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Balkanlarda! 
Almanlann va
ziyeti güçleşti .. 

AlmaaJ• Yuaoılavya
daki darbeden aonra 
mütkül vaziyete diifmiif, 
bütün sayreti boıa ıit
mif, plinlan altüst ol
muttur • Almanyadan bu 
yaziyet karıısında iki 
laareket beklenebilir •• 

fuaD: ETEM iZZET BENiCE 
Yaıo&lavyaam, erkek bir mi~ : 

lete y~ır sillünişi ve kendını 
•lllıia çıkaruların ipliiini pa
aara döküfÜ, Jaerhalde en ltüyük 
4iarheyi Be.rliııin siyasetine "ur • 
4u ve enwı hu.ırladıiı pişmiş aşa 
•iuk su kattı. Alman) anın, Bal
kanlar için tasa''" ur ettiği her 
türlü planın altüst olduğu ve ye
llideıı yeni prtlara uygun bir ~e. 
kilde tekrar (aali3 ete ıe911enın 
cerektiii muhakkaktır. Bu yeni 
faaliyet mH·zuunda herhalde Al· 
-•oya için ıidilccek üç yol kalı-
7v: 

1 - Yugoslavyayı iınzalanan 
)&kt ahkimına tamamile sadık ve 
-utabık tutabilmek ve l>u yolda· 
iki tasavıvurian safha Aliba fiil 
laaliııe sokmak. 

2 - l'uroalavyayı ifral ye iltili 
eıleınek. 

Bu harbin en 
büyük deniz 
muharebesi 
Şarki Akde
nizde cere
yan ediyor 
Dlrt f talyaa llarp 
gemııı baıara 

atratıldı 

• 
Bir ita/yan 
harp gemisi 
batırıldı 
Londra 30 ( A.A.) - B" ha?· 

bin en büyük cüniz mu.hare. 
besinin §imdi ıarki Akdenızde 
cereyan etmekte olduğu cmZa.. 
şılmaktadır. Henüz tafıilat a· 
lmamamıştır. Maa.mafih fim • 
diye kadar öğrenildiğine göre, 
dört İtalyan haTp gemi.ri ha· 
sam uğratılmış ve bir t1GPU1' 
batınlm\§tıT. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

3 - Bulunduiu aoktada kal • 
-.ak, herhaqi bir askeri J{are • 
kete teves uı etmemek. 
Alıaanya, bu üç hareket hede· 

finden hanrisinl tercih edecek ve 
hanıi&inde muvaUakiyet ve men· 
~t bulacak?. Bunu tabü peşin 
lur hiikıne bağlamanın bupnden 
Mnkinı yoktur. Hadiselerin inki· 
fafını ve Bedinin ittihaz edeceği 
tavrı laarelı:eti beklemek lhlmdır. 
Ancak ~uKoslavyayı imulanan 
)lalı:t abkinuna tamamile sadık ye 
•utabık tutabilmek ve bu yol· 
4aki laaavvurıan aaf]ıa safha fiil 
bliae aolunak, yeni vaziyet mü· 
Y~cebeainde hayali bir tutum olur. 
~a, Yaaoalavyadaki deiitikliğin 
iktıdar aıevkii darbesinin bütün 
lebebi; tlçler paktına (irilmiş ol· 
._. "• b11Daa ıetireceii her tür
lil avakJp ihtimalinin gözönün· 
4e tutuınıuı ve memlekette endişe 
11l'andırnıasıdu. Bibaenale) h Yu
ıoslavya üçler paktına koyduğu 
llnaanın •ilnfeaib oldu(unu mib· 
Yere teblit etmemeyi fİJDdikİ hal· 
41e, kead.isi ~ faydalı bir tutam 
~lildü etse •• Mai hareketia Al
... , .... selmeaiaı !teklese bile, 

Parti fakir ta
lebeye yardımı 
arttıracak 

7'ae Ahuaa. ip. it• pakttaD -•aklan btifadeyt temla eyle -
•eleriıae lmkiıa kalmalDlftır. Ya· 
ıosl~vlar, olsa •lsa pakta koyduk· 
lan nanayı ıeriye almakta istical 
ehnenıelde beraber, bunu sadece 

Parti Reisinin ta· 
lebe yurtları hak
kında beyanatı 
İstanbul Parti İdare heyeti rei.si 

hmir Meb'usu Reşat Mımaroğlu 
talebe yurtları hakkında dün ıu 
beyanatta bulunmuştur: 

c- Partinin erkek talebe yur. 
dunda 350 ve kız talebe yurdunda 

150 kadar talebe barınmaktadır. 
Şubata kadar ayda 20 lira olan 
yurd ücreti, her maddenin paha
lılaşması ve yurdun birkaç aydır 

k vermesi ü1erlne mecburi ted· 
açı 1. '---' ı birler alınması zarure ı ~o • 
m~ur. 

Parti tarabndan 19 bin lira sar. 
fil bir sene içinde her Hd yurd 

e 51. edilm~ ve tesisat tamamlan· 
tev tır Yurd ücretlerinin arttın!· 
aıış . (.,..... 1 lıılel ~) 

Üç gece devam 
eden /talgan 
hücumları 

Atina 30 (A.A.) - Resmi. Yunan 
tebliği: Kesif topçuve keşıf fa~
liyeti. Esır aldık, tayyarelerlmız 

Erilrecle Kerenden sonra İngiliz.lerın takip ettiği 
istikameti ~ös forir harita 

Sovyetler ye
ni Yugoslav 
hükumetini 
tebrik ettiler 
Şerem mazınıze IA· 
yık bir llareketıe 
balaadaaaı 

Belp-ad 30 (A.A.)- l'u&'oslav
yada vaziyet normal hale girmiş
tir. Almanlar vaziyetin karanlık 
ve balkın müfrit hareketlerde bu· 
lunduğu yolunda şayialar yay -
mağa çalıımakta iseler de, bütün 
bunlar asıl ve esa tan iridir. 

Amerika sefiri, Amerika Hari
ciye Nezaretine gönderdiği tel -

(Devamı 5 !net D)'fada) 

İngiliz ordusu 
Asmara'ya 40 
kilometre ka
dar yaklaştı 
Alelacele kaçan 
ltalyanıar pddetıe 

takip edWyor 
Kahire 30 (A.A.) - İngıliz kuv

vetleri Asrnaraya 40 kılometre me
safeye gelmişlerdir. Piyadenın 

kısmı !küllisi ve Jngiliz topçuları, 
Kerendcn alel:lcelc Asmarnya ka. 
çan İtalyanları kovnlamaktadır. 

Nezaretin bir sözcusu son aylar
da Keren'deki İtalyan zayiatının 
10,000 maktul, yaralı ve esırc +ba· 
liğ olduğunu söylem ' tır. 

Münakale Vekilinin Gazetemize Beyanah 

Telefon şebekesin
de, Demiryolları ve 
Denizyol larında ye-
ni tedbirler alındı 

Vellll Truıa we pllrlamdekl tet•••ıe
rlal bitirdi, Alllluara dl11111e11 bere ... 

Bir mUddettenheri .ehrl • 
mizde ltalunu Milnakallt 
Vekilimiz Cevdet Kerim İnce
uyı Trakyada Ye tebrimiz • 
deki tetkiklerini tamamlamıı· 
tır. BuıUn, yarın Ankaraya 
dönecektir. 

MUnakalit Vekilimiz, bu 
sabah, bir muharririmizi ka· 
bul ederek tetkikleri etrafın-
da fU mühim beyanatta bu -
lanmuştur: 

TELEFON ŞEBEKESiNDE, 
DEMİKYOLLARINDA l'ENI 

TEDBİRLER 
._İstanbul telefon ,ebeke

ılnin takviye ve tevsii l~in e
sasen verilen tılirektif tlaire • 
ıinde buırlanmıt olan proje
leri mahallerinde tetkik et • 
tim. Bu projeler yakında tat. 
bik sahasına geçecektir. 

Gerek Haydarpaşa n p • 
rek demir)olu hattı bir mtid

(Devuu ı a.et _,, ... ) 

1 Almaaya ile bir bitaraflık muba· 
' fazası iınıuı ,eklinde kabul ey· 
lemekte denna edeceklerclir. Ba 
Ye bu kadan Almanyanın ifine el
ftrecelı: midir, yerm.iyecek mi· 
4 'r?. Vermiyeceji fiipbesizdir. 
Çünkü, Almanya, asker ıeçirme: 
mek, mtiW tamamiyeti ıaranö 
etmek sibi taahhütlerini biç fÜP
lle yek ki .-ana kadar •abalasa 
eıiecek ........ Ye •tıttla ita ıa -

İtalyan cephede depolarına muvaf· 
1aki etli hücumlar yaptılar. Hep· K-t •• ti Ank d 
• 0: üslerine döndüler. o u permenan ara ya~ ım 

ttALYANHÜCUMLARI Makineleri sevenler cemi-netiler, Y ... alatan tlavasıaıa 
tediyesine kadar vaziyeti kur • 
tannalrtaa Jllentti. 

Abine faaamak lçhl, Balpris
tanın iatili " IMaline malolaa 
-.kıınhklan tamir deli~ ain ne 

(Denal 1 lnel ..,, ... , 

Atina30 (A.A.) - Matbuat Na. 

~~:!'ı:~:~de:::~:: Toplattırılacak yetininkongresi 
tesf'f topçu faaliyeti olduğunu söy
lemiştır. İtalyanlar ağır zayiata 
uğratılmıştır. 

1 

,.. ,.. ,.. ,.. ""',.. !t 

Bir iki gün sonra başlıyoruz :: 
-===Yakın Tarlbtea ~: 

Hücum Borusu :: 
Yazan: Babml Ya~z " :~ 

~ 

~I yakın tarihi aydınlatan öyle bir eser ki, 
Trablusu nasıl zaptettiğimizi ve nasıl 
kaybettiğimizi heyecan ve merakla 

OKUYACAKSINIZ 

Diğer makineler daha 
iyi kon trol edilmek 
için damgalanacak 

Belediye Makine lUudlirhiğii, 

berberlerdeki Permcnaııt makıne
lcrini sıkı bir kontrolden geçir • 
meğe karar ve:tmı tır. Kontrolle
re bugunlerde baslanacaktır. Bir
çokları memleketimizde imal e
dilen bu makinelerin teknik nok· 
talar iyi he aplanmadan yapJldık· 
lan ve bu yüzden çok defa saçla
rın yandığı corill ektedir. Maki
ne mudürlUgü yapacajı kontrol· 
lerde en u(ak bır hata ıordlifil 
makineleri tophyacak Ye anrak 
iyi yapılmıı olanları mtibilrliyerek 
kullanılmalarına müsaade ede • 
cektir. 

Kahraman Mehmet
ciklerden teşekkür 
mektuplan geliyor 
Ankara 30 (Hu u i muhabiri • 

miz bildiriyor)- Rei icumhuru • 
muzun Sa) ın refikalan Bayan 
1'le\•hibe lnönünün himayesinde
ki Yardım sevenler cemiyeti dUn 
uat 11 d Çocuk Esirgeme Kuru
munda Mnelik toplantısını yap • 
1111'hr. Ba)an İnönUnün tucf ver
diği toplantıda Ankaranın birçok 
ba3 anları hazır bulunmuftm. 

Cemiyet, bir aeııe ~inde ltll -
lıassa ahraman askerlerimize kq
lık hediye hazırlamakla meuuf 
olmnıtur. 

Cemiyetin faaliyeti takdir edn
(DeftaU 1 lnel IQfaM) 

BALKAN 
Vaziyetine 
Umumi Bir 
BAK 1 Ş 

ALMANYA 
Yugoslavya
yı tazyik et
meğe başladı 

Belgraddald Al· 
man ıellrl 1eD1 
Yagollav blkt· 
metinden srıa-

ıeu bakkıada 
izahat istedi 

Üçlü pakt 
günün baş 
mes'elesi 

ANADOLU AjANSlNDAN: 
Almanyanm Bclgmd Elçial Yu.. 

goslav hükfimeUne bir nota vere
(Devamı: 1 lncJ -~> 

Roman yadaki 
Yahudilerin 

emlaki alınıyor 
Bükrcş 30 (A.A.)- Rador ajan

sı bildiriyor: Per embc günü ne • 
rolunan bir kararname) e göre ıe
hir \iC ka abalarda bulunan Ya • 
budilere ait emlakin istimlaki ve 
bunlann devlet emvali aruma it
hali takarrür etmlıtir. 

Mallan almanlara tazminat ve
rilecektir. Kanun Yahudilerin 
bundan sonra tehirlerde ıayri • 
menkul almalannı menetmekte -
dir. Profes0rler, subaylar, lafkim
ler, doktorlar, milhendiıler, ava • 
katlar ve memurlarla devlete mU
lıim lalz.metlertle bulunmuı olan
lar Yahadilenlen lstimlik edile
cek pyri •enkullerl mun vide
li kre4ilerle •tm alabileeelder • 
~. 

Simıd.b'e bdar ife )'aJMDQM eıılt1 b'lelerln. bacQınkil modern 
harpte fa)'dalan ıörill(lyor. Yukank.l resimler, ~an ta~erin!n 
lllk sık taarruzuna utıvan Kortu Adumda Venediklllerden kalma ee1tl 
kalenin mahzenleridlr. Tayyare taarruzlarında halk buraya aılınmak
tadır. Hat~ hükOmet memurları da buraya nekletmlşlerdir" 

TIBBIYININ VAZIYBIT 

Türk Ordusu saati 
çaldığı zaman öde 
vini başaracaktır 
muı111r MIHI l•l'ID dlrekUDerı da· 
11111 ad e Jlrlrecelderllle and içtiler 

-~· ftd7eU ........... 'ftır
ldırea mena)g konlenılMlllar .,....._ tıı& 
....., .... 'ft ~ 6eftlD eılil· 
wMeclir. Dün. aYlo Balkevlnıle Zih· 
ti Ça~ ottu tanllllıdan ve llıtU 

~tll'llUI " Türk mlleünla IM.lklll 
llfkmı hu •lıırdaJd pp-etJld bl&b 
af•klaiı De beltrU1kten sonra Cürıiha
l'bet Tirtı.lyeslnln cltinya br1ısında-

(Devama 5 iDcl -.yfada) 

~ din ...._ Mt*I e•u•ıd ı-----------
tıeıı,.,..,...., ... m111ı1ı _.. ıu• .. 
.. tehir lleırJW f •JHlen baba All 
...., S 

3 1187aaıia hnl ~-
, .. """...,..... ~- .... 

1'.lt .... IMlr Medlll •Mı'"Ttm 
Am Y.ın BeJIMIU RaaMe ... ııtr 

Emniyet müdürü 
Çorum valisi oldu 

Aakaradan ltildirildiliae &öre. 
İstanbul Emniyet Mudurü Musaf
fer Akalm Çorum valiliğine tayiıa 
edilmiştir. İstanbul emniyet mii
aürlüfüne kimin getirilecf'ii be
DilZ belli delildir. Malum olduju 
tlzere, bugünkü Çorum valisi ea
ki istanbul Emniyet müdürü Sa· 
lib Kılıçtır. 

Bucil• Berlin41ea Komaya •anket 
ed.- ;Japon Rarielye •1&111 

llatsuoka 

Japonya Harici
ye Nazırı bugün 
Romaya gidiyor 

(Ankara Ract,o gazetesi) -Ja
pon HaridJe Nazırı Matsuoka 
bugün Berlinden Romaya hareket 
edecektir. Matauoka Avrupa vazl
,.etinl yerinde tetkik ve bunun için 
Avrupadaki bütün elçiliklerinden 
malfunıt almıstır. 

... fere_ ftl'leClektlr. 

llAIDIUT E&AT BOZin'l"UN 
KONFDANSI 

... llalkeıriDıle Ü hmtr ...... 
- ........... Bo*mt ~ .... 
........ ilam' Mlncl•tıa ... lıamle-- •• ..,.r. llatlp, Ttlrk •tutı " .......... .._,cıuW alb&IMı ile kar. 

ÇERÇEV• 

RetameU lalllaaıar 
NECİP F AZiL IUSAK.Oau 

Balkanlar daha fimdidea 
mih11er besabma netameli .. • 
aıuıtur. 

Bu aetamelilik, 40 J&flDh 
ltir adamın 4 7quula 1air ÇOCU• 
la aalılmnnı sflti, aaariyede 
en kola1 " enda biri bir mil
leti aeçmekle İtalya için baya
tuıa malolacak kadar atır ka~· 
mq; •ucünedek afallatma ıan· 
atına namailtlp Almanya için 
4le epiz ve benzersiz •ir afal· 
lama mevzuu tefkil etmlıtır. 

Arslanlarla eüreımek tlzere 
ZO yıl idman yapan 40 yatında
ki ıladyatôriln 4 ) aıındaki ço
euja 7enllmesi ne kııdar ha • 
sin~ rocuklara p§ırtıcı mari
fetler ıösteren 11Sta canb un 
ü ea pprbcı siyaset peren • 
desine bir ~ocukta ıahit olman 
• kadar acıklı .•• 

Ballnlkl lııerkea, Macariatan, 
Romanya, Bulıaristan ve hattl 
~ sfin evveline ıelinelye ka· 
•ar Yaıosla"7a mll'llliyle, Bal· 
kanlarda Alman mftdahale inin •il ifte)ifte la.er tarafta 

kiye ve Yunanistan hududuna 
kadar biitün engelleri iskambil 
kağıtları tarzında devirdiiinl 
sanmı tı. Halbuki iskambil ki
ğıtları içinde Yugu lavya be • 
) inin hem de devrildikten son
ra ayaja kalkııı, Karamaça 
ltoıları halinde yüziıkoyun ya
tan öbür dil mu, kiğıtlara ... 
nyet edecek kaur keskin ve 
rüzgirlı olmuı; ve ağa~ları kl
kilnden çıkaran ka ırl'a Ufle • 
yişi, ilk defa olarak bofven 
aarfettiii nefesten baımın dön
tliljiJnü hissetmittir. 

Evet, Balkanlar netamelidlr. 
Uz.aktan çUruk tahtaperdcler 
ılbi ı "rünen Balkan sınırlan. 
m hv he abına, bu zamana 
kad r hiçbir i tikamette gor • 
ınedikleri esrarlı bir engel hay• 
· eti gizlemekten baııka, he • 

nli en hal İ) etli engelleril• 
tecelli etmek uzintine düt • 
memi tir. Netameli Balkanlana 
çarpıcı ve kahredici minileri 
cenupta, mümkün oldufu 1'a • 
dar cenuptadır. Politika apıı • 
..asından aonra bu miniler l
atia4e mihverin geçireceği ilk 
harp apışması, artık her i i bir 
~rap söküğü hnlinc getirmek 
kadar müthi \e c asi olabilir.. 
Balkanlar nct:ımclidir. 



SON TELGRAF 

GİR ROMANIN 

IS!111NE DAlR 

Bir Refikimiz, vaktiyle bir 
çok operetler yazımı ve latan
b;,ıl halkını aylarca güldür· 
müı bir muharririn yeni bir 

romanını tefrika etmiye bat
byor. Reklimlarında, bu ro
manın ismi: cHava - Civaa 
olarak ortaya abldı. 

