceği ell'arengiz bir k.e_.. ...,......,, 
- BJr kePf mi dediniz?. 
- Jhetl. Pek mühim b k şif!. 
- Ne cibl mühim?. 
-Ba llC&k denizde yaptıgı son-

claj)ar emaRnda yeni bir mıulen 
- Evet!. Ancak. • buldu ki bu şimdiye kadar ilmin 
- Ne ancak?. --ı-ın ~...:.. o1 '\il bir madendir .• Bu-
- Ancak, müsaade buyurur - gün, kendi imıile fimdilik Boro

aaruz, size pek garıp, garip oldu- min denilen bir madenl. 
ju kadar da fe<:ı bir haber v~ A;yakta, daima elleri y1*.anda. 
ceğim!. dedi. dişlek ıve kalın dudakh ağzında 

Sonra bir saniye tereddilt ~er daima ayni aahte tebessümile bu 
gibi göründü ve birdenbire sordu: 

- Ha.. affedersiniz. Siz bun _ garip şeylerden bahseden japomı 
dan bir müddet evvel Kutuplar- hayatımda ender duyduğum müt-
da tayyarelerle Papenin ve arka- hiş bir hayretle d}nlıyordum. 
daşlanndan mürekkep bir heyetin 1-------==(=Arba==V=•=) • 
yaptığı bir sefenlen herhalde ha
berdarsınız zannederim.. Yani, bu 
tıidiseyi uzun boylu gazetelerde 
okumUfSunwıhır herhalde. De • 
mek isterim!. 

Hayretle sordum: 
- Papenbı mi?. Evet, Rmy..._ 

böyle bir heyetin Kutuplara gf~ 
tiğini, hatti kazaya ufradıJdarmı, 
ve buzlar üzerinde nasıl kurtan
labildiklerini, bütün bu heye -
canlı tafsilatı bütün dünya gi>i 
~ de merakla gazetelerde takip 
ettim .Fakat, Papeninin Kutup -
yahatile bizim ne gibi bir allb
Jmf olacağını anlıyamıyorum!. 

~==:.:ı 
cak, meseleyi kavnyahflıneım f. 

DUn geceki boks 
maçtan 

Gele&Menıır IDObii tarafuıdan -
edilım balı:a eOeeıbakel•n dün ıece , ........... 

lllllabakalarda Deniı. Li8esindm 
Şevki GalacuarQd&.n Hilsnü1e sa71 
ile, DelU& u.e.tnden Ahmet Oalatua
rQdaD Xaıı1rİ7e abandone ile, Galata
IU&7daa Cevdet Deniz Llaeslnden Sq 
fiıe IQI Ue galip ıelm.lflerdır. Gala

tuaraJıdan Neciple, Denizdeıı Mura!. 
O.lallura;ydan Semih Ue Denlzdea 
Senaıet berabere kalmışlardır. 

_.... ..... ;yapılan ınüubalm
larda Halim Bmi'e SQ• ne pUp ptl

mil lılllld ıem De Hlmit Abdi De Hil
_,.m ve İsmeil ile Hakkı benbere 
ka1m!llardır. Son mo..brkeıte ~ 
ile Klııl kaqalapnli ve Dpa ralıdWıll 
bi.rind ra...tla naka.t .-W'r. 

Deniz Fabrikalan Umum Müdürlüğünden 
Gemi W ilJerinde çeltpntf 1 ' fm ll8lar t.m4" h ifP •bnecakt.ır. 
TalipleriD ~ blrltia CJllcQk Dmlıl ftıdl • aaıDrac:Mtlan. 

(IOI) 

Demek istiyona; etrafını buna 
anlamıyacak kadar basit ve kav
ıayıpız addetmiye de asla hakkı 
yoktur ve bu mert bar siyasetia 
ifadesi olamaz. O halde, herşeyin 
kat'iyet ve vu uha erifebihnaıi 
ve Balkanlarda silktnan maha -
faasa ucak, mlhveria de •Bal -
prlaml her türlü tühidtintl bis 
de ayaea kabul ve tatbikini ta • 
ahhilt edi) .... uz.• demesine bal • 
bdır. Bu, denmedikçe, Bulgaris
tanın mihvere ginneai ile, Balkan 
sulhunun kuvvet bulduğuna de - • 