Bir arkadq: 

- Y abu, dedi, garip iaim, 
tutar mı acaba?. 

Bizim Osman Cemal. fU ce
yabı verdi: 

- Ne yapsınlar birader, 
yazacak, bahsedecek bqka 
bir teY kaldı mı ki?. 

NE KADAR KAR 
NISBETI OLACAK?. 

Bazı esnaf aattıklan muh
telif maddeler üzerinden yüz. 
de kaç nisbetinde kar iatiye
c:eklerini bilmiyorlarmlf ! Ha

ber verildiğine göre, Fiyat 

Mürakabe Komisyonu, her 
maddenin kar nisbetini bir 

cetvele y•z•cek ve bu bütün 

~ükkinlara asılacak! 

Esnaf beaabını bilir adam

dır. Zannetmiyoruz ki, iati
;receği kir niabetini bilmesin.. 

Bir arkaıfat. fU litifeyi 
Japb: 

- Biliyordur, amma, söy
lem.iye sıkılıyordur. 

J~ 

PARIS 

CEHENNEMi 

30 MART 1941· 

f ekmil Ziraat Ban
kası şubelerine 
~öylüye ikrazat ya
pıl.nası emri verildi 

Ziraat Bankası Uımum Miıdü.r -
lüğü, bütün banka şubelerine yeni 
mevsim için d<öylülere tlcr.ızatta 
bulunmalarını bildirmiştir. Borç 
para tevziine başlanmıştır. Bu su. 
retle köylünün fazla ekimde tıu • 
lunınası temin edilecektir. Ayrıca 
Ziraat Bankası köylünün her tür
lü mahsulatını iyi fiatla mübayaa 
edecektir. Köylünün malını ucuza 
kaptırmaması temin edilecektir. 

Sltçaıerı kontrol 
Belediye, sütleri sıkı bir ikon • 

trolden geçirmeğe ·karar vermiş· 
tir. Bunun için alakadarlara ta -
mim yapılıını.ştır. İl'kbahar gelme
sile inekler çayırlarda otlamağa 
başladığından sütler sulamnış ve 
üstüne sütçüler de su kattığın -
dan içilemiyecek bir vaziyete gel. 
miştir. Belediye bu vaziyete mani 
olacaktır. 

BÖÇ'DK UBERLEB 

ViLAYET ~ BELEDiYE: 

* Vııf&ıarda nJsanın 13 ünde 
hava denemesi yapı.iması karar -
!aşmıştır. 

*Kazalarda da, umumi vaziyet 
karş-ısında Türkiye mevzulu kon
farenslar verilecektir. Dün ilk kon· 
ferans Yalovada Zühdü Kabukçu. 
oğlu tarafından verilırUştir. 

* Ankara maske fabrikasında 
da binlerce amelenin önÜnde dün 
siyasi bir konferans verilmiştir. 

* Havagazi tarife komisyonu 
salı günü Beledlyede toplanacak
tır. 

MAARiF, ÜNiVERSiTE: 

* Üniversite Doçentlerinden 
imtihan vermiyenler önümüzdeki 
ay imtihan edileceklerdir. 

Dün, Sirkeciden geçerken gör • 
düm; garın önünde açılan meyda
nın köşesi, dökülen yeni kaldırım
larla ne 1'Üzeldi. Bir iki günlük iş 
daha var. Sonra, tamam .. Şimdi, 
Sirkeci meydanı, ôdeta, bir başl<Jı 
hava ve manzawda .. İrtanbuldan 
uzun uınan uzak kahnış bir insan, 
•u meydanla kartılaşınca, ilk his
si, muhakkak ki, hayret olacak -
tır. 

· Eminönü meydanına hayretle 
bakan yabancılar az mı?. 

Taksimjn manzarası, büsbütün 
başkalaştı. 

Geççnlerde, Gurcba hastanesin
de yatan akrabamdan bir zatı zi
yaret için, yolum Ak ;aray tarafı
na düşn1üştü. {}zun zamandır, geç
mediğim ve hafızamda yaşattığım 
eski Aksarayı kaybolmuş, tama • 

men değişmiş buldwn. Bu i~lerle 
alakadar bir zat, o hu-afta daha 
çok iş olduğunu söyledi. 

Muhakkak ki, İstanbul değişi • 
yor. İki yıl evvelki İstanbul, bu
günkü İstanbul değildir. 

Avrupa harbi, çok münasebetsiz 
bir zamanda geldi, çattı. Bu, İ5 -

tanbulun talihsizliğinden mi, aca· 
ba?. Vasıtasızlık ve imkansızlık -
lara rağmen, iki yilda, İstanbu • 
lun çehresini bu derece değişti -
rebilnıek as muvaffa.kiyet değil -
dir. 

Evvelki gün, İnkılap Müzesinde 
fiehrin imarına ait bazı maketler 
ve belde faaliyetine dair bir kı -
sım grafiklerden mürekkep bir 
sergi açıldı. Orada, A.zapkapı, Sul

tanahmet meydanlarının istikbal
de alacağı ııekli görür, Mecidiye 
köyünde yaptmlacak büyük has
taneyi seyreder ve stadyom ma
ketini temaşa ederseniz, İstanbu
lumuzun daha nelere kavuşaca • 
ğını büyük bir >:evkle idrak eder
siniz. 

Havalar ılıklaştığı gündenberi, 
akşamlan, köprüyü yürüyerek 

geçiyorum. Mannaraya doğru, du
rup bakıyorum: 

- Bu memleket ne güzel .• Gö • 
zü üstü.nde kalanlaruı gözü çık • 
anı!. 

Günün meselesi: Kumaşçı, 

Seksen Bi.n Çuval Çorapcı lar 
K h G I • Bazı dileklerde bu-

8 V e e 1 y 0 r lunmak için yarın An
ka raya iki heyet 

gönderiyorlar -Memlekette şeker stoklarının 
çok bol olduğu bildiriligor 

Salihiyettar bir membadan öğ
reniW.iğine göre, kahve vaziyeti 

birkaç güne kadar tamamen nor
mal halini alacaktır. Memleketi -
ırnize gelecek olan 80 bin çuval kah

veden otuz bin çuvalı Portsaide 
gelmiştir. Yakında, bu kahvenin 

20 bin çuvalı İstanbul, on ,bin çu
'1alı da İzmire vasıl olacaktır. Ay. 
rıca, Portsaid'de mevcut olan on 

bin çuval kahve de memleketi -
mize getirilecektir. 

Bunlardan başka tacirlerin si -
pariş ettiği 40 bin çuval kahve de 
yoldadır. Bu suretle, memleketi

mizin 'bir yıllık ihtiyacı, 80 bin çu· 
va! kahve, temin edilmiş olacaktır. 

Son günlerde bazı yerlerde şe
ker tedarikinde görülen müşkü -

!atın nakliye aksaklığından doğ -
duğu ve bir iki güne kadar bunun 
da düzeleceği anlru;ılmaktadır. 

Memleketimizde şeker gayet bol, 
hatta ihtiyaç haddinin fevkindedir. 

( . . . ., 
-,ADLiYE ve POL/S_J_ 

Mahkiimiyet ve tevkif kararı 
•• • 
uzerıne mahkemeden kaçtı 
Karısını öldttrnp toprağa gimen adamm 
avukatı saçlnn un beraetlnl istedi 

Dün .Jı:açakçılıiı: davalarına '1>& -
kan Asliye Beşinci Ceza mahke • 
mesinde çak tıayret -rerici bir 
'Vak'a ol.muştur. Bir suçlu mah -
J<Umiyet kararını duyunca ve 'ken
dini alıp götünneğe gelen jan -
darmaları görünce birdenbire or -
tadan kaybolmuştu. 

Hadise şöyle cereyan etmiştir: 
Şişlide oturan Karlo ATuino a.. 

dında bir §ahıs memnuiyete rağ
men dolar alıp satmak ve Türk 
parasının kıymetini düşürmek te
şel:ibüsünde bulunmak suçile ya
kalanmış ve Adliyeye teslim edil
miş ve suçlunun muhakemesi gay. 
ri mevkufen yapılmak üzere Be • 
şinci Asliye Cezaya havale olun
muştur. Dünkü lciuruşmada Albi
no'nun suçu sabit olm14, bunun 

d.iğini, Mıiddeiuınumınin idii&•ının 

istidlal:ı mıistenit o•auğunu. istid
lille bir 1:.igünaha ı-eza verilemi· 
yeceğini söylemiş, .şayet ceza ci • 
betine gidilecek olursa, hiıdisenın 
ikati veya nari bir cisimle ika e· 
dilmediğini, bu cihetin de nazara 
alınmasını ilave etmiştir. 

Muhakeme, karar için başka gü
ne bırakıl~tır. 

SO.reyya (Paşa) 
hakkındaki dava 

Çorap standardizasyon talimat
namesinde değişi.klik yapılmasını 
ve bugün mvecut ipliklere göre 
imalata müsaade olunmasını iste
mek üzere çorap fabrikatörlerin. 
den mürekkep bir heyet yarın An· 
karaya gidecek ve Ankarada İk
tısat Vckaletile temaslar yapacak
tır. 

Diğer taraftan kumaş tacirleri, 
kendilerine J<umaş satışlarında 
bırakılan yüzde 1,5 karı az bulduk
larından bu hususta teşebbüsler 
yapmak üzere Ankaraya bir he
yet göndenneğe karar vermişler
dir. Tacirlerin aralarında seçtik
leri heyet yarın Ankaraya gide -
cektir. Heyet alakadarlarla te -
maslar yaparak kar nisbctinin art. 
tırılmasını istiyecektir. 

Moda Deniz Kulü
bünün bugünkü 

kongresi 
Moda Deniz Kulübünün senelik 

umumi heyet toplantısı bugün öğ
leden sonra kulübün Modadaki 
merkez •binasında yapılacaktır. 
Toplantının çok münakaşalı ola -
cağı ve bilhassa kulüpten umum! 
heyetin •kararı olmadan ihraç edi
len Zeki Rıza hakkında 'bazı azalar 
tarafından itirazlar yapılacağı bil
dirilmektedir. Toplantının ne • 
ticesi merakla beklenmektedir. 

Yanan Ferah sine
ması yerine bina 
yapllamıyacak 

• ~~~~zakl 
Yugoslavya'.,. lon 

kararı 
.. ··f.5 :Al 

Yazan: Ahmet Şükrü ııl•rupa 
. d 1 uta! Vıyana a yapı an n> dl ıklı m 

simden sonra l' ugosl~\TY;10ı1 son 
pakt.a iltihak etnıiştit• ~iıdır. 
Macaristan, Romanya "e ff• et ltus 
ristandan sonra, Yugosl~Jlll ilıtila 
lü pakta iltihak eden b•t' ~ti , ya va 
Jet oluyor. Yugoslavya P,•_k 931 dl 
hak ederken, evvelce iltıll"" tür!· 
devletlerden farklı olar.! 

1 
raf 

yadan iki noktada tewin• 
1 

tır: Alınan Hariciye 1'•''1 

·ıfll 
Ribbentrop, paktın i.ııl•3' 
teakip, Yugoslavya B•ı' 
iki nota vermiştir. Bu ~o 
birinde, denili)or ki: 
•Alınan hükumeti yug 

nın bugün vukubul~n iı(tıı 
iltihakı münasebetile yıı~~ 
yanın toprak biıkimiyetiıı• 
nıamlığına her an riayet !;' \·eren] 
te~it eyler.• tİ~ anlı 

ikincisinde de şu sözl•1 r1,•ı ve S 
·Bu anlaşma mucibio<•• aın b 

devletleri harp e•nasınd• ~ 1 ~vj 
kıt'alarır.ın veya asker ;J, arr.ır 
nakli.vatının Yugoslav toP ,ıf 1 hır 
nndan geçmesine müsand~ J •akşa 
sini Yugoslavyadan isteııı1l a dü 
)erdir.. iyas 

Mihverin bu ihtirazi. "'1 ~· 
riayet edeceği şüphelidır. .ın g· 
lavyaya yapılan bu koP~~ ~ var 
bu devletin bugün strat<l1 ~ ır, Y 
mından kuvvetli bir vaıiı-<1 ;a a 
lunmasından ileri geln?işli'.:,, ola 
Yunanistan istilaya v~ı· iki 
mihver Balkanlar üzerind< •liin 
bir hakimiyet kuracak oJıır~ " da 
goslavyanın da Çekoslov•~·; Ad 
bi, milliyet prensi pi namın9 :,~ sına 
me uğramıyacağı ma!Uıtl dtr' •Yı 

"' I' .. İkinci nota ile verilen '\ı i n 
gelince; bunun birinci teıııı .. ' ed 

·uP• U da daha az kıymeti oldug / ç· 
bul etmek lazımdır. Esasr0 

1 . 11 

• o ~r bazı haberlere bakılaca1' I_ 
Alnıanların, Yuı:oslavya'i" ıJ ·-;~ 
sevketmek için şimdidcıı ~ı ır 
aramakta oldukları da • 11 ' vy 
Söylendiğine göre, Berlif1· ade 
nada Yugoslavyaılan ask_cc 'ti içia 
memeği taahhüt ettiğiııı, dal ır. 9 
bunun, Yugoslavya tarafın en 
ker gönderilmesi için v~ki 0 

• a 

Bir refikimizde, bir zaman

danberi cParia cehennemin· 

den nasıl kurtuldum:. .isimli 

bir tefrika intifar ediyordu. 

Geçen gün gördük ki, tefrika
mn sonunda cBittiıt kelime

ıi vv. Fakat, fU aabrlar da 

iliYe ediliyor: cTefrikanın 

diğer kısımlarının nqrine ya
kında b&flıyacağız.ıt 

* Orta okul yardımcı muallim 
imtihanına 150 kişi iştirak etmiş
tir. Evrak tetkik edilmektedir. 

REŞAT FEYZi üzerine mahkeme Afbinonun üç 
ı--------------, ay müddetle hapsine ve del'hal tev-

Altı k G 1 El .kiline ikarar vermiştir. Kararı mü. 
o enç er I'• teakıp jandarmaların geldiğini gö-

Sabık Serasker Rıza (paşa) za
de Süreyya (paşa) nın Mari adın

da bir kadından olma çocukları 
Vedat, Fuat ve Suadin Asliye ü. 
çüncü Hukuk Mahkemesinde aç -
tıkları ncseb davasını, mahkeme 
cnesebleri sahih ise de karısı ile 
aralarında nikahları !bulunmadığı 

anlaşıldığından> kaydile reddet • 
miştir. 

Belediye, yanan Ferah sinema.sı
nın yerine bina inşaatına müsaa· 
de etmemeğe ve arsanın arl<a kıs
mına hazırlanmak.ta olan çocuk 

'bahçesin~ eklemeğe karar vermiş· 
tir. Arsanın caddeye tesadüf eden 

kısmı yola ayrılacak ve bu sevi • 
yeden cadde genişletilecektir. davete de icabet etmiJec_ri~~ nd 

nasına deliilet ctmcüiğiııi ıd ,. .en 
1... • k mekte imiş. Yugosi&v)'anll 

Bir arkada, föyle dedi: 
- O halde, Paris cehenno

mindeu yine kurtulamadı .. 

-Kim... 
- Gazetenin 9kuyaculan.. 

AKTARMA 

USULU 

Tramvaylarda, aylık kar
neler Nisanın dördünden iti
baren ba.tlıyor. Rivayete gö
re, ayni tarihte aktarma bilet· 
ler de idhaa edihnit buluna· 

cak.. Gazetelerin yazdığına 
bakılırsa, Tramvay İdaresi, 
bu yeni usulleri öğretmek Ü· 

zere, biletçilere bir kura aç
Dllf-

Fakat, asıl kursa muhtaç 
bulunanlar, biletçiler değil. 
yolculardır. Kimbilir, aylık 

karne ve aktarma bilet usu
lünden sonra, arabalarda kaç 

kafadan kaç türü ses çık
cak 7. 

AHMET RAUF 

Edebi \<.oman: 14. 

* Muallim mektepleri ile ilk 
mektepler yann akşamdan 7 ni • 
sana kadar dinlenme tatili yapa
c&klardır. 

*Her yılın 31 teşrinievvel günü 
ilk mektep çocuklarının sayım gü.. 
nü olarak ka:bul olunmuştur. * Adana Lisesi mezunları Ce
miyeti dün Eminönü Halkevinde 
seneliık Uıplanlısını yapmıştır. 

TiCARET ve SANAYi: 

* Yunanistana yeniden 1000 Uın 
arpa gönderilmesine müsaade e • 
dilmiştir. * Takas tetkiık heyetlerinin 
müddeti bir sene uzatıbıuştır. * Esham ve Tahvilat Borsası 23 
nisanda dördüncü Vakıif handa a
çılacaktır. * Manifatura İthalat Birliğine 
dün yeni idare heyeti seçilırUştir. * 2 mayısta açılacak Peşte ser
gisine iştirakimiz kararlaşmıştır. 
* Dün şelırimlııd.en 150 bin li.. 

ralıl< ihracat yapılmıştır. * Al tın fia tı 24 lira 8 kuruşa 
düşmüştür. * Hindistandan pamuk ipliği 
getirilmesi temin ed~, lıfilal
met akri<litif a~tır. 

KOLKOLA 
Müellifi : Nizamettin NAZiF 

Zifiri karanlığa gömülen odada 
ııağır ve sessiz kitap cildleri., bir 
aşk macerasının en mahrem bır 
aatuıesine şahit oldular. 

Oh lbu Rezzanla Cavidarun yaman 
ıeyler oldukları pek belliydi. Fa • 
kat Cavidan neden bu sözleri söy
leme.;e lüzum görmüştü? Böyle 
zeki bir kadından manasız bir ge 
vczelik beklenemezdi. Cavidan, 
söylediği sözlerden Nacinin neler 
sezebileceğini kestirememiş ola -
mazlfı . O halde, bit maksatla ko • 
nuşmuş oldugunu kabul etmek 
lcabediyordu. Bu maksat da ancak 
,öyle hul5sa edilebilirdi; 

c:-<aciye 'buraya davet edilen ilk 
bekarın kendisi olmadığını, bu o
dada Rezzanm hır takını eııkek • 
],erle sık sık b~~a kaldığını o.n
l&tınak. ... • 

Evet, Cavidanm maksadı ancak 
bu olabilin:li. Ve bu ımaksadı ıste.. 
idğınden ala elde etımıştı. Faraza, 
son defa, ikı gün evvel, bu odada, 
kenı<tisı de dahil olduğu halde, bir 
kaç orji saati yaşandığını, dün ~ 
evvelki gün ise Rezzanm tek ha • 
şına burada birile kapanmış ol. 
duğunu açıkça anlataiblmişti. 

Naci, Yeşil gözlü kadının bu it
hama bir mııka·belede buluronasın.ı 
beyhude yere bekledi. Rezzan ce
vap vermedi. Yalnız so!.gun yüzü. 
nün birdenbire pembeleşmesi, bat
ta mini mini kulaklarının meme
lerini dahi bu pembeliğin samıası 
gösteriyordu Jc.i utanmıştı. Bu hal 
Nacinin pek hoşuna gitti. Zira genç 
kadın hem daha güzelleşW.şti hem 
de Naci lı.issetmışti ki o, bundan 
evvelki maceralarDJ ken<fjsjnjn 

liölnln kongresi ren suçlu acele mahkemeden ko -

Küçükpazar Altınok Gençler Bir. ridora fırlamış ve karışık merdi
venlerde, geçitlerde gözden kay-

liğinden: lbolmuştur. Jandarmanın bütün 
Kulübümüzün Akınspor kulübü gayretine rağlllt!n ele geçirilem.i. 

ile birle~eleri takarrür ettiğin - yen Albino'nun tevkifi için Müd-
den 31/3/941 pazartesi günü saat deiumuıniliğe ve polise derhal mü-
23,30 da icra edileceğinden bütün ıı:ekkere yazılmıştır. 

azalarımızın 1ı:urup merkezine ge1- Metresini topraita 
meleri rica olunur. g Ö m e D adam I D 

PO.ro tecrO.belerl 
İnhisarlar İdaresinin yakında 

piyasaya yerli püro çrkaracağını 
haber vermiştik. Yapılan tecrübe
ler iyi neticeler vermiştir. Bu a
rada sigara kadar ufak pürolar da 
yapılması kararlaşm.ıştır. 

Pamnk mtlbayaası 
Ziraat Bankası müstahsilden 

pamı>k mübayaasını tamamlamış

tır. Banka, mart ayına kadar hü
kUmetin teslııt ettiğı !iatlardan 

yerli pamuklardan 5,370,489 kilo. 
ve Klevland cinsi pamuklardan dal 
3,258,852 kilo mfrbayaatta bulun
muştur. 

duoy.mamasım istemektedir. 
N ıçın? Bu niçin olabilirdi? Her 

halde yeni tanıdığı bir insana hu
susi tıayatının öğretilımesini iste
ırnenNŞ olmasına haınledilemezdi. 
Bu can sıkın.tısı, bu yüzün kızar • 
«nası yalnı1, Rezzanda henüz her 

şeyin 'bitmemiş oW.uğuna da de -
Ialet sayılamazdı. Hayır ... Bu ku
lak memelerinın pmnbele~esin -
den anlaşılan şey, genç kadının 
ıkendisine karşı duymakta olduğu 
yakınlığın derecesiydi. 

Oh! Cavidan pek gaddarane ha
reket etmi.ştı doğrusu. Fakat niçin? 
Nacı bunda da keooıs; ıçın yontu. 
lacak bir taraf bulur>duğunu his -
scder gıbı oldu. Her halıde Cavi
dan, Nacıye Rezzanın verdiği e -
hemmiyeti bu odaya girdtkten son
ra anlırmış olacaktı. Evet, mutlaka 
böyle olacıı1<tL Ve daıha önce Naci 
hakkında bazı kararlar v<ermiı; ola
caktı ki Rt!zzanın onu elinden al· 
mış bulunduğunu sezdiği aooe bu 
şirret dili ıkullanınıştı. 

Demek ki ... K!ıSkamnıştı ... Kıs
.kanıyordu. 

muhakemesi 
Edirnekapı dışarısında Topçu -

!arda oturouğu odanın yanındaki 
ahırda, beraber yaşadığı kırk beş 
yaşındaki Santuhiyi bru;İna sert 
bir cisim.le vurarak öldürmek vo> 
bahçeye gömmekten maznun ara
bacı Danyelin mevkuf olarak mu. 
hakemesine Birinci Ağırceza mali 
kemesindc ciün devam ed;l"""liş, 
Danyel·'l \'e1'ili avukat Cem;ı mü
eafaasını ~apnıştır. VPkil, Santu
hinin beyurin çiflesile öldüğiWü 
söylemış, beygire ait nalı J3ste -
rerek, ":r l:eygir ayağında buıunan 
bu dem;•in }.ir insanı nasıl OidÜrP. 
ceğini ~n•atıeış, Tİbbı Adlicç olüm 
sebebinin kat'ıyetle töyin erlilme· 

Bütün bunlar lbir an içinde gen
cin kafasından gec;ımişti. ·ve ulru;
tığı neticeyı beğendiğini ihsas eden 
bir sevinçle kadehlerden 'birini a.. 
!arak Cavidana uzattı: 

- Müsaade ederseniz, size bir 
hızmet edeyım - dedi - rakının a
zalmış oLmasın<lan lıir heyecan 
duyımadığınıza bakılırsa içkı ile 
aranızın pek iyi olmadığı anla • 
şıhyor bayan Perihan ... 

Tepsiden aldığı H<inci kadehi 
Rezzana uzattı, ve son kadehleri 
alarak doğruldu; Perihana doğrıı. 
yüriıdü. Bunu gören Cavıdan: 

- Ne iyı anlaodı.nız ·dedi - kar
deşim hı;; ıçmez. Buraya da sık 
sığ uğramaz. İngiliz mektebınde 
deı-.;ı val'dır. Sonra Üniversiteve de 
devam ettiği içın... • . 

Perihan onun sözünü kesti: 
- Ablam doğru söylüyor amma, 

artık ben de değişeceğim. Evveıa, 
Nacı Beyın verdiği şu rakıyı içece- 1 

ğian. Sonra ... Rezzandan rica ede
ceğim ... Naci Beyi çağırdığı zaman 
benı de davet etımeği unutmasın. 

Rezzan şakrak bir kahkaha at-

• 

Davacılar davayı temyiz etmiş
ler, Süreyya (paşa) nın kardeşi ve 
diğer akrabası davacılar lehinde 
şehadette bulunmuşlar ve temyiz 
mahkemesi cah'kiimı salifei şer'iye
ye göre neseb sıhhati tahakkuk e. 

dince nikahın mevzuu bahsolamı.
yacağı• kayd.ile bu red kararının 

yersiz olduğuna karar vermiştir. 
--o--

İnönü Harbinin 
ylldönumü 

Yeni mevsim deniz 
sporları_ için 

çalışmalara· başlandı 
Beden TeI'biyesi Uımuıın Müdür

lüğü sahillerde ıbulunan spor te • 
şekküllerine denizcilik faaliyet -
lerini arttırmaları için geniş yar
dımda •bulunmağa karar vermiş.. 

tir. Bu arada futalar ve eskifler 
yapılmaktadır. Bunlar parasız o

larak bu te•ekküllere verilecektir. 
Bu yaz mevsiminde büyük deniz 
yarışları yapılacaktır. Yarışlar 
ırnuhtelif mıntakalar arasında ola· 
caktır. Genel direktör remil Taner 
bizzat deniz sporları faaliyetile 
ala.kadar olmaktadır. 

raz daha mihvere doğru ~ ;JI n 
tan sonra, şu ve bu bahane ;! ıe l 
man askerlerini •davet, t n 
daima varittir. dl 

Bugün Asyada ve AvruP~ .. , 
vam eden muharebeye ııcıı0. 

·rı memiş olan devletlerden b1 ,of. 
rak edecek olursa, diğer d•' r 
lerin de o devlete karşı lın'!J 
edecekleri ilave ediliyor. 1' il, 
lavya paktı aynen imzal\ı: n 
göre, şunları kabul etmiş 0 ti t 

1- Kurulacak olan nizall11 

di namına kabul ediyor. ~ ıt 
2- Bu nizamın, büyük, ~ 

başka bir devleti karıştır111 • ıİ. 
Almanya, İtalya ve jopo11Y8d1~ 
fından knrulabileceğiııı us 
diyor. 

Türk istiklaline ait Büyük Zafe
riıı ilk temel taşı olan İnönü· mu

harebesinin yıldönümü 1 nisan salı 
akşamı saat (20.30) da Eminönü 

Halkcvinin Cağaloğlu salonunda 

ru;ağıdaki programla ~tlanacak

tır. 1 - İstiklfil marşı, 2 - Açış 
sözü, 3 - Konferans: Ev reisi Dr. 

Yavuz Abadan tarafından Harp 

Mademisi sabık harp tarihi mu -
alliıni ve Evimizin kütüphane ve 
yayın şubesi azalarından Feridun 
Dirimtekin tarafından, 4 - Temsil 
(Himmetin oğlu). 

Yeni mahsul için 
nakliye tedbirleri 

Devlet Demiryolları İdarem, 
mahsul zamanı yaklaşmakta oldu
ğundan yeni nakliyat tedbirleri 

a1maktadır. Almanyadan yeni ge. 
tirilen lokomotif ve vagonlar ser
vise konmuştur. Mahsulün nakli 
için tarifelerde tenzilat yapıla -
caktır. 

t 
~ Be~nelmilel müna:•1''u 

de yeni nızaının esas oldugU1\I 
1 bul ederek onu münakaşa c ' 

için bundan sonra silaha s_•';,J 
cak bir devletle dövüşme)' 

maktan l<.eırdini mruınedemedi: 
- Ne güzel! - diye bağırdı • 

iki ıkardeş Naciyi elimden almak 
için yarışa girişiyor. 

Ve Cavidanın hazırladığı hav -
yarlı küçük sanduviçlerden birini 
gence uzattı: 

- Otur sevgilim de bize bu ga
zetenin ne zaman çukacağını an. 
lal . 

Perihan kadehini bir dikişte 
son damlasına kadar boşaltml§tı. 
Boş kadehi Nacinin elinde tuttuğu 
tepsiye koyarken: 

- Ben, edebiyatla uğraştığınızı 
sanınıştım - liedi • ibu sabah ab -
laıın, bir yazınızı bulmak için 
gazeteleri karış\ırıı:<ken sizin bir 
gazeteci olduğunuzu söylememişti 

- Evet ... - dedi Naci • dün gece 
ağzından çıkan bir söz yanlış an
laşılırmş. Beni bir fıkra, makale 

" hikaye veya roman muharriri sa-
nanlar olmuş. Filvaki yazılmış se.. 
kiz on hikayem, ibir büyük roma
nım var amma henüz neşredi~ 
değildir, 

- Niçin IJ€Şretmiyorsunuz? 
- Kendi gaı:etıemde nC§I'et.melı; 

istiyorum. 
- Edebiyatla uğraşan bir ada

mın gazete çıkaımıa.k derdine düş· 
mesi bana tuhaf geliyor. Edebiyat 
ile uğraşmanın asaletini düşünü -
nüz, bir de gazete çıkarmak baya.. 
ğılığını ... 

Naci irkilmekten lı:endinı ala -
madı: 

Keliımeleri tartıma:ı.an kulla -
myorsunuz. 

- Tartmağa lüzum görıniye -
nım. 

- Neden? Böyle bir insafsızlığa 
nasıl kaUanııbiliyorsunuz? 

- Ben gazetecileri sevmem. Za
vallı J alenin başına gelenleri bi
liyorsunuz. 

- Evet, dün gece Semih biraz 
anlatm~tı. 

- Eh .. Bu rezaleti yapanlar ga.. 
zetecilerdir. Cevdet Danişi dö -
ğfuıce hemen ikisinin de resimle
rini neşrettiler. Kavga ettikleri 
gazino garsonlarile mülakatlar ya
pıp Jalenin !:ıangi gece hangisile 
nerede dans ettiğini öğrer>diler, 
velhasıl etıınediklerin.i bırakma • 
dılar. (~Var) 

hüt ediyor. 1 
· ı ·ıı .,r "' Hulasa Yugos avya, nıı ' v 

!etlerinin tarafında yerah>01' .J <8"· )arın zafer kazanmalarına , ~ 

edecc~ini b_il~iriyor ve. ~ur•tı 
ları nızam ıçınde kendnınf . lf 

·oı edecekleri madun vaziyetı 
bul ediyor. P'.~ 

Yugoslavya gazeteleri, . ~ 
imzalarken, memleketletiııt~;pİI 
garistan vaziyetine düşmed 1' / 

Yugoslav halkına anlatııı•k ,İ 
yorlar. Hakikatte Yugosl•'~ ~ı 
hareketi, Bulgaristanın b•Ç~;.' 
tinden de daha aykırıdll'· ııJ ": 
Bulgaristanın iltihakı, ~·ı;;,ı1 
denberi takip edilen poJıtı bııl f 
mantıki neticesi olarak k• ·a ~ 
dilebilir. Halbuki Yugo>l•~LP' 
rulacak olan nizama ina0 ~ ; 

dan değil, kendini kurt•~"'~ıtil 
midile senelerdeııberi tak1 Pt1arı-' 
politkadan ayrılmış, ~os b;,ı' 
karşı vefas.ızlık gösternıış. _J 

yal". 
da kendi mücadelesini hli~e~ 
komşusu Yunanhtanı te , ;I. 
koymuş ve bunları yaptıf:1 ı~ 
liendini kurtarabilecel:i de.,;J 
şüpheli, batta lrurtaranı•l 

. .. h . d' ·~ §UP esız ır. 1011 • 
NOT: YugosJa,-yada ~·aP1 ,,9 

1 bıl . , 
beden evvel yazılmış o an 

1
111' . ,.9p ,,, 

ayni zamanda darbenın , b'" 
sına amil olan endişele~~ııti;.,.ıt 
)arını izah ettiğinden degışlduıl' 
dea ıifuocetneyi faydalı bU " • 

ı\. il' 



Aradaki ihtilafları silahlı 
bir kavgaya vardırma· 
mak, ondan IOllJ'& da, da
ha büyük menfaatler te-

l'" zakşark dip- min ebnek •• 
İO İ v Rusya aleyhine .Wuğu sö)lendi. 

1 ma JgJ.. Fakat işlerin irliizUnü daha iyi 

~ f}JJtıa: Ali Kcma.l SUNMAM bilenler ergeç Avrupada bir harp 
r ..,kacağını ve Almanyanın İngil • 

11ı.t uııa harbinin uyandırdı'1 ~-

f 
• #j klı nıe el el erden ]Jiri de e • tereyi vurmak iı;in lıazırlandı&"mı 
~e onuuda japonlann ne ya· ileri sürüyorlardı. Bu suretle ja • 

1
, Jl.ııdır. Şu sou on senedenberl ponyanm ii)asi sahada yardımını 

et Rus)a ile j pon)a arasuı- temin etmek isti)or, So\•yet Bus-
ıhtil"flar ergcç siltıhlı bir yaya kartı japonya ile daha evvel 

~Ya \ racak :ıan~edıld_i. Hal- anl:ışmı11 bulunmayı dlişiinüyor -
~ 931 deki gergiulık şımdi) e du: akr. türlü suflıalnrdan &eçerek Avrupa harbi çok geçmeden çık· 

t raf arasında lıugıin yarın 
ııı' ilan edili)or denılirken ınü- tı. Fakat 939 da harp çıkarken Sov-
aııt' batın ipi ne kadar incelirse yet Rusya ile A !manya anısmda 
~ in koparılmadı. 941 martın- da birbirlerine ilişmiycccklerine 

japon.) 8 ile So\'.) et Rusya a· dair bir nıisak akt dılmi bııluııu-
da bir harp vukuu ihtimal -

fÖ.)le dursun, iki tarafın mü- 1orctu. 
atına yeni bir dostluk rengi O znman şöyle bir politikanın 
ek istendiği görülib or. Sov- faali.) et salıa ma çıktı ı görüldü: 

u .) a He japonya arasında si· Birbir ile muharebe etınği he p· 
bir ka\gn çıkacak di.)C ihti- larmn uygun cörmiyenlcr arala. 

Verenlerin acele ettikleri son· rın · ihtilafları bir tarafa bıra-
.n anla ılınıştır. Uzak ark iş-
J , e Sovyet • jnpon münnse- kar daha büyük me t tfor te-
•ın blitün safhalarını tetkik nıini için şimdilik pekula birleşe-
'! A nuıınlı si.) asi "e askeri bilirler. 

-~ :arrirlerin )nzıları ise başka japonlar da şimdi daha büyük 
0~ 1 bir kanaate varıyordu: nıc " atler temin etmek için bu 
d~ ıakşnrk nıcselesi yüzünden ih· pol kayı hesaplarına mu\afık 

• dü enlerin kendilerine mnb- bu ı tardır. Fakat japonlnrm 
~ Iİ.) a i usulleri, ince hesapları herhangi bir harbi göze lıp almı· 

~r. Bunlar ilıtili•f ne kadar yacak.ları ayn bir mesel dir. Bun-
~ .ın görünürse görünsün işi si· da da Tokyo d plomallııruun ileri-
ji ''ardttnıamayı bilirler; diyor· yi rok düşündüklerini söylcnıc e 

t ır. Yoksa S R ·ı - ::r tt'I ovyet us.) a ı e JI• liizum yok. 
'tiı t'a 1 ara ındaki gerginlik fası • lc:====:::ıc:=====ıcs::== 

11 
-~~r k de\ am edip gelmiştir. 

de ıf.~ taratın Sİ) a i \'e iktısadi 
a ıındck' k ·ı rf1t '".ı d ! 8) ınlık dolayısı e 

~ Ad:l~a~ıi görmek lazım geli· 

• Japonlar bir kere Asya 
sına k 
ı1y • aya basmış oldular. 
li 10~.(gal etnıek, l\lançukoyu 
de ~~;u altına almak ve sa· 

d 
1 1 a edeceğe hiç benze· 

n u. Onun .. 
Ç. ıçın nüfuzunu şi-

ıı ıne kada . 'd · f r ıyı en yiye yay-
ıı ~:şıy~r. Sovyet Rusya da bu· 
~ b" 

1 zakşarkta birinci dere-
ır rol oynamak emelindedir. 

\'Yi?t • 
ad l 

•
1 

Japoa nüfuzunun bu 
e es nden · • 

· • h ıse ı•mdiyc kadar 
ıçın er nkit f d 
u. 937 d . • ay alı olın~ • 

e Çın ıle harbe girış· 
en evvel japonlar A ya kıt'a· 
' ancak lü· d zumu kadar asker 
:n~~uy?rlardı. Buna muka -
.ı ılerınin Pek mühim bir 

kuvveti old ğu • • nma u ırın icabında 
te • sının çok i ler görebile • 

Japonya kanicl' 
ır. 

'b on d~ 
• ort senedir türlü şekil-

gır~n lhtilaflann en lih' -
eınır 1 m ıın 

Yo u nıe elesinden çıkı-
a: . :aka t Siber) a hat hnuı 
,urı en geçen kısmının Sov • 
r iaralınd · an Japon) aya sa -
ş olma ı ihtilafuı en büyü-

ortadan kaldırmış oldu. o 
11 erbabı pek iyi anladı ki me\' 

er inlik ber iki tarafı da bir 
~ sürükli) ccek ıibi dqildir. 
tt rnubafızlar1 arasında ''akit 

gorül n çarpısmalar olmuş 
bu l lizd n çıkan meo;elele; 

aınıştır. Şu hnl<lc Uznkşnrk 
matlnn nrnsında sanki şöyle 
~ bir. anla mn olıııuş dcmck
ıç bır me eleyi harbe var • 
mak. .. 
de Almanya ile japonya ara
~unlUm nnlnşm ya varıldı. 