Almanlar Martta harekete lıeçecek· 
imini IÖ71emillerdL Düiı bir Marttı. 
Hem de Cumarıeai idi iti mihver yeni 
7eni tııarKetleri Cwnartesı günleri 
7apm17a baJılır. Fazla olarak ta B. 
Bden'in Ankara ae;yahatinin ortaya 
ko7dulu ahenk w anlaşma ruhuna 
karşılık olarak bir feyler yapmak ar
zwıu da elbette duyulmuştur.• 

Tetmiştir. • 
~-------~------~-----~~~----~--~~--~~--=~----~~~--~--~------

.Bununla beraber Bulgarlar, Al
manlann keYiflerlnl Je!ine ıetirmkelıl 
beraber Alman tecavGzüne Alet olmak 
,,. mem)ekeÜel'IDI bir tecavtb: tlail o
larak Almanlara bıra.lanak anu.suD
dan uza)ttarlar. Balprjstım Bepeki. 
linin nutku Bu'lprlann bu hwıusta Al
manlardan teminat latediklerine ve bir 
dereceye kadar da aldıklanna cleWeC 
etmektedir.> 

iil sayıfladıtm& "' Bulgar taaJa- =========== 
bBtıerlnil' fiil ve hakikat halinde blsm, .Almalar ela Yılefwı bQa.-
mfıra iJıdiiine inanmak llzımdır. natma sadakat muhafaza etsinW 

TeJ118nDİ edelim ki, Bulgaristan· ve Bulıaristanın mllteahllit ... 
daki AJınall ifgali utlece siyui ve lunduiu eaaalar da bu şekilde ta'" 
askeri bir atımaJif, bw konmma bild ve fttt bir mala17et muh•fna 
ve IÜJDÜJ'ID8 &epbbUsil ~ etlebillbı!. 
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BoYOK TARiHİ TEF~: 

B:ÜYÜK HA.RPTE 
DÖNEN DOLAPLAR 

-. .i. 

J'cısanı l••• ttlcJ: F. SERTELLi 

Cephelerden basta ve yaralı nakli için müş
külatla vagon bulunurken; İzmir, Halep, Şam 

iki bin liraya kadar 
vesikası ıahlıyordu 

vil iye tle rinde 
boş vagon 

O, mtt' f bunu 7apmadılrtan 
bqka, ..... beden diiııilııce, göğsün

deki armalı Jı:.ordoııuııu ve yüzüıı
delı:l sahte zafer maslı:emıl Allı • 
7aralt, btanbulda böbürlene bö
bürlene dolıp 

* 
Harp senelerinde va-

gon ticareti r •• 
Bu anda aalterf nakliyata bile 

llekte vuran Ye ordumuzun geri 
hizmetlerindeki faaHyeti zaman 
saman fe.lce uÇatan garip, sinsi 
bir ticaret wrdı: Vagon ticareti. 

Dem!r)'Olııı ngoııalrile 1zmirden, 
,Adınedpn 1 Halep ft Şmnd•n İl -

tan.bula töecar qyam aetirmek için, 
bir bot ~ bin - iki bin lira 
tinı bedeli ftrilmete, hatta böyle 
tahif iicnıtJe bile ngon ledarikiıı. 
de ml'f!ril\4t ~ bqJaıı • 
m.l§tı. 

Birçok ldm8eler, tliccar rfYUI 
.ı;nd~ tacirlen bu kadar yük
ııek tlatla Tagon Atmayı itiyat e
clinnıı.t1. V agmı vesikası böyle 
)iibek flatlarla satılırken, bu re. 
ııaletlıı &ı6ne geçilmesi. için bir 
yaııdm bmir 'rilAyetiııe, bir yan
dan da bu tic:uetiere sahne olan 
Adana, Ralep, Şam vlliyetlerine 
aleltllul tebJi&at yapılıyor_ Fakat 
aylar omelere kalbolduğu halde 
bu köta ticaretin önüne geçilm1 • 
;rordu. 

Bir gQıı ~Hayri Bey, 
Tal!t~ 

- Bir meb'-m eebinde be • 
beri biner liraya •tılık deste ile 
Tagon .,_ıı... FrdJim. Bu ne .re. 
zalet!I• 

Diye ..-mQftu. ~ ıı ı nm ne 
cevap ~ bilmiyoruz. Fakat, 
mu,ııkhk ol.an bir hakikat vardı 

ki, lı:üçüdlk bir k&bt parçasından 
ibaret olan ngoo Ye:dkalarmm be
l:ıttinl bin - iki btn liraya hem de 
kolayaı 11ıtıwunek, elbette iman 
hırsım tahrik eden çok Urb bir 
alış wrifti. 