\"lklığc knr ı miıcndele :ıdı 
n bir mi nk da aktcdilere 
sonradan itnlyaııın dn ilf -
•ttiği göriildti. O znınnn bu
dogrudnn dobrU)& Sovy t 

n de Se ' • 

"zan : E TEfV iZZET EE. ;cE -
bütiin bu ıan \C tahminler 
çırpınır! n b r )nndnn da 
\ goz erimin onıine neler 

ymdu n kr?. 
i7n, l 
t C\" • 

, m · ter 

binı b"r 
de d r l) 

B ç 
atı 1ndm1 1 "r s : ., 

_ Hanım r n i, Jı nımefendı .• 
Diye kul ımı d ldurdu. Bu ı

sık bnn çerc't i zorlı) an '\ c lml a
ma 1 fi{ cİcn es, H m Tecib"n 
se i degıldi. Tel rnrladı: 

- Hanımefendi!. 
bancı bir adam urdı. Orta .)a 1ı 

Ba ırn çe\ irdim yanında ya • 
sadakor elbise gi) ınmi , hı.) ık lan 
pos 'e çenesine arkık, l unıruk 
gözlii bir ad m. 

- Bana mı e leniyor unuz?. 
Di) e sordum. 
- fü et size hanım f di!. 

I~( 
ı ı ll ı reı rlD 
elbette devamı 
IAzım, ancak •• 
V•küdar va Kadıköy hava-

li•i tramvaylarının geçen gün 
yapJan bir toplantuında, it
ler çok yoluncla, fevkalade 
güzel, gayet muvallalzıyetli 

görülmüı ve idare edenla 
tebrik olanmUf/ 

iyi, pek ala, öyle olaun •• 
Yerilen izahata göre, bu ida
re, aon bir yJ ifinde 97 bin li
ra kar temin etmiftir. Bina
enaleyh, artık, bu idarenin 
vaziyetini Jüz.elttiği anlaııl
J ı{:ından, tasfiyesi cihetine 
gidilmiyecck, devamı temin 
olunacak •• 

Bütün banlm iyi .. Milli bir 
idarenin devamı, inki§alı el
bette ki arzu edilir. 

Ancak, iıaret edemeden 
geçemiyeceğimiz iki nokta 
var: 

1 - Acaba, bu tramvaylar
tla, bilet ücretlerinde az da 
olıa bir tenizlat yapılamaz 

mı?. 

2- Bu tramvaylarda, ara
baların hiç iırıza yapmadan, 
muayyen olmcuı icap eden 
evkat cetveline göre, otoma
tik bir intizamla ıeyrüıeleri 
temin olunamaz mı?. 

Bilhassa, ikinci fıhtan ıiktı
yet fazladır. Ba yüzden va
pur kaçıranlar, i,1ine geç ka
lanlar çoktur. Ve bu yaulık
larımı:z iddia değil, müsbet 
hadiselerdir. 

BVRHAN CEVAT 

Dedi. •e öyli) 
) ece1,;ni bcklemed 

- Si~ kim i iz? 

sonra: 

ni, ne i te-

- LC'ıtfi) e hanımef ndi z ıt li
Jeri dcgıller ıni?. 

Di.) e sordu 
- füet b Rİm. 

sordum: 
Dedim, fak t m r klıı ben df' 
- s·z bew nereden tanı.) orsıı-

mz 

• • 

·r Hac ya 
maz 

mazi 
"Evet •. Rabbim kimseleri gör

dükten sonra düşürüp 
gördüğünden yadetmesin ! ,, 

_ _..,_Yazan: EVi 

Yüzlerlnın, gözlerinin şişlenn -
den, ~urüklcrlnden bırıbirlerile dö· 
ğii tükleri anlaşılan beş altı ikişi, 
mahkeme :kapısında bcklıyorlardı. 
Yaşlan ve tipleri muhteliiti. Bır 
tanesine yaklaştım. 

- Geçrnış olsun hazret, dedim. 
Gnhba kavga ettiniz? 

- Kavga ettik abicim .. dedi. 
- Neden? dcdım. Nıçin kavga 

ettıniz? 

Ka\ga ettik amma, niçın ilcnv· 
t mızi be nde anlı;> ama -

dım abıcim.. Şu garipler, mey -
hanede tur şarkı çalıyorlardı. Bi. 
zım ma nya dn yakın oturuyor -
lardı. Her akşam gelir çalarlar; 
Allah ne verdıysc, nafakalarını a· 
lıp cızlam ederler. Bu moruk yok 
mu? Anlar dn ha çalgıdan ... Öyle 
entipüften, ıpcstanekerani çalmaz 
hani ... Herkes kcyfınde, neş'csın
dc) ken, şu öbür tarnfüıki ka dL 

- Bu §arkı dedi, Nuzhct e! ndi
nin şar ısıdır! Abdulhamıd efen
diyi f ılan da karı tırdı. Lügatçe bir ı 
şeyler de soylecli. 

- Onun içın çalamazsınız! dedi. 
.Bu moruk dn kıyak recônlu laf

la.r ibilir hn!. O da znnaat manoatla 
·arışık a tripinton tarafından bir 

W'lar söyledi. 
- Nüzhet efendinin dcğıldir, Hacı 

Arif Beyindir. Onun için çalarıı. 
Bunu radyom bile çalıyor .. dedi. 

Aanma, 'ben de kaç lkerc duydum. 
:Radyom da çalıyor bu şar.ı:nyı !ha· 
ni ... 

O vakte kadar lafa karışr,·adan 
dinleyen cMru-ut• dediğ• yıışlıca 
adımı ;öze karıştı: 

- Müsaade ederseniz 1> ndeniı 
anlatayım. Allah imseyı üşür • 
mesin, bendenız de böyle olncoır, 
meyhanelerde :kahvelerde keman 
çalacak ııdam d ıldım. Bend n·z 
kimin oğluyum, ibihyor musunuz? 
Ne)se1 orasını geçelim .. Liu:umu -
:yok. Çocukluğumda peder mer -
hınnun nrzu '\ c ı rarile k!:'mnna 
lbaşladımdı. Uzun zamanluı· çal· 
dım. Ge1 zaman, git zamnn, ba -
şımdan rüzgurlar esti .. Ailevı fe
liıkctler .geçırdun.. Oraları lazım 
değıl.. Düşmez kalkmaz bır mev • 
layı kadir .. Sonunda düştiım. 

- Öyle değil be noruk .. Du~ -
mez kalkmaz ıbır hacıyatmaz! dıye 
lafını kestı demınkı bıçkın. 

Yaşlıca adam sö une d rnm etti: 
- Evet .. Rabbım kım elerı gör

dükten sonra duşurup görduğun. 
den yad tmes n! Çckmcdı un kal
madı. Nıhayct yüziımti kızartıp 
kemanı elline a dun İkı de arka
daş buldum. iyi kötü, biri cum
ıbiış çalı)or, lbırı def çalıp okuyor. 
Onlarla e k" ycnı arkılar geçtik. 
Üç garıp geçınip ~idıyoruz. 

Du n cc ) ıne rneyhnnelerden 
lbirıne u r dık. Bırknç arkı ç:ıl -
dıktan sonra, h tırımdn kaldı ına 

öre Hacı Ar f B ın, •Nu hetıyc· 
dır bu kasrı dılkt • a kısım ça

ndan şu efendi 

- Tnnımı~ orum. Hemiz n iıil r
ref oldum. 

Dedı, ilih e etti: 
- E\•inizc mektubu getir n ben

dim. Sizin evden çıkmnnızı hcl • 
1 m t nı. Size tukdim edece im 
i "ı c' 1 ·r mel tup dalın bendc.ııiz
d 

b un u ttı. 

t
i dum: 

Pel·i mnınn, b ı iın I~utfi~ c ol
du •umu ncr d n kc,tird"ni ? Ya 
e\İınd ıı çıl.an bir m · firiınc bu 
m ktubu 'er uck tc t•bbü Undc 
buluıısal dmız 

Po 'c sarkık h ·ıkl ruıiıı nltin
da b"r tcbe um ıfad i nk ettiren 
adanı: 

atatktı. cBu şarkı Abdtilhamıdin 
Niızhetiyc kasrı için yapılmıştır. 
Çalınamaz!> dedi. 

-Bu Hacı Arif Deyin :.arkısıdır. 
San'at escrıdır .. Her yerde, her za· 
anan çalıyorlar .. dcdnn. 

- İhtıyar! dedı. Çalmıyaenksm 
bu şarkıyı ... Ben yine uzatınağa ta
raftar de ildim. 

- P kı! dıyip kemanı kutuya 
-satır ca ım. Bu hızım a a kalktı: 

- Çalacaksın! dedi. 
Bıçkın atıldı: 

- Dur moruk .. Üst tarafını ben 
anlatayım. Moruğa dıyor ki: cÇal. 
mıyacaksın!:ı. iben de: 

- Ulnn, dedim; bu meyhanede 
çalgıyı kesecek adamın ben alnını 
nrışlarrm! Çal moruk, çal.. I:lcm 

de bu şarkı;> ı çal! <lcdim. 
Yanında ö"'biır <lelıkanlılar var. 

Racon kesecek: 
- Çalarsa, dövcrbn, dedi. 
- Kılına bıle dokunamnzsınl 

dedim. 
Kaldırdı moru a bır bardak at

tı. Arka ındnn da '\izcrıne çullnn· 
dı. Ben de girı lım. Bunun arka -
daşları da rı ti. Moru un arka
da lnrı da girı ti. Çıngar buyudü. 
Alimnllfıh, d nim rab'bena hakkı 
içın, öyle içerlcdım kı, yanımda 
rüte kulaklı, vahut makine olsa 
işliyeceğim. 

Den içeri düşmokten çeklnmcm 
hani amma, bereket yanımda bir 
şey yok. Neyse, giriştik yumruk. 
lara .. Düdükler, ıslıklar, gelip a· 
yırdıla.r. 

- Bir iştir olmuş, dcdbn. Bari 
biribırinizi dava etaneyin de, bu iş 
bu kadarla kapanmış olsun. 

Yaşlı kemancı: 
- Bendeniz de demindenberi 

onu ricn ediyorum . Şahsan, ben 
davncı değilim. Bu işin uznmnsuu 
de istemiyorum, dedi. 
Bı :hın da: 
- Abıcım! dedi. Zat n ben ıkim· 

seyi dnvn etmem. Amma, onlar da· 
vacı oldulnr da onun için ben de 
davacıyım. 

Kemancıya: 

- Öyleyse, dedim, onlarla da 
konuşun da, mahkemede ibiribiri • 
nizden davacı olmadı mızı sôy • 
leyin .. Mczele kapan ın. 

Konu up anlaştılar. Davaların • 
dan vez geçmeğe karar verdıler. 
Hakımin culh teklıfıni hcpsı kobul 

ettiler. On\ alrından vazgcctilcr. 
Hakim, mahkeme mn rafının 

lhepsının mütesavıyen ödemelerine 
lkarar verdi. 

Mahkemeden çıktıktan sonra, 
bıçkın: 

- Ben oturur yüz lira yerim .. 
J>nradan 1taçmam amma, kulnğı
nıZ<in olsun, bu iş için on para ver. 
mem .. S z verir ınız .. dedi. 

İhtiyar lkemnnc.ı: 
- Zararı yok, senin hıss ne dil

enı de ben veririm. Haydı yuril 
arslanım! diye sırtına vurarak alıp 
gôturdiı. 

şüphesiz bu hizmeti ben denize \er
nıczlcı di. Hem sizi, gi.) inş tnn.ı -
nızı; nasıl koluylıkln tnnılnbilece
ğnıi bann ctr flıca anlntnıtş da 
bulun uyorlnrdı. 

Dedi \e: 
- Ce\ ahınızı Jutfctmcııiıi dili

yorum .. 
D"lcrc.k al:rzımıu için baknu.)a 

b lada. 
- H lil ip B ) nerede?. 
Db ıdum. 
- H rl ide mektu tında .) az-

ını ol 1 r .. 
Dedi. İç ı d ıı b'r hi : 

Dön geri, s ninle aln) ını di
yor; hem int J ar edece ~ııi bildi -
rl or, en telil a \eri) or, hem de 
kentlisi me.)dnndn lok!. 

Di.) ordu. Bir nıı bu hi in tc iri 
altında kalı.) or \ mektubu: 

- Bunu nereden getirdiniz eyi
ne ornl a götürünliz.. 

Demek rnzİ) etinde kah~ ordum. 
Fnknt, bilmi.)orum niçin öc ızı ı 
kalbimde beliren, dima •ım nk • 
d n 'e oıl rime inen ' .. onun 
l lalini bakı larımd canlandır n 
bir b l hııı:: (Arl ı \ r) 
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Başmubarrirler 

Ne ı orıar? 

B. Abidin Daver, cYugoslav sQrpn
:J.nın ilk t in> b la ı nllında ) d 
bu.gilnkü mnknlcsındc ezcuınlo dl) or 
ki: 

• Ortada cyırlılnuımış, fakat tatbik 
edilmez bir pakt» v z yeti, Be r d 
ııilrprwndcnberl :fillen mevcuttur. 

Bclgraddakl bUkumet darb i, kJSa 
bir zaman için olmı da, Almıınyanın 
Balk nlardakl slyas1 ve askeri pl~
lı-ını altilst ctmtı:ur; Almanya yeni ha
reketi r luızırlıırkcn bu k r11ıkl tan 
istll d rnaharcUnl gootcnnck .Iııgll· 
tereye du.,er.> 

CUf;lHURIYET 

bı ol b ldlklcrı bu 
kıt ını ş dı Ing lız erin on 
k bir t rruzunn mu e; et e

dcmı) rck ) er yer bırakıp çcklllyor
hır. 

Bu Ak etten dolayı IJa bQtUn kn
b t ltaly nlann kcndılcrlnindir. 
\ ktlylc en n wıu h p etmeden 
bu lı rbc g!.nncmis olstıl rclı §lındi Av
rupanın Nk korkulan bir dcvl ti mev
kimi muhofnuı ctmış bulwıncaklnrdı.> 

l'ENI SABAH 
Hllseyln Cahlt Ynlcuı cAmc.riknn 

Yardımı> ba,lıklı bugünkü .ınııkal in
de ~unl rı yıwıugtır: 

cTürkıyc, Yunanistan v Yı.!ioslaY
ya gıbı ~ercf ve ıstıkllıllerini her mU· 
ltıhazanın ustundc tutan milletler bir 
tecavüze uğr:ıd lan uıman, hiç blr 
.l azilclerlnı ~ apmakta ve vatanlarını 
mQdn!nda tcrcddClt göstcrmezl r.> 

VATAN 
Alını t Emin Y lman cY~ lavya 

h dl lcrının Jc yüztı• ba lı.ğlle ;yıızdıb 
buglliıkO mnknl inde, son h dıs tı hi
ktly ve tahlil et ktcdir. Muh rr1r 
hultl :ı olarak ~ylc ynzm~tır: 

cY lavymuıı son dnklkruln cellA-
dın elinden J.urtulmnsı, tnrihln en 
hey canlı mucizcl ri sırasında zlkredi
lcccktlr. 

Zorb l:ıı m gnll altında lnl )"CD 

yüz ml yondan laz.lcı Avrupalı insan 
§Una lm n cd ccklcrdır ki mcnhuı ta
lihl rl Yu o lJıvyndn yenlltn r.> 

1' A. N 

insanın en büyüle düşmnru 
akılsızlık, derler. Allah l~im .. 
tcye akıl nol.s nlı v ı verme-
sin. Manmafib, §U zamnnda 
kimin a ·h noks ndır, l~im~ 
tam mdır, kimin fazladır, 
belli değil .• 

Bir azctenin y zdığına 
göre, Fatihte oturan bir vtı"' 

tanda§, kadınlar lcyhindo 
bir beyanname uegrctm ten 
suçlu olarak adliyeye teslim 
olunmu§tur. Bu haberi veren, 
ayni gazete, bu vatandaşın, 
akli muvazenesinin bozuk ol
duğunu ilave ediyor. 

Dünyada muvazene kalma
dı, kesemizde muvazene kal• 
madı.. Bu zamanda muvaz .. 
ne kolay ıey mi?. 

Her ne is~ uzatmıyalım; 
bu vatandaş, kalınlar aley• 
hinde yazdığı beyannam de. 
muht rem bayanlara atıp tu-ı 

tuyormuı .. Bu zat, bir çok iz
divaçlar yapmıı, fakat, hiç 
birinde de mes'ut olanıamıf •• 
Mesela, yaphğı izdivaçlardan 
birincisinde, karıaı çok uzuq 
boylu imif.. Jkinci izdivaçta 
karısı çingene çıkmıf .. Üçün" 
cü izdivaçta ise, zevcei muh. 
terem çok oburmuı .• Yiyecek, 
İçecek yetiıtirmek mümküa 
değilmiş .. Dördüncü def ya .. 
pılnn izdiv çta ise, bayanıq 
yn§ı pek büyükmüt ! 

Bu vnta.nd şın, izdivaçlar 
yüzünden batına gelenlere 
bakm... Yapbiı diğer izdi
vaçlarda, yine muhtelif s~ 
beplerden dolayı mea'ut ola. 
mamıı ve11elam ! 

Fakat, beı on izdivaç ya
pan bir insanın mcı'ut olma• 
maıı bittabi mümkün değil
dir. Çünkü. bu, demektir ki, 
bu vatandaı, izdivaç itleriyle 
uğraımaktan hayatı tanıya

mamıı, yaııyamamıı, bir lez
zet duyamamıı, hulasa, baıka 
biç bir ite bakamamıştır. 
Düıünün bir kere, bir defa 

bile izdivaç yaptığı halde, in-
ıan, uzun zaman kendisini to
parlıyamıyor. Sonra, bu va· 
tanda§ın ıayanı dikkat bir t.. 
rafı da, bir, iki, üç defa evlen .. 
dikten sonra, bir dördüncü, 
bir beıinci, bir altıncı defa, 
tekrar nasıl evlenebildiği, bu 
iıe, naııl ceaaret eösterdiii· 
dir. 

Artık, inıanda hiç hal kal· 
maması lazım değil mi?. 

Bizce, bu vatanda§ hakkın· 
~a «akli muvazenesizlik» gi
bi bir itham ileri sürerken, 
yanıldığımız tek nokta, ba
yanlar aleyhinde bir beyan• 
name neıretmeıi değil, bcı on 
defa evlenmesi sebep olarak 
ele alınmalıdır. Bir defa ile, 
bilemediniz, iki defa ile, hay
di üç defa ile uılanmıynn, a
kıllanmıyan insanda akli mu• 
yazene arıyabilir misiniz?. 

Allah ıslah etsin!. 
R. SABiT 
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Son T elgraf'ın 
Hikayeleri A 

-Maupassant'daıı -

"-----..A.-Yaıan: ilmi izzet-"" 
Granjöri Baronu şezlongunda u

;7 U laı·krn Rönödu markizi pdi, 
kmdini bir iskemleye atıp: 

- Oh! Oldu: dedi. 
Arkada.ş• do 
- Ne oldun?"... • tın? 
- Kimseye bir şey söylemi-ye -

ceğine yemin et. 
- Yeırün ederim . 
- Kocamdan intikam al4un. 
- tyi ettin! 
- Altı aydanberi eSkisiııden de 

beter oldu. Evlendiğim zaman çir
kin bir adamla evlendiği.mi bili
yordum, fakat iyi yürekli bir a
dam sanıyordum onu. Aldan -
mışun. Kalbi de koca göbeği, 

kırmızı burnu kadar ahlakı da, 
huyu da, kalbi <le çirkinmiş ... Ni
ha)"!t bir an geldi ki, bu adamı 
kO\"numda hbsetmeklen tiksinme
ğe .taşladım. Bana s:ırıldı~· zaman 
tı.iylerim ürperiyo . Or>u don 
pa~a yatak oda6:nda • en gör-
düğüm zaman midem bulanıyor _ 
du. Onu kendimden sogutımak için 
elimden gelen heı· şeyi yaptun. 
Evvela kızdı, köpürdü, sonra kıs
ika! mağa başladı. İlk zamanlar ta
ra<su,Ja geçiştirildi. Eve gelen her 
erkc;ıe kaplan gibi bakıyordu. On
d~n sonra takip başladı. Her yere 
]'.*işm füra geldi. Beni yakalaır.ak 
için elinden gelen her şeyi yaptı. 
Daha tonra beni kimse ile konuş.. 
rlur.ınaz oldu. Balolarda tepemde 
duruyor, bir kcliıım! söyliyecek ol
sam hemen burnunu sokuyordu. 
Dansı yasak etti. 

Ev c<>henneme döndü. Bana kah
tıe diyordu. Geceleri: ·Söyle baka
!YllJl bugün kimin koynundan çık. 
tın?. diye soruyordu. Ben ağlı -
'°1'dllll1, o memnundu; 

Geçen hafta bir gece beni bir 
dinedansana götürdü. Yanımızda.ki 
ma:ada Bobinyak vardı. Kocam a
ywklarırna basmağa, usulca: cOna 
randevu verd:n değil mi?. diye ho
murdanmağa başladı. Bınıun üze
rine ne yaptı lbilirmisin? Aklına 
gelmez. Yavaşça ~apkarnın iğne -
eıini çıkardı, kolurra batırdı. B~n 

haykırdmı. H rkes başunıza ko -
şuştu. O çok müteessir olmuş gibi 
göründü. 

O anda karar verdiım. İntikam 
alacaktım. Sen ben·m yerimde ol
saydın ne yapardın? 

- İntikam alırdmı. 
- İşte ben de intikam aldım. 
-Ne yaptın? 
- Anlamıyor musun? .. Yapaca. 

ğınıı yaptım!.. Sakın .kimseye söy
leme. 

- Anlat anlat. 

- :Mademki Bob!nyaki kı kanı-
yor, ben de Bobinyaka gideri..'!! de· 
diın. Aptaldır amma namuslu a. 

damdır, kimseye söyM!ıınez. Ka' 
gittim. 

- Evine mi? Ne bahane buldun' 
- İane istemeğe giWm. 

Beni görünce öyle şaşaladı ki, d 
tutuldu. Derlıal elli lira verdi. Ta. 
gi.dcccğim zaman kocamı rordu. 
Ben şikflj'e!e başladım, içimi dök
tüm. Bir hayli mübaleğa ettim. 
Bobinyak çok müteessir oldu. Ben 

ağlamağa ha ladnn ... Beni teselli 
etti.. Oturttu ... Ben yatışmıyor 

ağlıyordum ... Bunun üzerine bcı · 

öptü. Ben: cOna talihsiz kadımm' 

diye söyleniyordı.rm, o: •Sahi, çok 
talihsiz kadını;ınız!• diye mırılda

nıyor ve beni öpüyordu. Ben ağ

ladım o öptü, ben ağaldım o öptü .. 

Nihayet ben ağlamaz oldum, fakat 

o gene öptü ... Ondan sonra asabi 

bir buhran geçirdim, onu sövüp 

saydım ... Fakat gülmemek için 
kendimi güç tutuyordum ... Koca
mın halini gözlerimin önüne geti

riyordum ... Düşün ... Korktuğu şey 

'başına geldi? .. Harp, zelzele ola -
bilir, hepimiz ölebiliriz, fa'kat olan 

oldu, kol'ktuğu başına geldi .. Onun 
halini gözlerinin önüne getir ... 

- Gene Bol:ıinyaka .gidecek mi
. ' sın. 

- Kat'iyyen maksat hasıl oldu. 
Gühneğe ba<ladılar. Röı:ıödu 

marl<izi: 
- Akşam kocama burada raıı.. 

devu verıdim dedi. Nerede ise ge
lir. Allah aşkına gelince suratına 

bak ... Korktuğu başına gelince bü
tün bütün gülünç ohnuştur. 

Bu sırada kapı çalındı, uzun çif
te sakallı, göbe1cli, kadın dudaklı 
kıpkırmızı yüzlü şişman bir adam 

göründü. Sanki gözleri hiddetten 
dömnüştü. 

İılci kadın bir an ona baktılar, 
sonra şezlonga yüzükoyun kıvrıL 

d.ılar ve katıla katıla, sancılanmış 

gibi kıvranarak gülmeğe başladı

lar. 

O kapının eşiğinde homurdana

rak tekrarlıyordu: 

- Çıldırdını mu?.. Çıldırdınız 

mmııırı11 1ı~ı~1 Şehir tiyatrosu 
\ \ilt;\ l!İ' i\: TEPEB .~I DRAM 
j 1111' ' ı KISMINDA 
11,:ı .. ~ Bu akşam saat 20,30 da 

HÜRRİYET APAl<Tı1ANI 
İstiklla caddesinde Komedi 

kısmında 

DADI 
Her Cllıı ld5•de Çoouk Temsilleri lçlıı 

Bilet verilir. 

LİT AŞ Sinenias ı n da 

Yarın akşam saat 21 de 
Türk • lu>il<isinin 50 senelik emektarı olan 

1 
Bestekar 

1 
_, __ E_N_..;;Ş_E_N_.1 Şerefine 

Fevkalade MÜSAMERE 
Memleketimizin en güz.ide sazende ve okuyucularından 

müteşcl<kil muhteşem bir h eyet bu müstesna m üsamereye işti
rak edecekti r. 

• pp.j --•· ·D-tr 

DİKKAT: Koltuklar numaralıdır. Biletler sinema gişesinde 
1atılnıa!·tadır. 

r-----------------------~ Son Telgrafın Tarihi Tefrikası : 22 

TUNA BOYUNDA~-~ 
TÜRK ORDULARI 

l~--ı(ı- Yazan: M. SAMİ RA YEL -i'\i--

lzmit etrafı Türklerin eline geçti 
Bununla beraber ihtiyar Andra

nikosun ordusu Silivri ile Çorlu 

arasında mağlup c·ldu. Bütün or

du ric'at ederek İstanbula ilüca 
etti. Kalelerin ardına girdi. 

Bunun üzerine ihtiyar Andra -

nikos saltanattan feragat etıi. Bi

cıans ahtında üçüncü genç Aad • 
ranikos kaldı. 

Orhan Beyin imdat kuvveti A

nadoluya geçü (H. 728). Osmanlı 

Türklerin Avrupa işlerine, ilk 
müdahaleleri, Bizanı;la siyasi mü

na&OOeUerinin ilki işte bu idi. 

Sonra bu münasebet gittilc.çe 
arttı (1). 

İınıit etrafı Türkler eline geç -
_m.iştL Fakat İzmitin hisarlarının 
da alınması liiıımdı. Hisar alın -
maclıkça Marmara sahillerine ha
kim olmak kabil değildi. 

Mü verrı. ıerıınizin ek~eı ki İz.. 
mitin İznikden evvel alnd1ğıru 
zikrederler. Yalnız Lütfip~a ta
rihi Bizans mıiven-ihlerile hem
fi.Jtlı. olarak İznikin daha evvel 
alındığını yazarlar. 

(1) Okza, Devleti ()>;maniye ta
rihi; S. 91. 

• • 
içinden 

1 
Istanhulun 1 

1 
1 

NE YEMEK
-YAPAYIM? ekri 

• e 
-

e a e -

Kremalı Şarlot 
Malzeme: Yirmi tane bisküvi 

250 gram krema, birer, uysı, 

portakal kabuğu, incir şekerlemesi 
iki çorba kaşığı gayet ince toz te
keri, bir paket vanilya şekeri. 

• 
·· ncü Ka ehten on ·a 

tafan n eş'esi Yerine 
. ,,ıııı 

- DoğrusuBU 15 

Jithğıyım, hem de ... 

Tarihi köşlcün yarım asra yakın 
zamanı dolduran hatıraları 

Yazan : RAHMi YAGIZ == 
bir 

Yapılış: Bisküvileri ikişere böL 
meli, alçak bir kabın dibine ve et
rafına bunları döşemeli. Kremi in
ce toz şekeri ve vanilyalı şekerle 
çalkalıyarak köpürtmeli. pelte ha
line gelince, içine kıyılmış şekerle
meleri karıştırarak kalıbın içine 
dökmeli ve şayet kalmışsa, bir kaç 
bisküvi ile kapatmalı. Serin bir yer
®, mümkünse buz dolabında bir 
saat bıraktıktan sonra bozmadan 
süslü bir tabağa çevirmeli. Bu fQl'
lot çay masasına yakı§ır. 

- Aman benim yiğit e\lladım, 
kıuağız lıu işin acemisidir. Bir -
denbi.re içen1ez, ona dokunur ra
kı ,müsaade et de ağır atır, yv -
clum yudum iç.in!. 

Mustafa sesini alçaltarak: 
- Kocakarı, dedi, bana iyi bak, 

hana kül yutturamazsın sen. Ben 
b,111kabağı değilim. Benim yaşım 
küçük amma, ben şeytanın yattı
iı yeri bilirim anladın mı?. Hay
di, •en de doldur kadehini de ü
çümüz birlikte içelim!. 

. ., 
çısı.. dl 

- Bu gece bur• , 
döndürülecek dolaP 
bakayım bana?. , .,;r(

- Vallahi benıııı 
den haberim yok?. 

- Hastane çokluğu; bir şehrin. bir 
memleketin medeni ölçüde yüksekliği
n(! işarettir! derler: 

Si!adaki, büyük, ahşap köşkün iyi 
ısıWmış üst kat salonunda karşılıklı 
klhve çekiştirirken, bembeyaz, ıür ve 
muntazam kesilmiş saçlarının h;ilesi 
içinde sevjmli bir büyük anne minya
türünü andıran güler yüzlü, zekJ ba
k~lı bayana kon~acağınuz mevzuu 
hatırlattım .. Güldü: İki ııfilüşün ara
sına sıkışt.ırdıi:J: 

Geçm.lf saman olv ki ~ali cllıaA 
dci<>r? 

Mısramı tahassür ifade eden bir 
vecd içinde tekrarladı. Üzerlerinde sa
lonun hararetini &österen buğu taba.
kalan il~ sislenmiş pencere camların
dan bahçe kapısını işaretle devam etti: 

- Su kapının altından kimler geç
:ınedi.. Son yarım asnn harekeUerle 
delu canlı tarihini burada, JU köşkte 
ceçirdim: Şu kapının önünde devrinin 
diktatörü cenç kumandan Enver Paşa
yı Erkinıharbiyesıyle karşılaştığun 

C\lnler hAIA tazellJ!njn buğusu ve bü
yüsü içinde hafızamda dipdiri duru-
70rlar .. 

Hayatl.IJUD en taUı, en mes'ut ıünle
rini ıeçirdij:im bu köşkte ömrümü 
tamamlamalı: istiyorum. .. 
Memlekeümi.zd~ ilk defa inislyativl 

ile evini hastane haline koyan ve iki 
harp uz.ayışınca ikı yı.i.ze yu.Au1 yaı 'ıyı 

burada kendi tcşkltatı, keneli paraı:;ı ve 
keneli mesaisiyle tedavi eden bir Türk 
kadınının, ırkımıza mahsw yüksek 
l"!kat hisleriyle her An memleketine 
t.aydalı olmak için çalışıruş, 76 yaşında 

bir Türk anasının ı.az,ısınd,.,-un.. 

1912 - 13 Balkan harbinde ilk defa 
bu ihtiyacı nasıl duydutunu i<!yle an
latıyor: 

- Balkan harbi başladığı sıralarda 
idi .. Yine burada, bu köşkte oturuyor
dum .. Genç ve zcng:ndim .. Babam Ab
dülhamit devrinin devlet ricali arasın
da bulunan 1.taarif Naurı Zühtü Paşa
dır .. O zaman Şifada bu şimdiki bina
lar ne gezer. Bir sıraya di.ı.ili ahşap 
köşkler yazın dolar, k~ın boşalırdı .. 

Harbin en sıkı~ık devresi olan kıl 
faslındaydı.. Çatalca önlerinde bozu
lan Osmanlı ordusu müstahkem hattın 
arka>ına çekilmiş, ordu kararg~hı Ha
dımköyüne ıelmiş, İst.anbula cephe
den taiınan yaralılar hastahane avlu
larına kadar her tarafı doldurmuştu. 

Burad::ıki kö~klcre yerleşen cİhtiyat 
Askcı1 Hastaneler> Başhekimliği her 
köşkü bir koğuş haline ıetirmiş, Ka
dıköyünün bu biricik sayfiyesi de cep
hedeki seyyar hastanelere dönmüştü .. 

Hergün şu kısacık yoldan geçen yüz
lerce arabu; ağır, hafif yaralıları ta
ııyor, bu köşklerde hergün yüzlerce 
muztarip insruı kaiilesinc tıbbın şi.!alı 
eli ile acılarını dindirecek ilaç hazır
lanıyordu .. 

Ben· de her kadın ıı:ibl yaraya karşı 
çok zayi! kalbliyln1djr .. Ufacık bir ça
kının kazara kestiği bir parmak karş•-

sında heyecana kapılır, hattA dQfer, 
bayıhrnn .. 

Bir gün, bir kış akşamı burada, ıu 
bahçe kapısının yanında duruyordum •• 
Yoldan bir sedye geçiyordu .. Beş, alb. 
askerin itina ile taşımıya uğr~tıkları 
sedyede yüzü, gözü bir battaniye ile 
örtülü bir adam yatıyordu .. Bunun çı
kardığı iztırap sesleri, acı iniltiler yil
rek. tırmalıyarak yolu bplıyor, et.rafa 
yayılıyor, duyanların içini ürperterek 
heyec:ınını arttırıyordu .. 

Çok yufka yürekli oldulumu söy
lemiştim .. Fakat bu «sedye dolusu inil
tiler> nedense beni korkutmuyordu. 
DJnüp eve gideceğime bahçe kapısın
dan çıklun. Sedyeli kafilenin pe~lne ta
kıldım .. O acı iniltilere ayak UJ'dura
ralı: ben de hastaneye geldim .. 

Bu, Çatalcadan getirilen yaralı bir 
ihtiyat zabillydi.. Sedyeyi bizzat Baş
bekim Fuat Süreyya -Profesör Gene
ral- karşılamıştı.. Yaralı koğuşa çı
karıldı, yatırıldı .. Bütün bunları takip 
ediyordum. Baş' . • ıin nazarı dikka
tini celbetmif, tekrar qab lndltımiz 
zaman sordu: 

- Yaralı akrabaruz falan mı hanı
mefendi?. 

- HayırJ 

Di7e cPvap verdim .• Doktonın ba3-
retli bakış!a.n karşısında nasıl buraya 
ıeldJğimi anlattım.. Biz konuşurken 
:yeni yaralı kafileleri geliyor. kovu~lar 

(Devamı 6 ncı Sayfada.) 

İıpanakb PllAv 
Malzeme: Bir buçuk çay finca. 

nı pirinç, bir kilo ıspanak, bir bu
çuk çay fincanı yağ, bir soğan. 

Yapılış: Üç fincan kaynar tuz
lu suda ıspanak haşlanır, süzülür, 
fakat suyu dökülmez. Ispanaklar 
soğuk suya atılarak, tekrar süzü
lür, kıyılır. kıyılm~ soğan, yağda 
biraz öldürüldükten sonra ıspana. 
ğa katılır ve tuz biberden mada bir 

tutam da şeker atılır. Kapalı bir ten

cerede pişe dursun. Diğer taraftan 
ıspanağın suyu tekrar kaynatılarak 
içine pirinç salınır, suyu çekince 
yağlı bir kabın içine evvela iki 
üç çorba kaşığı ıspanak bolca yağ 
ile birl:~t!e konur. Haşlanmış pi
rincin yarısı bunun üstüne yayılır. 
Tekrar ıspanak ve pirinç döşene
rek kapağı kapanır ve on dakika 
kadar hafif ateşte veya ocak kena
rında dinlendirilir, Bir tabağa baş 
aşağı çevrilerek sofraya getirtir 
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Hakiki ve feci menkıbesi 
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KRİST/NA SODERBA\ll\I tarafından harikulade bir temsil 

Ş A R K 1inemuında halkı heye
ı:aolar içiode bırakıyor. 
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Bugün TA KSIM Sinemasında 
Z BÜYÖIC FİLM BİRDEN 

1 -TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI 

SİHİ Li v·z K 
Türk sazile özenileu ... Türk musikisile güzelleşen en güzel 

Türk şarkılarile süslenen bir ŞARK filmi 
Senaslar: 11 - 2 - 4,45 - 7,30 ve 10,15 te 

2 - Arzuyu umumi üzerine: 

AÇI LMAMIŞ KONCA 
Seanslar: 12 - 3 - 5,45 ve 8,30 d:ı 

BUGÜN 

t P EK 
Sinemasında 

Türkçe sözlü ve Şark efsanesinin en güzeli 
Zengin ve ihtişamlı saraylarda çevrilen 

en Bi R iNCi G E CE 
Müzik ve yeni ıarkılar Yeni ıarkıları söyllyen Balıkçı Osman 1 PftmeS !IElll\EZAD'ın 

7eoı t prlı:ılannı ııöyliyeoı 

ltITZEYYEN SESAR 

SADEDDiN 
K A YNAK 

M ÜN IR 
NUREDDİN 

taıtlldli mill<Alemelerl yapan 

Ferdi Tayf ur 

Orhan Beyin İzniki (M. 133-0) ve 
İzmiti (.M. 1339) da aldığı anlaşılı
yor ki, bu Türklerin kabul ettik
leri tarihlere tamamile muvafık 
gelmiyor. 
Osmanlı Tüıklerin en z;yade e

hemmiyet verdikleri İzniktL Os
man Bey zamanındanberi kuşa -
tllan hisar el'an d~müyordu. 
Şimdi Bizans imparatoru genç 

Andranikos hisara yardım etme
ye d~ kalkışmıştı. İmparat.om her
halde yolundan alı.1<oymak Ji -
zundı. 

Bizansın tenbel ve ücretli or _ 
du:;u İznik önlerine gelinciye ka
dar Osmanlı Türklerin daha ev
vel !;arşı çıkabilmeleri kabildi. 