ı.taııbul ft hatlar güzergihmda 
bulunan tı.ailr, bu raalete llet olan
lan peUlA tanıyor_ İcabeden ma. 
kamlara fi]dyet ediyor, fakat, her 
&a~unıa yüzüne kapandığını eseflı 

tacak bir makam bu.lamı,.ar, geri 
dönüyordu. 
Yukarıki fasıllarda acı bir oeldl

de gördüğümüz cephe gerilerinde
ki hastalan diğer vil!yet hasta -
nelerine nakledecek vagon hula -
mazken, bu vagon hazirginlan pa
ra ile cayır cayır vagon vesikası 
satıyorlar ve kolayca Vlli011 bulu
yorlardı. 

İstaııbulda Erzurum cephesin • 
den mezunen gelmiı ve İzmire gi
derek orad&ki babasını ziyaret et· 
tikten 90llr& tekrar kıt'asına dön· 
mek üzere Lıtaııbula gelmiş olan 
bir ihtiyat zabiti (1), Beyaz.ıtta bir 
kahvede arkadaşlarile otururken: 

•-Yahu! Ben on gün içinde İz.. 
mire g;ttrufüm. Orada müthif bir 
çeteye rutladmı. Tüccara iki bin 
liraya bir bot vagon vesikam satı. 
yorlar. Tüocar bu vagonu aldık -
tan sonra, ayrıca şlı:ıendifer ida
resine, göndereceı;. eşyanın na}t.. 
liyat bedelini, manyeye imhlik 
vergisini veriyor. Lıtanbula gelin
ce, bu mala yüule yüz de kar ko
yup satıyor. Bu ne rezalet? Halkı 
bu derece soymak, bu kadar ezmek 
günah değil midir? Bu bazirgAıı -
!ara, firavunlar kadar ge!Uş sa • 
lahiyetleri itim veriyor?. 

Diye söylenmiş .. Arkasında mer
kez lı:umandanlıj!ının ha!iy~eri 

varınq. Zavallıyı 7akalayıp götür
müşler. 

Bu zabitin ailesi., ŞeyhulislJ.m 
Hayri Efendiyi tanıdığı için, der
hal hAdiseyi kenfuine anlatarak, 
zabitin tahliyesini istemişler. Hay. 
ri Efend zaten vagon tcareti işine 
fiddetle muanz olduğundan, sağa 
IOia haberler göndermiş. 

•- Merkez kumandanı hem kel, 
hem foduL Hem hırsızlık alenen 
yapılsın, hem de görenler birşey 
.öylerııe cezalandırılsm.. Bu ne re
zalet yahu!• 
Demiş. Nllıayet zavallı pnç tab

liye edilerek, derhal kıt'aaına .nk 
ve iade edilmi4. 

c Vagon ticareti• rezaletleri say
makla bitip tükenmez. Toplanııa, 
Şarlok Holmes biliyelerinden da.. 
lı.a meraklı ciltler teşkil ederdi. 

(~'fV) 

'*'i°";-~ vuracak, dert anl&_· __ (_I _) _K_ad_Ucöy_·· _lü._N_ı_· luıt_B_ev __ _ 

LALE F 1 L M 
r n'* " Pllwlllll: .....,_,_ ı.ı.... ...... ı-

~ blaworlar wnuml h~ 14/31941 tarihine 111lloadlf Pıt -
ııarte3i günQ sut 11.SO da Bqollwıda l•tl!ıW ...ıdeel1'de l'1 - 13 aumanlh 
flrkelln nıair.esınde adlym toplanacatından firl<et esas mukaveleııamesi 
muclbmce en az 100 hime7e salılp olan tıı.edarlanıı m- ıün "' uatte 
sınc .. ı ına ltafnde ualeten veya ve!ıA!el.tın bazır lr~luıımalan ve içtimaa 
leltaddCm eden ,..ıı ıün ııartmcla maJlk oldu!ılan Jıı.ae eeoetlerlnl rJrlr,ete 
tevdi -...ı. """'abilı!Jde dubuil7e ...,.kası a1malan l1'n olunur. 

ıd)ZAKELU RVZHAJOIİ 
1 - Jt40 _. IPl'alM1e .,. ~ı,n hıklıın ... idare -1..ı 'N ıaQraltip 

nporianmn *9m=w 
2 - Makdr yıla ali bllADço n Jı:lr 'N anır ~ ta.dik 'N la • 

buJQ ile lclare meclial lwlanıwl ibna. 
• - MAnldp Wtbdhı. 

LALE FiLM 
.. n'* ... , m 

~ ·-•· 91r1r.et1 lıd.are M+W' ' 'w 
Sh- - ı ' ler\ar umumi ~ 2413/941 tarihine mllsadl:f 1'lız9rtesl 

liJnu ... ı 16.46 de Beyolhmda İstlltlll ca""•mM 1'1-83 numaralı Şirket 
--~ o1anıl< toplan-•lından ş,,uı -· mukavel..,..mw 
muobiDce bır ru-ye aalllp olan biıioedarlana dahi meü;fu Jün ve autw 
Sirket 1wter!pde ..ıeten ft:7a. vek.A let.en hazır bulunmaları ve lçlılnaa te
Juıddllm - ,...ı1 1W1 zarfmda ınaUk olduk.lan. hıAe -eUerini ııirUle -.. 
eli edısll& 'pWUryte duln&.U7e varaka.u alma.tan ilAn olunur. 

ı--"•' 9 1 ıı-..--------Madde 11: T s 7 • • lıid1ılom 
mulr.addnrı tedqe edllmil olan 
rub'u ıı.aaı lçuı -1lmll olan maFı.· 
buz t ıı ' tri'"' kat'b"l mUı.&Jp az.a
IDI ile ST urlında - mubal'ftll" 
......ıaıa ...- ile mObec!ele 
olunur. lllw.n laboll olunan be -
del lfbu .......ı.b1 aeı>et llzerine 

~-· - lalaıltlll W17eoi • le benber -.ı. ueye ile mu • 
bad•ı. olunur. R- -edatının 
koçanlı bir ciefterden kNihnaini 

ve UuıriennAe an nameraamı. pr.. 
ketin ınllhdrli. reuUainı ... fiıir.et 
namına varı imza1'• maun olan -
lann pnz•qnı ve tlrkelln Unnn.Ile 
'°fekkül ve ilin lanhlttınl · ve tir • 
ket ııennay..wım aulıtarile lıiae ııe
nedatınm envaı ve m.iktarlaruıı ve 
l>il5e aeoetJttınİJl ınukayyed kıy -
meUennl ve WıW olunan bedeatı
ıaı ihuva eylemesi muktezidir. Bi -
10.mum ru.se ~erinin nümune -
leri lhnıç edllroezden evvel lasdik 
'tdllmelı: ~ hıilad Vtület.me --

Y•-: 
Madde U : ~ kat'lden nm

bddem ıedl7• ed.ılmiJ olan rub'u 
bedel için •enlmll olan makbw: te
f'ldıülü kal'l;ri mQJealtip azami üç 
ay zarflad& nama muhaner oene<la
b. muvakkate ile mübadelaı oJ.unl.\I' • 
ıııaııare talıeil olunan bedel ışbu 
muvakkat aeneı Qzerme ka7clolunur. 
Son t•lcsldlrı tedı;resile beraber tıa
mıle mu.barnT oenedatı uli:ı'e ile 
mübadele olunur .lillııe HOe<lalmm 
koçanlı bir def\erden t.•ılm•mi ft 
O:r.erlerinde .... ııumaruanı, Şlrl<e
tlll mühür(! retımiaıııl ve Şirket na
m.ına vu~ tmu.:f• mezun olanların 
imzaauu .,.. Şlrketın ünvanlle ıe • 
eekkül .,. UAn tarih \,rin! ve Şirket 
ııenn~ miktarile bilM oeneda
tuuıı enva "' mil<1arlannı ve bı.M 
oenetlortıwı mukaJ'yed luymeUennl 
ve talı&U olunan bede!Atuu lhtmı. 

qlemesl mukıezldu. 
Billlmum tııaııe ..,,euerlniıı ntl • 

munelerl llın4: edilmezden evvel 
tudll< edilmek ilnre İktlsad Vekl.
lolıme lavdl edil& 

SoJqlı alpahklan lııer 
tlrl\1 hutalıklara yol 
apbilir. Fakat bir bte 

GRiPiN 

Muhtemel rabaioulıklvm be'j)e!DI 
ilııleclltı &ibi ııezle, grip, bronfltl de 
kısa btr zamanda izale eder, Bara.reU 
&Or'aU. d1lşüıilır. 

Grip ağnlarmm amımll% dftşmam
dır. D.t,, baş, abıir, adale, romatizma. 
mafaal """3lllda lat'i7eUe leair ııı.
\erir ve ıtınde üç taneye kadar eı:ıuı>
~tıe ahnalıdır. 