Ecascn İznik ile Bizans beynin
de İzmit mahsur, Koyunhisar, Ay
dos ve Samanderc Akçakoca ile 
Konoralpın gazileri elinde idi. 

Orhan Bey, zaferden emin or -
dusunu topladı. İzniği kW'tarınak 
için İstanbulu tehdide başladı. 
Türk ordusu İstanbul üzerine doğ
ru ilerliyocdu. 
O;manlı Türklerin Marmara kı

)'llarında kazandıklan büyü.it za-

fer, Maltepe zaferidir. Bu zaferin 
menkı·belerini Bizans müverrih -
lerinin ağzından işitmelidir. Bun
lardan Grigoras ile Kantakuziyos 
bu muharebeye bizzat şahit ol -
muşlardır. 

Mesela, Kantakoziyos, muhare
bede büyük bir mevki sahibi ola
rak bulunuyordu. Müverrih Gri
goras muharebeyi şöyle anlatıyor: 

•Yazın mübarek eli yeryüzünü 
giınaı:frn ağaçlar ve rengarenk çi
çeklerle süsledi. İmparator, Bi -
zans ordusunun hazı.rlanmasını 

emretti. Buna birçok sebepler 
vardı: 

Vitinya şehirlerinin (Bursa ha
vali.i) en eskisi ve en mühimmi 
olan İımki açlık ve kuvvetle mu
hasara eden Vitinya Bevi Orhan 
ile çarpl§mak için Anad&uya geç
mek fikrinde idi. Asker, bahar 
sonlarında, Bizans boğazından im
paratorla beraber Anadoluya geç
ti. Ordunun en seçme kısmı iki 
bin kişi idi. Çoğu ise derme çatma 
idi. Bunlann mıılıa1""beyi ooza
c:ıklarına şüphe yoktu. Bozgun -
luk vu.lı.uunda kaçi\Qılmek için lbe- ı 

raberlerinde hemen kendi nüfus
ları nbbetinde kayık ve sandal 
götürü~or lardı ki bu da korkak

lıJtlarının görii.nür alıirnetlerin -
dendi. Takip ve zaferi ise hiç dü
§Ünrnüyc-r !ardı. Vitinya Beyi Or
han, askerlerinin en tecrübe gör
müşlerini seçip gönderdi. Kendi
ıi de sekiz yüz kişi alarak impa
ratorun karşısına çıktı. 

İmparator Anadoluya geçti. Üç 
gün sahil bovunca fitti. Filokrini 
(Tavşancıl) kasabasına geldi. 

Orhanın askeri civar derbent -
!eri işgal etmıştL Kendi de yakın 
bir yerde oturuyordu. İmparator 

bunu haber aldı. Ordugahını kur
.du. Geceyi orada geçirdi. 

Güne· doğarken evvela hafif, 
eonra ağıt· Türk piyadelerinin, ar
kalarından da Türk atlılarının 

dağlard:;n indiklerini gördü. Der
hal silahlandı, üzerlerine yürüdü. 

Türkler, düşmana yanaşmı -
yor Uzaktan ok yağdıraıyorlardı. 
İmparator, Türklerin böyle adet
lerı olmadığını bildıği için bunu 
kıol'lı:tuklanna hamletti. Daha zi-

- Aman ne diyorsun sen evla
dını, ben bu yaştan sonra hiç öyle 
teY yapar mıyım, ben kendi ha
limde, namaZJında, niyazımda bir 
hatunum!. 

- Bana bak analık, bana adla 
sanla Yorgancı lllu,tafo derler, 
benim karşımda kolay kolay aşık 
atılamaz. Beni bu akşam buraya 
bir bekçi gelirdi soktu; fakat şu
nu iyi bil ki şimdi on bekçi gelse 
beni buradan çıkaramaz. Haltet
ıne, getir, kadehini doldur, birlik· 
te çakıştıralım!, 

Vaktile bir çok böyle varWar 
atlatmış olan kadın, haktı ki olını· 
yacak, tuttu bu seftr ajlzını de
Liştirdl: 

- İyi amma evladım, bu işi sen 

den başka h · ç bir kim.<e duymı· 
yacak, bilmiyecek!. 

- Haugi işi!. 

- Seninle burada karşılıklı ra· 
kı içtiği.ıuizi!. 

- :lferak etme, kimsecikler 
duyma~ da, bilmez de! 

Ev •alıibi kadın kadehi üçleş -
tirdi ve i\1ustafauın biraz neş'e•i 
yerine gelir gibi oldu. Kadının 

meramı, ne yapıp yapıp Mustafayı 
bir an önce kendinden geçirip 
planını yerine getirmekti. Kadı
nın gayet ustaca rakı içişini gören 
Mustafa, içinden şinıdi görürsü • 
nüz siz diyordu, burada kopacak 
kıyametin daniskasını!. 

Üçüncü kadehlerden sonra ka· 
dm sofradan kalktı, bir iş için dı
şarı çıktı. Fırsattan istüade et -
mek istiyen Mus tafa ırenç kadına 

sordu: 
- Burası nasıl bir yerdir söyle 

bakayım bana şekerim!. 
- Burası bu hatunrağızın evidir. 
- Senin işin nedir burada? 
- Ben onun evlatlığıyım!. 
- Bırak şimdi martanlı! Sen 

burada sermayesin?. 
- Vallahi evlatlığı~ ım!. 
- Bırak martavalı diyorum sa-

na, yoksa tutunca seni pencere -
den aşağı atarını ha!. 

••• Kadının çenesını 

- Doğru söyle !' 
söyle güzelim, işillıı 
SÜ) le ki, sonra şeıııP 
!arı değişmiyelinı:. f . ( 

Sonunda bu işı!l ~ 
cağını anlıyan gcıı\ 
gürbi.iz, iri yarı, );ı.ı. 
fa~ a gülümsiyerck: ~ 

- Ah dedi, bell 
söylersem, sonra bt;: 
rada nice olur. ı~ı d 
yaktan benim "ucu 

içinde bırakır. , 
- Korkma sen, b•: 

rada ~enin kılına ha~ 
_Ya •iz gittikten rf 
- l\Ierak etnıc, bU )il 

ken ben seni de beta 
•• ' ...1 rum.. JıY 
- Yani beni bu ce 

' çırıp kurtarır mısııı· 

- Kurtarırım!. 

- Yemin et!. 
- Rahmetli ,.e ço~ ~ 

cığınuıı ölüsünü öp:' 
- Öyle ise, delik3~ 

gece burada a. iç!. ol~ 

- Çok içer,em ne st1' 
- Sızarsın, sonra 

ılıkları kalmaz!. 1 
- Ben kolay kola> 

- O kadın su.dırır• 
-. Naoıl sızdırır7 .. V 

- içtiğin şey !ere ılsl 
"' d . d" . bit til' ..... e şım ı senın 

ya niyetin olmadiğııı1 
(1 

!iç getirip kadehiııe '·'~ 
ğına, yahut da yed•~ 
katmak içiu dı . rı) '1 ç. 

. iı> 1 - Yaaa!. Demek ış 
1 

le orostopolulul.lar da 
- Ah bu yezit karıd• 

L!f 
..... · ol~ 

--Öyle)se dikkatlı 
- Elbette!. 

. r ı 
Kadın tekrar içcrı) ıJ 

çük ve gayet şık bit I~ 
- Size mezelik »1~ 

turşusu getirdim. r•Jll,. 
Kendi elceğizimle ı·s~'" 
kı ile pek hoş kaçar. ( ~) 1 
tafanın önüne sürerr ~ t 
de bununla yunrl~. b• 
kaçacak yavrum!. ,,.1 

---~ 
11--:ım::llli&l:!!Bl:B ____ _..ı::sil __ _, 

Bu Saha kşami S A R A Y sine 

1 Y ROONEY 
,,rl 

Yeni Sinema Kralı M CKE 

mü,tesna şaheseri m üstesna mün mere h alinde takdiın ;~ 
Gayet kıymetli bir filın .. Dünya y a en ıüzel ilmi keş 

•ft. 
eden deh akiir alimin ilk tecrübelerine ait tarihi bir sah• . 
11.futlaka görülmesi elzem bir pheser 

~--mr.111------------~A" 
yaol! ce>aretlendi. İleri doğru ve 
Türklerin üzerine yürüdü. 

İmparatorun maiyetindeki tec
riibe görmüş kimseler .bı.mun iyi 
bir neticeye müncer olınıyacağını 
anlattılar. 

Fakat, ilnparatoru ikna edeme
diler ve Jurdurmıya muvaffak o
lamadılar. İmparator, bütün kııv
vetlerile Ti\x klerin üzerine yü -
rüyordu. 

Güneş öğleyi geçmişti Muhare
be gayri-muntazam bir surette de
vam ediyordu. Hava sıcaktı. Or -
h an, Rwnların sıcaktan ve yor -
ıunluktan deımansız kaldıklannı 
tepeden gördü, gizlediği büyük bir 
Jııuvvetle birdf'nbire dağlardan •
pğıya yürüdü. 

Türkler hem bağırıyor, hem ok 
atıyor, arasıra da göğüs g(iğse, 
kılıç kılıca çarpışıyordu. Evvelce 
uzaktan muharebe eden Türkler, 
fimdi ateş kesilmişlerdi. 

Rumlar, bu hücuma ce:;urane 
kaqı durdular, saatlerce dayan -
dılar, ·bi çok da telefat verdiler. 

N>lıayet odalık karardı. Rumlar 

düşman toprağında g~ 
m uharl'bcyc de\·am ef.lll 

d·ıar 
likeli olduğunu anla 

acele ordugahlann:ı di>f\rtl 
!adılar. i~te o zaman Tı! 
ziyade savletle :ıtıJdılaf· d 

ı;ı 
Ortalık kararıncıya 1 

aan, hayvan, ne \'Ursa · r 

çirdiler. Birç<>k yaraııl3" 
da in1para'or da bir ~ 
okla haıifce ve tehl·l<''5 

l:ınm ~tı. 
0 

O gece rne 'um bir ~· , 
.kın gazabını gosterd!· rr
Rurnl:ırın tes!ihatını ,e 6 
metini anladılar. oııısrı1'~, 
rada duramıyacakların3 

0 
sabah tekrar hücuın e 
ne zahip oldular , 

Gözcü olarak üç yt.iı •tl' 
raktılar Yolları ve g~; 
mak içın vrdu ile da 
gittile- p 

Y·r Orhan l:.u suretle a .,r 
parator da yaras nı · 09 
çın 'r.a>•ancıl kasa~~ 



r:~~---------=======::;:::;:.= Akdenizia Şarkında n-

(Bu yazının nıetınlert Anao<U1I 

Ajansı bültenlerinden alınmııtır) 

Telhis eden: Maammn Ala~ 
Bclgra<ldan gelen haberler, _va

ziyetin normalleştiğini gö~lc!·ıyor.' 
Bununla beraıber, Berlin hukumetı, 
Yugoslavyadaki Alman tebaasını 
geri çekmektedir. Elçilik, Alınan-

•• •• de dar Yu ları pazartesi gunune a . . • 
goslavyayı terke dave:~ etmı?tır. 

Teeyyüt etrr •n dıger bır ha
bere göre, İtalyan elç~liği. d_e ka
dın ve çocukların tahlıyesını tav-
siye etmiştir. 

Alman tebaasını almak üzere 
ir Alman vapuru Viyanadan Bel

grada hareket etmiştir. 
Diğer taraftan söylcnd.iğine göre 

Alman hükumeti Bclgraddaki se
firi Fon Hcrren'i .geri ~·ağıracak -
tır. Fakat ·bu, iki memleket ara -
sındaki siyasi münasebetlerin ke. 
silmesi manasını tazammun ctme.

ımektedir. . . ;<.l 
ÖRFİ İDARE İLAN EDILDiu-

'l'EKZİP EDİLİYOR 
Belgraddan gelen habcrle:c:_ gö

re, Yugoslavyada örfi idare ılan e
dilmiştir, 

Fakat yine Bclgraddan gelen 
diğer bir haberde, Yugoslavyada 
örfi idare ve seferberlik ilan edil. 
diği tokzip olunmaktadır. 

Belgrad polis müdürlüğü neş
rettiği bir emirnamede şöyle di -
yor: 

.. 
" ciliz ve ltalyan deniz 

kuvvetleri arasında tay
yarelerin de ittirak ettiği 
oldukça ehemmiyetli bir 
muharebe olmuıtur. Kuv-, 
vetle zannedildiğine gö
re, bu muharebede bir 
ltalyan harp gemisi bab· 
rılmıı, diğer ikisi hasara 
uğra tılmııtır •• 

::::::::::::::::::::::::::: 
kuvvetleri dağılmış, fakat ıbazı cü
zütamlar muharebeye mecbur bı
rakılmıştır. Donanma tayyareleri 
ile İngiliz hava kuvvetlerine men. 
sup tayyareler neticeleri henüz 
malıim olmıyan hücumlar yap -
mıştır. 

Yunan deniz tkuvvctleri de harbe 
iştirak etmiştir. Muharebe hak -
kında yeni raporlar geldikçe neş
re<lilecektir. 
Diğer taraftan ibir Roma tebli

ğinde bildirildiğine göre 25 • 26 
ımart gecesi İtalyan donanmasına 
mensup cüzütaımlar Gıritte Suda 
!koyuna girmişler, orada bulunan 
harp ve nakliye gcmılcrine hücum 
etmişler ye ağır zayiat verdirmiş
lerdir. Bir İngiliz harp gemisi bat
mıştır. 

DOGU AFRİKASINDA VAZİYET 
Eritrede, Kerenden şarka doğru 

çekilmekte olan İalyan kuv\·ele -
rinin takibine <levanı edilmektedir. 
Habeşisanda da harp vaziyei İn
gilizler lehine rnemnuniye verici 
inkişaflar göstermc.-ktedir. 

Keren'in sukutundan evvel, Mı. 
sırdan tayyare ile buraya gelen 
General Vayvel ilk hatta bir ta -
rassut mevkiine gitmiş ve Kcrene 
giden uzun vadiyi tetkik etmiştir. 
Geııcr::ıl kendisini Agor<lat tayyare 
ımcvdanında karşılayan Sudan or
du;u kumandanı General Plat ile 
vaziyeti müzakere etmi~t.ir. 

Genernl Vayvel'in cepheyi ziya
reti asker arasında büyük bir şevk 
ve sc\'inç uyandırmıştır. General, ı 
Ker0ıı 'in iş[!alincicn bır su..ı ·.·vel 
cec: • ..:en 4'.} nlınıştır. 

cRejim değişmesinde her za~.an 
olduğu gibi, bazı kimseler ilk gu~
lerde kendi sahsi hissiyatını vazı. 
Yete intıbak ı; ettirmclt istiyeıbilir • 
ler. Fakat Başvekil beyannamesin
de halktan tezahürler yapılmama
sı ~icasında bulunmuştur. Buna 
ragmen, hükumet merkezinde ya. 
pılan dini ayin münaseıbetile, yi
ne, memleketin vekar ve sulhper
ver hattı hareketine uymıyan te
zahürler olmuştur. Gayriroes:~~ 
unsurlar tarafından idare ('ditdıgı 
için bu tezahiirleri takbih etmek 
lazımdır. Hükümetin va:dfesini 
?ii~leştircc:ek bu gibi hlıdiseler~~ 
;.?une geçıınek üzere Iüz1.1mlu bu. 

!------
' ~rm.auya ~oı..: f; av
yayı tazyık e.ımeğe 

un edbirler alınmıştır.• 
Bununla beraber, telefon muha

berelerinin kesilmesi umumi yer
lerin geceyarısı ka~atılması gibi 
evvelce alınan tedbirler kaldırıl
mıştır. 

Alman askeri tedbirler sef crber. 
lik mahiyetini haiz değildir. Yal -
nız memleketin l"ll1niyeti 'bakımın
dan muhtemel ihtiyaçlara göre, ba-1 
zı kıt'aların yerleri değiştirilmiş. 1 
tir. 

MAÇEK KABİNEYE 
GİRMİYECEK Mİ? 

Şimdi Znğrepte bulunan Hır • 
vat Lideri Mnçek, Belgrada gön· 
derdiği mümessili Hın·atistan va
lisi Subasiç vasıtasile Belgrad hü. 
kCımetile :görüşmelerde bulunmak
tadır. Bu müza-kerelerin netice -
sine göre, Makeç milli birlik ka
binesine girip girmemek hususun
da bir karar alacaktır. 
MATSUOKA BUGÜN ROMAYA 

GİDİYOR 
Berlinde bulunan Japon IIari • 

dye Nazırı Matsuoka bugün Ro -
maya hareket edecek ve yarın Ro
mada bulunacaktır. 

Ankara radyo gazetesi, Y~g~s
lavya hadiselerinin Berlin goruş
melerine tesir ettiğini muhak~a~ 
addetmektedir. Belgraddaki h~k~ 
met darbesi, Berlindeki merası.mı 
değiştirmiştir. 

Bununla beraber daha şimdiden 
mih\·erin Japonyadan bazı talep
lerde bulunduğu anlaşılmaktadır. 

.Münilıde çıkan bir Alman gaze
tesi şunları yazmıştır: 

~Jap~nya kendi isteğile değil, 
M hverın :steğile hareket etmek 
mecburivetı' d d" k · - n e ır. Japonya Uza -
~~rkta stretajik noktaları nazarı 
ıCıbare almalıdır ç·· k"" A "k . un u merı an 
!~u~kltı~esı, Sovyet tehlikesinden bil-
• ur .• 

başladı 
(1 inci Sahifeden Devam) 

re!., şu sualleri sorn uştur: 
1 - ~ugoslavy.ı C\ıu Pakt da

hilinde Mıhvcr dcvkt1crı ıle i.bir 
lıği yapmak nlyeıiııdc ınidır'?. 

2 - Yugo lıl\ ordi.I unun .. c!er
berliğinc- ne ;;el>e;1lcn dolayı de
vam cdılmektcdtr?. 

Bu haberi c. en Mucur Uysağ 

gazetesi, Ytı"1J 1:1\' ht ... uıc et r m 
suallere sür'Dtlc CC\ ap 'ereC<.'ğıni 
tahnıin e~mektedıı·. 

Diğer uıruftan Alıııany:ının Bclgrnd 
Elçısi Herrcn'ın llaşvcl.:11 Sııııovı~··ı ilcı 
defa zı.yııtet etliği bıldirilmcklc b ra
ber, nota verdiği teyit edilm~mMir. 

Alıııan Se!ın yeııı kabınenın . ::ısı 
temayullcrınl •>ğreıımck istemiştir. Se
fire Yi.lgo:ılav lı;;:ırıd sıyaseı nln ıcJım 
deği,iklğınden ınutecssir o:mıy..ıcıığı 
cevabı verilmiştir. 
YENİ YUGOSI~AV 
SIYASETINlN ESASI 

Bclgradda, yeni lıukünıetin t:ıkip 
edecegı sl)"asct hakkında re men hiç 
bır ışarctte bu!Wlulınamnktadır. .Fa
knt hususi memba :ı dan bUtlırildığıne 
goıe, yeni st;yaset ııu suretle lıuldsa e
dilmektedir: 

1 _ Üçlü akla iltıhıık keyfıycti ip-
tal edilmıyccektir. 

2 - Huıtumct Turkiye ile oJan mil
nasebellerlnı sıkıln~ıırııııya çal~acak 
ve bu gayeye vasıl olmak i~in iki meın
leketin hayat ;;alıasuıdıı bir işbirliği le-. 
sisine dair \·aktiyle Türkiye tarar.
dan yapılmış olan bir teklıfe istinat e
decektir. Sôylcndıgirıc göre bu husus
taki milzakerelere pek yakında lı:ışla-

nacaktır. 
3 _ Bitvaflık yeni siyasetin esasını 

teokil edecektir. 
yUGOSLA VYA ~AKİT 
KAZ&~MAK İSTJYOH.MUŞ! 

Assosiatcd Pres'ın Bclgrnd muhabiri 
·se yeni hükflmelin takıp cdt"ccgl si
~a~etın .Mihvere kar.il do.sthıga istinat 
edecegi hnkknda siyasi meh:ılılde \'e
rilen teminat, Delgr:ıddaki diplomatla
rın fJkrince, harp hazı~lıklon yapmak 
Qzere vakit k:ızunmak ıçindlı-. 

ncrlıııdc ise, daim:ı lhtlyatkılrlık mu
hafaza edilmekte ve Belgraddn bazı na-

rlann ve şahsiyetlerin y ı ığı beya
zı tın ,•aziyeti ayduılatnındıgı ilerı sü
na 1 • "ti rüJmekt.cdir. Alman .ıra gore, \azıy" 

ŞARKİ AKDENİZDE BİR 1 
MUHAREBE OLDU 

yalnız sozlcr değıl, ful yat .. ydınlı:ıta-

caktır. . 
BEHLJNİN KANAAT! . 

Ecılinde, Yugos!avya<laki lıAdı.selerin 

d 
İdngıliz Amirallik Dairesinin bil. 
r ı ıne ·· ld k> gore, şarki A•k('dnizde 

k
o u .ça E:hemmiyetli deniz hare-
utı olmu!':tur A . 

ı ~ · ncak ılk rapor -
ardan. alınan malumata göre, bu 

harekat esnasında Litt . 
f 1 b. . orıyo sını-

j 
n cın ır ltalynn zırhlısı ve iki 
talvan kruvazörü hasar w _ 

mıt ır. a ugra 

İngıliz. tayyareleri denizde İtal. 
yan bahriyelilerini ihtiva eden 
sandallar gormüşlerdir Bu d d • . . n an a 
asgan bıı Italyan gemisinin bat-
mış olduğu i::.'lihraç edi1mektedir. 
Zırhlılardan, kruvazörlerden, des
troyerlerden mürekkep İtalyan 

k l t 'ta uıın mu• kk t b:r eseri 
a)a • • . • • 
mi, yok a bir sı) sı1 lı ttı h reketm 
·r d!.'SI mi oldlıgıı sun ine de re\ ap vc
~i~mcm! tir. Yalnız şu tebarüz cttiril
miştır Almanya, herh lde s ynsc.tıııu 
ayak t::ıoak ı hnlk tarafındakıı _ıuym e
dllmcsiııe mvsaadc cıınıycl'~ ·tır. 

Almanya, Yugoslavyayı Ü~lil Pakta 
almakla, Avrupanın Cenubu Şark!
sind bir istikrar unsuru husule ce
tirmiş olduğuna kanıd.ir. Beri inden yan 
rpıni bir tebliğ şbylc bildırıyor: 
cE~c YugoslaV) ada bazı unsurlar 

bu fnkişafa mutınlefot edebileceklerini 
sanıyorlarsa, o zaman bunun ycgftne 
mes'ullcri kendileri olacaktır. Eğer bu 
unsurlar Aimıınyanın Allccnnplığını ve 
kuvvetini suu.tiınal edebileceklerini 
sanıyorlanıa, aldanıyorlar.> 

Ruzveltin 
Amerikalılara 

bir hitabesi 
V~ington 30 (A.A.) - Cumhur 

Reisi Ruzvelt cPotomak• yatından I 
Amerikan halkına hitap ederek, ı 
dünyaya hakimiyet yolunda dik -
tatörleri ilerleyişini durduran mil
letlere yardım için tek bir cephe 
teşkil edilmesini tavsiye etmiştir. 

Ruzvelt Amerikan milleti ile hü. 
1rume tarasında itimatsızlık tohu
mu ekmek için Atman prqpagan
dasınm Ame.ikada geniş faaliyet 
göster<liğıni söyliyerek, milletten 
Qıükiı.mele itimat göstermesini is -
temiş ve Çetin fedakarlıklara mu
vafakat Iiizumu hakkında vatan • 
daşlannın nazarı dikkatini celbet
miştir. 

~~ 

SOVYETLEB 
(1 inci Sa·ıitcden Devam) 

grafta, Belgradda ve vilayetlerde 
sükun hüküm sür:nekte olduğu • 
nu bildirmiştir. • 

Dün Almanlar, İngiliz ve A
merikan gazetecilerini şaşırtmak 
için Yugoslavyada ihtillil çıktığı
nı, italyada bir hükumet darbesi 
yapıldığını, hatta Musolininin öl-

Suriyede sükii· 
net avdet 

etmektedir 
Vişi 30 (A.A.)- D.N.B. Sala -

hiyetli Fransız mahfillerinden öğ
renildiğine göre, Suriyede süku
net avdet etmektedir. Bununla 
beraber fe\·kalide komiser Gene
ral Dentz tarafından alınan ted -
birler şimdilik muhafaza edile • 
cektir. 

General Dentz yeni Suriye bü
kümctinin teşkili için Suriye ri
cali ıle temaslarına c.l.!vaın etmek
tedir. 

Amerikada grev
lerin önü ahnacak 
Vaşington, 30 (A.A.) - Ayanda ve 

Mlimessiller Meclisııı<l~ soz nlan ha
tipler grev meselesini ınunakıışa ede
rek mümkün olduğu kadar çalıuk bun
ların önüne Cl'Çilme ini ve icap ederse 
bu noktanın yeni kanunlarla temin e
dilmesini talep etm~lerdir. * Budapeşte, 30 (A.A.) - Bulgar 
Ziraat Nazın B. Kuşcf'in Ziroat Sergi
sinin açılışında bulunmak tiz.ere 4 Nisan
da Budapeşteyc gelmesi beklcnmekt.c
dir. -Münakale Vekilinin 

Gazetemize Beyanatı 

Balkanlarda! 
Almanların va
ziyeti güçleşti .. 

(Bqma.kaleclc.n Devam) 

hnle gelmiş ve getirilmiş bulun
duğunu, en basit bir misal halinde 
dahi oJsa gözönündcn uzak bulun
d.uroıak iktiza eder. Önce, Bulga
rıstanın da diline bal sürülmüş ve 
hemen arkasından mavi boncuk 
Yugoslavyaya sunulmuştur. Yu -
goslavY:a, tehlikenin çarçabuk ve 
ıu.illetçe farkına varmış olduğu 
için, Romanya ve Iluljgnristanın 
başına gelen akıbeti kendi ınu -
kadderatı bakımından önlemiştir. 
Binaenaleyh, Alınanyanın bu yol
da, Yugoslavyadan ümidini kes -
nıesi bir realitedir. Yugoslavyayı 
işgal \'c istila teşebbüsiinc gelin -
ce; bunun Almanya jçin bir hayli 
çetin bir mevzu olacağı muhak -
kaktır. Almanya Balkanlarda 
\•ait, ittifak, iğfal politikası ile 
hakim olın::ık ve milletleri için yı
karak hudutlarıııı genişletmek ka· 
rarmda idi. 
hakim olmak ve milletleri içinden 
yıkarak huutlarını genişletmek 
kararında idi. 

dürüldüğü şayiasını çıkarmışlar- (Birinci Sa.yfacla.n Devam) 

Yunanistana tcravüz için ise, 
Yugoslavyayı da bertaraf etmesi 
birinci şarttı. Bıına muvaffak ol
mu~ken, birdenbire hiitiin pliinın 
altüst oluşu Almanya~·ı şimdi ya
man bir zorluk karşısında bırak -
mıştır. Yugoslavyayı silah kuvveti 
ile bertaraf eyliycbilmek için Al
manyanın Balkanlarda büyiik, ce
hennemi ve fevkalade çetin bir 
cephe açması ve büyük kuv • 
\'etlerini feda etmeyi göze alması 
lazımdır. Hiç olmazsa kurularak 
hır Yugoslav - Yunan - İngiliz 
cephesine iki buçuk milyonluk bir 
kara kuvveti yığması ve kati bir 
harbin kendi umumi mağlUhiyeti
ne malolabilccek ri kini peşinen 
kabul etmesi gerektir. Almanya • 
nm yarım milyonu sabotaj ihti -
mal ve tehlikelerine rağmen, Bal
kanlardan bulması belki münı -
kiindiir. 500,000 ki•dlik bir kuvvet 
de Arnavutluk ccplıl'sindc İtnl -
yanlar tarafından miiı;:kiilfata rıığ
men temin ohmaL",ir. Fakat, ge
riye kalan 1.500.flQO kişilik bir or
duyu Almanyanm nnn,•atnndan 
Balkanlara getirmesi hüyiik bir 

dr. Ne İng'lizler, ne Amerikalı - rek demiryolu hat ve istasyonla -
lar bu şayiaya kulak asmam.ışlar- rımızda icap eden yeoi takviyeler 
dır. yapılmış ve kısmen de yapılmak -
ZABİTLER ALMAN SEFİRİNDEN tadır. 

ÖZÜR DİLEDİ Li. !AN VE DENİZ YOLLARINDA 
Belgrad :;o (A.A.)- Zabitler - TEDBiRLER 

den mürekkep hir heyet dün Al- Liman tahmil ve tahliye işleri 
nıan sefiri Fon llcrcenin nezdine ile deniz yollarının bugiinkü ve 
giderek, son günlerde Almanlara istikbaldeki ihtiya~ları üzeriQde, 
karşı yapılan suimunıncleden do- işletme ve idare vaziyetleri bak-
layı öziir dilemişlerdir. kında yeni tedbirler alınmıştır. 

SOVYl:."'TLEUİN TERRfıct NKLİYE VASITALARI 
Rdgrnd 30 (A.A.) - Unayted TARiFELERİ 

P1·es muhabirine göre, Sovyet lıii- Cevdet Kerim incedayı, muhar· 
kimıeti yeni Yugoslav hiikôme - rırımızın nakliye vasıt:ılan tari· 
tine bir tebrik t.lgrafı g{)ncler - :Celcrinde bir değiş~klik mevzuu 
m'~lir. Sovyel hükıimcti, Ytır,l>'i· bah;o]up olmadığı sualine karşı 
lav~ unın Ş"'l'eHi mazisine li~ akat da şöyle demiştir: 
J!İİ• lcnlii!iııtlı n dol:ıyı Yugoslav . «- Şimdilık bir deği~iklik ınev
hüki'ımetiııi tebrik etmiştir. zuu bahis değildir. Yegane pren-

Pzrti lak~r talebeye 
yardımı u!bi'acak 

Cl inci Sahl!t'dcn Dn•am) 

mnsı nihayet bu yıl sonuna kadar
dır. Parti gelecek yıl bütçesinde 
bu hususta tedbirler olacaktır. Par. 
ti, erkek ) urdunda 50 ve kız yur
dunda 2:> talebeyi parasız barın -
dınmağı kararlaştırmıştır. 

Dışarıda yardıma bihakkin muh
taç daha birçok fakir talebe mev • 
cut ı!•en yurUardn velıleriuin ver
dikleri paralarla ibate ve faşe edi
len kudretlı talebcy_e Partice yar
dım ctmiye, yani bu suretle yurL 
ların açıklarını mi.ıtcmadiyen ka
patmıya çalışmak elbette pek yer
siz bir hnrckettir. , 

T~rliEye ıı ·n Vazıretl 
(1 lncl Sahlfeill'ı Devam} 

ki sl;r88et.inln ne ola.!bl~cflnl tô7le 
1ıaJı cylcmlştJr: 

cBi:ıı her mlll~bı ha.Jdanna riavet
lı::iınz. Bir şartla, b:rlm hak ve llM'~&
ıı.Llerimizt' hıirmt~ ve rlayl't fıdllmf!U.
dlr. At.alilrk lrlmi7.de, İnönü ba.'}ımız. 
da v<- buula.rın hepsinin üstünde alnı 
.fiİkUJdcrde, kalbi ferah, dinç bir 
Türk mmeM bulundukça her &'iiçllitii 
yeneceğiz. GöıilmüJ!Ckn bile esirged~ 

timiz Türk ordusu saati tahnca. öde
vini ba.şaracakLar. Bunda.o asla tered
diidömüı yoktur. Cünkıi Türk ordma 
Türk mlllehnin kendisidir.» 

JliZE HALKI AND iC'J1 
Jl'ttde de Kocaeli Meb'usa Salih 

Yalgı H:ı?k:t•\•l salonunda b..'T kontf'rans 
vermiş btı ltonfen.ns ı,ehrin muh!lelif 
m.ahalleıinde-kl boparlorler vauta.slyle 
binlerce halk tan.fındıın alilta ile ,.e 
siirelr.U al!a larLı d.ıık•ınni.ştlr. Halk 
Milli Şefmıltln drafında ocliktt'tl bir 
lı:ale ribl vahdet içinde vereOf'ği dl
rektUler da.bilimle yürliy('()f'kterlne bir 
daha and ve Pf':rm.ıaı eslcmL'!ilr. 

DİEGR YERLERDi: 
Bunlardan ba.~ka Konya ~leb'usu A

li Rıza Tiittl Eliz~ğ'cb, İçel Meb'ıısn 
Ferlt C'elill Güven Saln$und3, Konya 
Meb'usu Muzatfe-r Göktt Mnilada, Ay. 
dın l\leb'nsu Agah SırTı LeTent 
Tarsus'ta B1tli l\leb'usu Su e:yya Ör
kuvt'rrn dr Er:dnN.nda konferanslar 
vennlıslerdlr. 

Ank2ra Yardım Se
ven er Ceml1et1 

( 1 inci Sahifeden Devam) 
nıiş \'C kahraman Mchmctcikler -
den gelen mektıııılnr okunmuş -
tur. Mektuplardan biri şudur: 

•Anam 25 yıldır, dua eder du
rurdu, Allnh miirüvvctini göster
sin diye. Anam gelsin de görsiin. 
Karnımız tok, gcizünıiiz pcl,, sırlı
mı:ıda, başımızda şehirli ana \'C 

kardeşlerimizin ördüğü yiinlüler 
var. Vatan l~in nöbet tutu) oruz.• 

sipiıniz memleketin ic:timai, iktı
sadi hayatında, gerek fikir ve ge
rekse madde nakleden vasıtnla -
rın nakil sür'atlcrinl, azami dere
cede ucuza malctınek ve ucuzlat
mak ve bu müuakaleyi her vasıta 
ile yurdun her tarafına ucuzca teş
mil ederek kolaylık vermek ve 
yardun rtnıektir. Ancak ileride 
dünya ahvalinin bu hali devam 
eder \'e tamir, ikmal \'e saire için 
alınan mn!:ıcme \"e eşyııııın (bu
rada hazarda bile muayyen ecnebi 
memleketlerden temini miinıkün 
olan §Cylcri kasdctmck i ,tiyo -
rum) nlmak vaziyeti devam eder
se ve yine bazı zaruri, kömür fi. 
atlan artmak ve saire gibi ışlcrde 
de tercilüler olur:.a, nihayet halk 
menfaatine hizmet için kurulmuş 
ve halk malı olan nıiiııukal:lt ":ı
sıta ve teşekküllerinin ha~at '\'C 

selameti i~in mutedil ve makbul 
olan mürettep faaliyeti nakliyat
ta sür'at arttırmaları olnbilir. }'a

knt bunlar ~nün geçici icapları 

olabilir ... 
Cevdet Kerim İncedayı son ola

rak şöyle demiştir: 
•- MünakaJit Vekaletinin İs

tanbul ve havafüinde buluuan it
lerini ahnlin fevkaladeliği önün
de dahi iyi bir halde bırakarak 
Ankaraya dönüyorum.• 

---<>---
Bu harbin en büyük 
deniz muharebesi 

I 

dava olduğn kadar, uzun zaman 
nwsclcsidir. Almanyıınm, bütün 
işgal sahalarmda \e muJıteli( va
ziyetler karşısında toplu halde tut
mak mecburiyetinde bulunduğu 

kun·etler ~·ekılna vurulur a her
halde Balknnlnra tahsis edebile
ceği ordunun sayısında mühala -
gaya diişiileıniycrrği kendiliğin

den tebarüz eller. Herhalde, Al
0 

-

ma;ılarm Halkanlard:ıki vaziyeti 
güçleşmiş \e biitün planları alt
iist olnıuşh.r. Bu miişkiiliıtın Al· 
ınanl ayı buluııdıı~u ııoktalnrda 

te,•kif e~mesi ihtimali de ku\'vet
liclir. 

O takdirde, Yııgo,lavya tcca -
vüzden masun knlnbilcccği gibi; 
Yuııanisfıınn da tanrru7. t•dill'mez 
ve lıer türlü ihtil:ıt tehlikesi giiz
öniinde tutulur. Buna rağmen, Al
manların he npıı;ız ve infiali bir 
ta,·rı hareketle tecavü7.e geçme-
leri, ancak kendi felaketlerini ve 
ınağliıhi:,.·ctlcrini te~ri eder ki Bal
kanlıların bu uğurda tfökeeeği 
kan da binnetice bo~a gitmt"mİ§ 

olur ''e Avrupa harbinin talihini 
dcği~tirmt'kle, nıahallino masruf 
bir müdafaa harbi halinde demok
rui cephesine büyük zaferin yo
lunu asar. Bu akıbeti de düşüne
cek, yine Almanyadır. 

ETEM iZZET BENiCE 

(1 lncl Sahtrt-drn Devam) Bir mücevher hır-
Londra 30 (A.A.) - Dün Bray- • 

ton'da söz sö~liyen ~ahriye Nazın sızı Surıyeye 
Aleksandr, dun şarkı Akdenizdeki,k k k f d 
deniz muharebesinde hasara uğ - açar en ya a an 1 
ratı1an Littoriyo sınıfındaki ge • Çarşıda kuyumcu Krişi ismin • 
miden bahsederek, bilhassa demiş- de birinin dükkanıııdan bir müd-
tir ki: det evvel 39 illtın bilezik ve mil-

- Zannederim ki düşman, artık him miktara kıymetli mücevhe -
hiçbir destroyere malik bulun • · rat ~alınmıştı. 
muYor. Hırsımı bu dükkana bitişik dük-
1NGİLİZ HAVA KARA.GA HININ kanda kuyumculuk eden Salih 

TEBLiôt Ychtn Özcümert tanfından ynpıl· 
Londra 30 (A.A.) - Şarki Akde. dığı anlnşılmışhr. 

nizdeki muharebe hakkında dün s~ıç\u bir gece kendi dlikkanın-
,gec(' Kahiredc.kı İngıliz hava kuv- da kalarak Çarşı kapandıktan sen-
vetlcri l .. 1rnrg:ihı tarafından neş- ra, bitişik dükkana girmiş ve hır-
rcdil n tcblığdc deniliyor ki: sızlığı yapmıştır. 