Lüzumunda 3 adet alınır. Teklltle
rlnden oalrnunız ff her 7erde pullu 
kutulan ıararla ıateylnı.ı. 

Sultanahmet birinci 
sulh hı.kuk hakimli
ğinden: 

İltanbul maliye muhakeınat 
müdıirlüğünün Emınönunde Ha,y
dar mahalleainde Çıkmaz.zade ha
nında :ı No. da Yusuf aleyhine i
kame eylediği 42 lira 2.f kuruş a
lacak davasının yapılan duruşma-
5ında: Müddeaaleyiıe tebligat ya
pılamamış ve zabıtaca da yapılsıı 
tahkikattan elyevm nerede bulun
duğu anlaşılamamış olduğundan 

muhakeme gıyabında cereyan ede
rek müddeabih 42 lira 24 kuruşun 
mumaileybten tahsiline karar ve
rilmiştir. İşbu hüküm 8 gün zar -
fında temylıi dava edilmediği tak
dırde kesbi kat'iyet edeceğı teb -
Jigat makamına kam olmak üzere 
ilin olunur. 940/4 

GENEL TECiM TÜRK. A
NONiM ŞiRK.ETiNDEN: 

Davet İlanı 
Ticaret ltanununun 361 inci madde

olle dahıll ıuzamnamemızi.n bWtWnle
nne tevtlkan Şirketimi& lıia5edarlan

ıwı senelllt umumi hey'eU, aşaiıda ya
zılı rumame mucıbince mUz.akerede 
bulunmak üzere 18 1ı1ari !Hl ıarıhıne 
müaadıf Salı ıünü ııaaı 13,JO da l.s
tanbulda Hasırcı1arda 12 No. da Şır
~elLD idare a.ıe.rkezinde adi surette iç
tima edecetınden ıerelı asaıeıeo ve 
ıerü velcileleıı en u b"I hisM HDe
clıne IShip olanlanıı nızamnamemlı.ln 
412 md maddeoina ec re içtima ıUnun
den bir hatta evvel prk.et ı n ıdare 
merkezine ıu-lerıni lev<il ederek 
mukabilinde dubuli;Je ......ıaJan 11-
malan llAn olunur. 

IDAJUI MEcıJsi 
JdlzAKEBıı RUZNAMESİ 

1 - İdare Mec:IW ve Muralup n
porlanııın okunması. 

2 - 1940 senaı blltnço ıre ltlr .,. 
sarar h ... plannın taodllr.i ve lcıu. 
Mecıı.! ve Müraltlbln lhruı. 

3 - Temellüün ınıreti tevzii. 
4 - 111-il senesi !çın müreldp -

~eal ve kendisine verilecek Qc:re
tln le.biti ile aeçliecel< münlklbln her 
banal Mııeı>ıeıı dol~ vu11eslnl ifa .. 
denlyecetı takdirde ken<li.wıl iıtlbiAt 
edecek ikinci bir mürak.ibia ta,.,.U. 

5 - İdare Meclioi halannın Frketle 
ticari muamelede bulunmalarına ..ıa-
hıyet verllmeal. • 

1 - İdare M.cıı.ı hasma verilecelı: 
huzur li=ll ba!ıkmda Mecllal İdareye 
ııaWıqfl verilmeol 

Betiktat HalkeTiııde 
Komiteler K.oqreleri 

J3efllt1q Hall<ev!rıden: 

Bu ,..ı evlmWn Jtonııre - oklo
tuııdan qatıda 7azılı ıarllı ve t(lnler
de şubelerlmWn toplantı ve aeçlmlerl 
7apılacalıı.r. Evimiz Komitelerlnln lop 
lanı. ve ııeçim (ilnleri aptıda ııı.
terllmifUr. Sayın Aumı:ım buıQnlerde 
Evimize tep1tlerf rica olunur; 

Dil ve Ed<!biyat, 4 M:ırt Salı : Sos-
71! Yanlım ve Gıı.tenı 5 Mart Çar
pmba: 12 Mart CarFmıba; Ar ve Spor, 
Halk Deniı9neleri, 4 N•ııan Salı ; ıcı.

laPMA7, 5 NlAn Çarpmha; Müze. 

Yazma Dokuma Koo
peratif Şirketinden 
Kooperatitiınizin senelik toplan

tısı olarak 14/3/9.fl tarihine tesa
düI eden Cuma günü saat 10 da Lı
tanbul Türbede Esnaf Cemlyetleı'i 
merkezinde icra edileceği Cumhu. 
riyet gazeteslııin 'l:1 /2/94.1 tarihinde 
ortaklara i1An edilmişse de bu ker
re mezkılr toplantının Bahçekapı 
Dördüncü Vakıf Hanı Ticaret ve 
Sanayi Odası aalonuııda ve ayni 
ıün ve saat on dörtte icra edileceği 
alakadar ortaklara tasbihen ve tav-
zilıaıı llAıı olunur. (26) 

G&ı Hekimi 

Dr. Murat Rami Aydın 
Beyoklu - Parmakluıpı. lınam 
aokak No. Z Tel. 41553 
Mu117ene ve her türlll cöa 

all!f'll etı fıkara a aruızdır. 

Oakldar len 11111ı-_.· •1...ı1tıcrıı.r .• 
Ali Eı,iıı, uhd-e Olup Ncıb Gllkçeııe tldnei *1 ecu1e ipotek 

fl6sterilmif olan Kadıköyünde Omıanaia mahallesinde Xazaslııer ııob
' iJnda eski .f 7eni 8 w 16 taj No. lu 160 metre murabbaı miktarında 'ft 
2500 lira kıymeti muhammeneli prkan 22 panel, fİDlalen 17, 18, 19 20, 
21 panıeller, garbeıı yol ve eenuben 15 panelle mahdut ve tapu ~ 
· deki prt veçbile 17/719.fO larihiıı den itibattn ııeııeliği 240 liradan üç 

sene müddetle iltinci derecede ipotekli alacaklı Ragıb Mehmed Gökçen 
lehine Jıira mukavelesi ftthi buluııaıı kAgir evinin borcnıı ödemnemedn. 
den dolayı umumi hilltümler dalre.shıde açılı. arttu:ımt;,la uhlm•mna 
karar veriJmjştir. 

Evsab: 
Birinci kat: Zemini çini anbeden geçilerek tıç basamakla mouylk 

merdivenle çıkıldıkta camekAnlı bir &Ofa üzerinde iki oda, merdiven al
tında bir hala ve alafranga ocağı havi bir mutfak ve bu mutfaktan bah-
çeye kapısı vardır' ' 

İkinci kat Bir sofa üzerinde llr:i oda ve bir hallı vardzr. 
Zemin kat: Bu kat antreye kapm bulunan bir bodrumu havidir. 
Bahçe: Kagir duvarla tahdit edilmiş olup yollan ~imento §Bplı ve 

muntazam tarhlanmıştır. İçinde birpelemiye ve muhtelifülcins meyva 
ağaçları vardır. Binanın arka cephesine muttasıl ufak bir çamaşırlık 
mahalli vardır. Bahçenin ayni zam anda arka taraftaki arsaya açılan tek 
kanatla kapısı vardır. 

Umumi evsfı: 

Gayrimenkul Khgir ohıp dahi ll kısnu ahşap ve yağlı boyalıdır. 
İçinde terkos, elektrik, su ve havagazi tesisatı mevcuttur. Binanın ze
min kat pencereleri demir parmaklıklıdır. 

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma f8rtnamesi 10/3/9.fl tarihin. 
ien itibaren paıartesi giınü 940/ 1868 No. ile Üsküdar icra dairesinin 
muayyen numarasında berkesin glirebilccep için açıktır. 111mda ya-
Eılı olanlardan fazla malfınıat almak istovenler , işbu şartnameye 

ve 940/1868 dosya numarasile me muriyetimize müracaat etıneliılir. 
. 2 - Arttırmaya iştirak için yukanda yazılı kıy.metin yüzde ye
di buçuğu nlııbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektu
bu tevdi edilecektir. 

ll - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtüak 
hakltı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile fa 'z 
ve masnfa dair olan iddialarını işbu ilan tarahlnden itibaren on bet 
gün içinde evrakı müsbitelerile'birlikte memu.riyetiınize bildirme. 
leri icap eder. Aksi halde haklan tapu sicilli ile sabit olmadıkça sa
tış lıMelinin payl~ından hariç kalırlar. 

.f - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şart
namesini okumuş ve lüzumlu maHmıatı ~ ve bunları tamamen 
k abul etmiş ad v-e itibar olunur! ar. 

5 - Gayri menkulün 28/3/ 941 tarihinde Cuma günü ııaat 
1.f den 16 ya kadar Üsküdar İcra memurluğunda üç defa 

1941 İkramiyeleri 

T. İş Bankası 
1941 B.ilçtllı 

Tasarruf hesaplan . 

1 adet 2000 Llral.ıJı. = 2000~ Lın 
3 > 1000 • ,.- 8000.- • 
2 > 750 > = 1500.- • 
' > 500 > 2000.- • • > 250 • = 2000.- > 

H > 100 > = 3500.- > 
80 > 50 > = ~MO.- • 

300 > 20 > . 6000.- • bağırıldıktan sonra en çok arttırana ihale edılır. Ancak arttırma be
deli muhammen kıymetin yüzde yetıni§ beşini bulmaz veya satı~ 

istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedeli 

bun ların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuun
dan fazlaya çıkmazsa en çok attı ranın taah hüdü baki kalmak üze

re arttırma 10 gün daha temdit edilerek 7/4/941 tarihinde pazartesi 
günü saat 14 den 16 ya kadar üs kildar icra memurluğu odasında art· 
tırma bedeli satış istiyenin alacağına rüchanı olan d 'ğer alakalıların 
bu gayri menkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundıın fazlaya 
çıkmak şartile en çok arttırana ihale edilir. böyle bir bedel elde edil. 
mezse ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. 

ikramiye planı Ke,ldder: 4 Şubat, 2 Ma7ı., 1 Aiu•-
tos. 3 İltinc lteır in tarihlerinde yo-
pılır. 

Kuleli askeri lisesi müdürlüğünden: 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derbal veya 
verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yük-;ek teklift~ bulunan kimse arzetmiş ol
duğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya buluıvnazsa 
hemen yedi gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana 

ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 
beften hesap olunacak faiz ve diğer zararlar aynca bükme hacet 

k:almııftınn me:muri:vetirnizce alıcıdan tahsil olunur. 

Kuleli &kul Lisesine ılrmlye latekll olup ta taşralarda subelere, lstanbuıd' 
da doilnıca mek tebe müracaat etmiı olanlardaıı ısuııflannda döneltlili oım ıYo" 
biltün airme prUarını hRJ.z bulunan ve ayni zamanda .-iriş evrakını tekern::; 
ettirmiş olan, islekllierin lmtlhanlan :yapılmak üzere 7 fart 941 Cunıa g 

aaaı 9 da K ulel i Lisesinde bulunmalan ve bu tarihte mekteple bulunmıyanla~ 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferag 
harcını, yinni senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullanııı 
vennej!e mecburdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellAliye r aminden 
mütevellit belediye rüsumu ve müterakim '(akıf icaresi alıcıya ait 
olmayıp arttırma ~··ı. nden tenzil olunur. İşbu gayri menkul yu

kanda gösterilen tannde tl'skü dar icra memurluğu odasın • 
da işbu ilan ve göst~r ;ı ~., arttırına şartnamesi dairesinde satılacağı 
ilA noluııur. 940/1868 

-----------~--------------------------~ 

Devlet Denizyo'ları işletme U. Mu~ürlüğü ilanları 

lıaklarını lta7bedeceklerf ilAn olunur. (1443) 

121hisarlar U. MüdürlüAünden : 1 
ı - Kutredat listesi mucibince 10 kalem mubtellr hınlavat malzemeol •~ 

ebiltme usuli7le satın ahnacakı.r. 
2 - Muhammen bedeli 433.111 lira muvakkat lemlııalı 32,58 liradır. 

3 - ICU•llme J0.3.1141 Puartell cOnil oaat 18.30 da Jtabaıa,ta - ., 
milba:raat tube•lndek; alım koınlo7onunda 71pılacaltlır. 

4 - Liste oözü ıeçen tubeden puuız alınabilir. 
5 - İateltlilerln pazarlık için tayin olunan ıün ve A.atte "' 7,1 ılhtnm• P" 

~le birlikte mezkOr Jıaıniqona mtıracaallan. (13e3) 

ıre -TÜRKİYE CUMHURİYETi 

ı Ziraat Bankası 
il Korulllf 'farihi ı 1888 
· ı- Sermayeai: ıoo,000,000 Tllrk Lll'IUI 
ı Şahe Tfl Ajana adedi ı 265 
E3 

MUDANYA POSTALARI j~Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
S Mart Hl larlhlnden !!beren ll'an alılre !ıadar Mudanya hattında ba1tada 1 .\ 

dl!rt ~ 71pılacaktır. (Menin) vapuru ile yapılacak Pazarteal, Çarpmba n § ~ 
Cuma p<ıetaJan İatanbuldan saat 9.00 ela (Sus) vapuru ile :yapılacalc Pazar J)OOlam 1 
aaaı &.50 ~ kalkacaktır. 

PuertM! "" Cuma ~ Aımudlu,... da uiıvarak GemJ1'e !ıadar ll<leceik- l;~~,';j,!' 
lerdlr. Ceram2ıa n Puar postalan Mud~ dllnecel<Jerdlr. (1118) 

Devlet Limanları işletme 1 Vf!-;~~.;r;:;~; 
Umum Müdürlüğünden : 

:l,ıeım. lh~ için mukleEI nOmmıesine ıl5ra dıırt bin aoet ErelJI tipi lı:6-
m0r çeva1,. .. ı açık eksiltm07e konulmuştur. 

Mubammerı bedeli cl920> lira ve m ıvakltat teminatı el44> liradır. 
İhaleııı 10/3/IHI tarlhıne rastıı:ran Puartaol liliıü aaaı on bette Galata nh

tımmdaltl Umum JılQdürltlı< bbıannda toplımac:ak alın alına koınil7onunda 
yapılacaktır. 

Nümune .,., pr1zıam-1 lıeT liln allrzll geçen kom!ayonda ıöıilld>Dlr. (1290) 

lstanbul Emniyet Müdürlüğünden: il 
lllldtlrVetlmla ~ 6mlrleri kin 13 takım maakonıo. JWrDf elblao E! 

ile 13 adet lıaak• ft 13 çıtı fOtm yapllrtlması açık eksiltmeye lı:onubıı\lftur. ~ 
Bir takım ınaakonkın J'Olllll elbloe ile bır •det llaaltt"t ,.. bir cltt foılnln mu
hllmmcıı flltl 43 liradn". Eksiltme Jl.3.911 Salı eünü •at " de mQd~ 
binası içinde 7•pılacalttır. Taliplerin a7 '1i ıon ve ıaotıe müdür17.tımlz binum- -
da ltunalu ltomiay<ına, ııartzıamqt ı&:meıı için de 5. a Mildtıruııaue mOnı· , 
-ilan. (J~ 1 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Devlet Oemiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresi ilanları ~Ziraat Barkavrnla lnmıbanh ft ihbarsa t.arruf heupLll'!lıda .. 

~u 50 1irua lnılananlan -- 4 defa çekf!-k: kur'a ile aeatııt.Jıl 

1 
pliııa ıöre iknmi7e dakJt,ı...,.ı.tır, 

t adet LOM Liralık .f.000 LbOI 
lluhamınen bedeli ('830) lira olan 7 adet 8 - 10 Jdloııram !ıarpltllk ,,.,.,..,, t , SOi ı 2.000 • 

JilkBelı 1aı;r11t uetllen cihazı (21.3.1941) Cuma ıonu aut <ısı oıı bette H"7darpa-ı ' • tst • ı.coo • 
pda Gv binası dahlllndeki J<oınlo:yOD tarbndan kapalı :ıarf ~le atın alma- .fO • lot • f.008 • 
C1kıu • lOI a Si • 5.000 • 

Bu ı,. ıtrmeıc lltl;rellleriıı (382) Ura (25) ltunışlulı: muvalckat teminat, bnu- 120 1 60 • .f.800 • 
mm tayin eltili veaiblarla biJıllkte tekliflerini muhtevi zarllarmı Q'n! IÜll aut • ll8 • :zo • S.200 • 
(14) on ı!Orde kadar Komıs:yon Reislltıne vennelerl lhlmdır. § . . ~ 

Bu ı.. aıı tartnameler Koıniayoııdan parasız olarak ciaiıtılmaldac!ır. (12211) ~ DİKKAT: Heaıplarındalı:i ~ralar bır ııeTıe fç nde M lira 
1 ---------------------------l!§!R$8.ltı düşmıyenlere ikramiye Çlktııtı talıd rde % 2" fazlasile verı e; 

•- L • B uh · •. ETEM iZZET BENiCE j§f:"ktir. Kur'alar ııoenede .f defa: 1 Ey Jul 1 Birıncil<anun , 1 :rdat 
;;NUIIP ve &f1D amn. ""' ı H . ~ ... ,, .• __._,,_ kil ktir 

Nepiyat Direktörü: CEVDET KARABILGIN •'Je az ıran _-uu"",...,... çe ece · 

cSON TELGRAF> M••b•N• am••R••--Q!ıU!r.Jll!m!Uml!lhU!JI!-
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