•İngiliz bombardıman tayyare- Salih l:'ckta bir müddet sonra 
}erinden mürekkep büyük bir te- dükkanını kapatarak İstanbuldan 
şekkiil Yunan denizinde i lalyan ayrılmış, fakat bir kaç gün evvel 
b. rp gemilerine muvaffakiyC'tle ta. Suriyeye kaçarken Antnlyada ya
arru etmiştir. İki düşman :kruva- kalanmıştır. Suçlu istanbula ıön
zörü ve bir muhribc bombalnr isa- derilecektir. 
bet etmiş, bunlar yaralanmışlar - -----o----
dır. Kruvazörlerden biri durmll§ * Londra, 30 (A.A.) - İngiliz tay

ynrcleri Belçikn ve işgal edilmiş Fran-
ve gruniden siyah ve sarı duman- d""i askeri hcde!lcri bombardıman et-
lar çıktığı J?Öriilmüstiir.. miştlr 

;-{= __ &ar_b_V_e_c.;..;.u.;..;11,.;;.;;s;.;.ıü;;-;;;...;T~e.;;;;lrlk;.;;;.;a::;:sı::...-'7' 
Bilen idam olunur 

Yazan: M. ATLI Tefrika No. 47 

Anna, "beni memleketine gö
tü rece km isin?,, diye sordu 

- Beni böyle bir arumda terk- Aklına mühim ibirşey gelmiş gibi 
etmemeyi düşünüyorsun?. diye başını kaldırıp yüzüme bakmıya 
mırıldandı. Oh!. Bil ki o vakit ya- ~aşladı. 
şamam!. Kendimi öldürürüm!. Sonra, birdenbire: 

- Buna hacet yok, Annn!. He- - Yalnız, dedi, benim de bir 
nüz iböyle bir ıkarar vermiş de - şartım var!. 
ğil . 1 un.. Bütün varlığımla sana tabiim!. 

Anna 'bir çığlık kopardı: Tabi olacağım!. Fakat sen de 
- Oh!. İtiraf ediyorsun!. Alla- bu şartımı kabul etme isin?. 

hım, bu müth~ bir şey!. Henüz - Ne gibi şart Anna?. 
ibir karar vermiş değil misin?. Bu- Anna tclu-ar bana doğru yürö-
nu söylemekle böyle düşüntl~- yerek önüme geldı. Gayet ciddt 
nü itiraf etm~ oluyorsun!. bir yüzle: 

üyic mi? üyle mi?. - Kontun vcrdığı. mühlet bu 
- Tclfış etme, Anna?. Bunu de- akşam bitecek!. clı•clı. Onunla bir 

mek istemedim!. Fakat vaziyetin daha görüşmek imkiımm culama-
çok nazik olduğunu takdir edi - yız!. Onun için bu nkşam seninle 
yorsun, "zannederim!. birlikle Kontla görüşmem liıı.ımf. 

Anna bal rengi götbebe'klerinde Buna mani olmı) acaksın!. 
titıiyen yaşlarla korkunç bir ı---------(~A:..:r~k=aıı::"ı:...var:.:.:~>-
d~et içinde yüzüme bakıyordu: Beyoğlu üçüncü sulh hukuk ha-

- Evet?. diye mırıldandı. Vazi- kimliğinden: 

yeti takdir ediyorum!. Evet, bunu Habibe Şeref Yalçıner tarafm-
idrak ediyorum. Fakat... dan Ali, Viktorya ve Avadya a-

- idrak ediyorsan, bu görül • leyhlerine açılan izalci şuyu da-
mcmiş garip ve feci vaziyetten vasının muhakemesinde: 
ıkurtulmnk için, bana tamamile Dava edilenlerden Avadyaya 
tabi olman Hizım, Anna!. - gönderilen davetiye bilakbliğ ia-

Anna taş gibi do~muş bir halde: de edilm~ olduğundan 15 gün 
- Peki. .. Ne yapmak istiyor - müddetle ilanen tcbliğat icrası -

wn?. na mahkemece karar verilmiş ol-
De<li. duğundan muhakeme günü olan 
- Bana tabi olursan, seni, ev- 14/4/941 tarihine müsadif pazar-

velfı derhal amelıyat ettirerek bu tesi günü saat 9,30 da mahkemeye 
meseleyi halledebilirim!. gelmesi veya rnusaddak bir vekil 

Anna dehşetle sordu: göndermesi aksi takdirde muha -
- Ameliyat mı?. kemenin gıyabında görüleceği da-
- Ev('t!. Bunu sür'atle yapma- vetiye makamına kaim olmak ü-

lıyız Anna!. Ne yapacağımızı an- ~- SATILIK , ÖŞK .... 
cak ondan sonra kararl~tırınz. ..- -.,. 

Annn ıbir müddet ş~km 'bir hal- Bakırköyünde Kartaltepe 
de yüzüme bakbktan sonra ıbir • Mektupçu sokağında ilk mek-
den.bire yüzü seviııçle parladı: tep karşısında 5, 7, 18 No. lu 

- Oh!. demek beni terketmi _ halen bina tahakkuk ve tah. 
yorsun!. diye bağırdı. o halde, ·bu- sil dairesi .olan köşebaşında 
gün ameliyat olmıya razıyım!. istasyona çok yakın üç katta 
Hemen bunun için te.şcbbüs ede- 12 oda bir sofa, banyo, mut-
1. H ı H ı fak çamacıırlıgMı olan avrıca 
ım... emen.. emen.. " • 

- Şimdi bu işle meşgul oln<:a _ 'bodrum ve çatı arası bulunan 
ğım, Anna!. içinde suyu, elektriği ve hava 

Anna sonra tekrar ellerime sar gazi mevcut olan dört tarafı 
r.ıldı ve çocuk gibi !bir sevinçle açık bahçe içinde yaz ve kış 
sordu: oturmağa elverişli yağlıbo -

- Ondan sonra ..• Beni memle- yalı köşk Emniyet Sandığın • 
ıketine götürecek misin?. dedi dan satılmaktadır. İsteklıler 

_ Evet. 31 mart 1941 pazartesi günü 
Annnnın sevincinden adeta tit.- saat 10 da Emniyet Sandığın-

rC'diğini görüyordum. da yapılacak müzayedeye iş -
20 q tirak ~..Jcbı'lı"rler. •ııiı·•i Fakat, birdenbire durakladı. l."'U 

rllnHllllOllHllllll~llW.111111!11111!111!11111111-~HIJlllıınıınHlffllllllllU'l!lmınn1ı11111H1, 
== TÜRKiYE CUMHURiYETi 

:~===~-~ Zira t Bankası 1 
Kurulll§ Tarihi: 1888 

1 Şube ve Ajam adedi: 265 
~ Sermayeei: 100,000,000 Türk Lirası 1 
!Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
1 F#AJU19'7ft 
= 
§ t-il 
ı ... ~;-
E3 
§ 
i§ 

1 
ıı::::2 

~ 

ı~ 
:e 
la 

fii e 
== a 

1 Para Biriktiİ'ttnlerf' 
l 28.800 Lira İkramiye Veriyor 
~Ziraat BankMıııda .kambanh " ih bıa 'Sız tasarruf hesaplarında ea 
E!u 58 Uraa.ı bulunanlara aeaecle 4 de!a çekilecek kur'a iJe qaiıcla.k.f 

ı
sa plana göre lknmiye IJQğıtılacakhr. 

4 adet 1.00. Liralık 4.000 1.Jn 
', • 500 • 2.000 • 

• zse • ı.ooo • 
40 • 100 • 4.000 • 

= 100 • "° • 5.000 • 
a 120 • '° • 4.soo • 
~ 160 • !O • 3.200 • 

~ DİKKAT: Hesaplarındaki .,.ralar bir sene iç!llde ~O liradan -
S:~ı düşmiyenlere ikramiye çıktJkı takdirde% 20 fazlasile verile

cektir. Kur'alar senede -t d~a: 1 Eylu:ı. ı Birincikiınun, ı Mart 
ve 1 Hazlran tarihlc.riDde Qekilecektir. 

··~ 
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Fen Memuru Yetiştirilmek Üzere 
Memur Tayini Hakkında . ,.. 

1 LAN 
Maliye Vekaletinden 

d> 

IJl/140 ta11h ve 2/ffO~ numaralı Resmi Gazetede münteşir, 17.8.HO 
lanı. ve 1U77 numaralı karanıaıneye bağlı toprak tevzi talimatııamesl
ıı.in tatbiki için teşkil edilen 'Te edilecek olan komisyonlarda istihdam 
edllm<!k üzere yetiştirilmek için tapu ve kadastro U. Müdürlürğü Fen 
tatbikat Mektebinde stajları temin edilmek üzere memur alınacaktır. Bu 
memuriyete talip olanlardan aranan şartlar ve vesaik aşağıda ıöste

rilmlftjr. 
•Ih 

ABANAN llABnAR 

• - Yap 40 dan fazla olmamak; 
2 - Eıı az liae 10 uncu sınıfta veyahut bu dereceye muadil diğer bir 

meklepte lahail görmüş olmak; 

3 - Halen reıınıl bir dairede müstahdem ise, ln!ikAk için muvafakat 
aJmıa olıııat ve si.elli itibariyle kendisinden lsti!ade edileceği anJaşıJ:ınak; 

.ıJb 

ıırtlUCAAT pıuj 

Yubrdald prtlan lıaiz bulunan lııllplerln, IPiıda ~ veslkalan 
bir lltlda ile en ceç 20 Mayıı 941 latilıine kadar Maliye VekAletlne cllIIJll 
1lmlib ıöndereceklerdlr. 

1 - Nııtua Hüviyet varakası cı.ıı veyahut 
mabmce muaaddU: .sureti> 

1 - 1 kıt'a tolotarf caltı buçuk dokuz eb'adında> 
• - Kektep tud!lrn• m11 vqa l&l>adetııamel! .aslı veya musaddak 

...... lb 

' - Memuriyette bulunmua ise, tasdJkll alcll k&mesl veyahut bulun
dutu m-ur4reller için ayn ayn vesikalar; 

1 - Sıhhi durumunun köylerde ve her lldimde vazife ifasına elve
rı,ıı oldutuııa dalr bir hükümet V<:Ja belediye doklorlu.tu raporu. 

1 - C. Müddelumumlllğinde mahkllmiyeti olmadığına dair vesika 
clltlda ıd.rine Müddeiumumilikçe tasdikli meşruhat verilmesi kMidlr> 

7 - Hüsnühal k~ğıdı; 
1 - Aalterlllı: veallcuı aıatua hüviyet vualıasmda varsa a;rnca ıa

leıııez.t; 

8 - Talip olan plııs resm1 bir dairede mil.ltahdem ise, ayrılmasında 
malı%ur olmadığına dair vesika •talebe millealU!c latlda ve merbutu ve
ııtkalarııı o daire vasıtaaı ile cöruıerilmesi hallnde aynca muvatak.atna
mqe mahal 7oktur.> 

10 - Aşatıda .J'lllh tekilde taahhütname; cbu taahhütnamedeki 
müteaelail kefilin resml dairelerden veyanut ticari, mall veya sınat ınü
-1erde mllstalıdem olması prtnr.>; 

NOT: Bu ltefaı.tnam. noterce resmen taıızım olunacaktır.> 

clV• 

Mııl17e VekAletlnce toprak tevzi taJJmatııameslnln tatbiki lelıı teo
kfJ ediJecek komisyonlarda ısti.bdam edilmek Qı,ere, ten memuru olarak 
7eıı:,t1rllınelı için bir vazifeye tayin edilerek talim ve ıtaJ maksadı ile 
Tapu ve Kadastro Fen Mektebinde talim ve talıtıUlm neticesinde bu 

mektepten mezun olamaz veyahut mektepten mezun olduktan sonra be~ 
sene mfiddetle hizmet ita etmez veyahut istihdam edildiğim vazifeden 
istila eder veya idare hizınellmden memnun olmıyara.k vazi!eme nihayet 
verine . hem cezai tart ve hem de tazmin mahiyetinde olmak üzere, yedi 
1'ÜZ elli Ura öd.emeği; ve bunun için hak.lamda dava ikamesine ve llA.ın 
lstibııalJne lüzum olmadan bu taahhütnamenin icraya vaz'ı veyahut hazl
Dede:n alaca.tun varsa bu alacağımdan def'aten takas ve mahsubu; ve yine 
bu taahhütnameden mütevellıt her hangi bir ihtillf Jçln dava ikamesine 
lüzum basıl oluna bu davanın Ankara mahkemelerince rüyetini l<.abul ve 
taahhüt edborum. 

Abm: 

NQtııı lıOviyet varakamıdald !ıOviy~; 

•••......•.. nln cezai tart olarak taalıbüt etili! 7edl ,.ıız elJl liraya kadar 
a,:n1 prtlarla müteoeJsU kefil olarak kefalet ederim. 

Jtdllin meslek ve adresi: 
;M'lltııı hü..ı,..t varakıwndak! hllvlyet;; 

.v. 
Jtabul edll-ıc taliplere, mekteple her ~ devam edecek atajlan 

mlldcleıince a.ylık 50 - 60 lira tıcreı ve mektepten mezunlyetlni müteakıp 
li.Talaıt derecelttirıe Ye teadül lı:.anunu esaslanna ıöre 100 - 150 lira ~-
!ık - verilecektir. c1138• «2211• 

İST ANBULUN iÇİNDEN 
(Dördüncü Sa.yfad.a.ıı °""...., 

doluyor, ht>kim..ler ve ı·cm~ireler hum.
mıı bir faaliyet için 'le Ci~ye. beri1e 
ko.,~uyor.i.ardı .. 

Bir doktor geldi. Baı;hciome anlaı.lı: 
- Buradaki koVU$1ar da doldu .. Bir 

taraftan yaralı geliyor. Ne yapacağız?. 
Fuat Süreyya ,Wilınsiyerek beni 

ilaret etti: 
- Lütfiye Harume!enidnln-köı;kle

rinden de lstijade ederiz. 
Sonra bana döndil, illi:ve· etti: 

- - Yaralın)ız !a:ıla han1me!endi.. Bu 
böyel devam ederse bir kaç yaralının 
da köşkünüze gönderilmesine müsaade 
rica edeceğim .. 
Başhekiınln sözünü kestim: 
- Hemen! Yarından itibaren on 

hastanızı barındırmak. için alt kat sa
salonlaruıı emrinize terkediyorum .. 

Ertesi günü dört ba!if yaralı, köı;

kün hemen bjr gece içinde sekiz ya· 
tak:l.ı bir kovuş haline konulan alt kat 
saloıalarına yatırıldı .. 

Bal<an harbi devam ettiği müddetço 
bu yataklar doldu, doldu -boşaldı .. Bu
rada elliden fazla yaralı subay ve er 
tekrar sıhhatine kavuşarak su kapı
dn ,ceçU •• Evitıe, köyüne, yavuklusuna 
kavuatu ... 

Sevimli riirk anası salonun bir k.ö--. 
ıesinde eıtajerin üzerinde bulunan u
ıa.k bır top mermisini işaret etti: 

- Burada iyileşip tekrar hudut bo
yuna, cena:e dönen Mehrnetc.iklerin ba
na ru,mye ettikleri harp hediyelerine 
bokııı .. 

Ve.. yerinden kalktı.. Bizi de etaje
rin 7'UW1• götürdü_ Üzeri bo7anmJ1 
bir sahra lopu mermisini eline aldı, 
anlatn: 

- Bu, Cihan Harbinde meıbur Ça• 
nalckale muh.rebeJılnden bir batıra .• 
Burada tedavi göron bir er ııetirmişti .. 
Düşmanın attığı, paUamıyan bir top 
mermisi .. Üzerindeki blemeli çevre de 
diğer bir lcahamanın koynunda taşıdı
lı bir Javuklu hatırası .. Su havlu, 1lne 
ayni cephede, maktu! bjr Fransız ne
lerinin çantasından alınm.ış, üzerinde: 
sahibinin kan lekeleri de var .• 

Ve .. açılan çeşitli kutulardan daha 
bu kabil çeşiUi hatıra kınııtıları çıkı
yor .. Yaralardan çıkarılını3 kurşunlar, 
misket taneleri, uçlan eğrilerek Arap 
hançerlerlne dönmüş makineli tü.!ek 
~an türlü mermi parçalan da 
bunların arasında .. 
Bunların her birlne alt birer fıkra 

anlatan Bayan Lütfiye meşin kaplı bir 
de!terl uzatarak sözünü tamamlıyor: 

- Balkan b.arbinedn sonra tabil bu 
hastane te:;kil:l.tını kaldırdım. Faku 
çok geçmedi. 1914 Cihan Harbi pat' ,. 
dı ... Balkan harbinden yorgun Ç>lalll 

Osmanlı İmparatorluğu da harbe ka· 
tış!ı.. Yokluk ve zaruret içinde devam 
eden harp yine bizi, Tilrk kadınlarını 
hizmete çağırmıştı.. Bir .J'l] evvelki 
tecrübe ilo bu sefer köşkü tamamen 
hastane haline koydum. Yirmi dokuz 
yataklı orta kadrolu bir hastane .. As
ker! sıhhiye heyeti hastanenin ismini 
cZühtü Paşa kerimesi LQt:f:iye Hanım 
Hastanesi> kO)'du. Resmi mühür 7apıl
dı. Ve !aallyete geçtik. Bu harpte tam 
149 yaralı tedavi ettik. Bunlardan hiç 
biri ölmedi. Sedye ile buraya gelen
ler sıhhaUerine kavuşarak şen ve şak
rak tekrar vazifeleri başına dönüyor
lardı . 

i~te o vakit bostanenln bir defter a
çarak ziyaretçilerin lhtisaslannı tesblt 
etmesini dUşilndilın. Bu, ilerde çok 
kıymeW bir batıra olacaktı .. İşte, bu
rada ziyaretçilerin :lhıtisaslan yaulı.. 

Defteri aldım, sayfalarını ltanştı.r
dım. İlk yapraklardan birinde, Har
biye Nazın Enver Pa~anın kendi el 
yazısı ile JU cUmellerl ve imzalan var. 

c Yaralılara karşı gösterilen bu eseri 

ie!kat Osmanlı kadınlığının daima me
dan !!ilhan olarak kalacaktır. Vesile 
içinde arkada.şlanma karşı edilen bu 
yardımdan dolayı fevkalha_t minnettar 
kaldım!> 

29 Haziran 1331 
ENVER 

Bir lı;aç sayfa ötede de Hamdullah 
Suhpinln 26 Mayıs 1331 tarihli bir ya
~ı.sı göze carpıyordu. 

Daha bir çok imzaların .J'iizlerce tak· 
dlr yazısı bu defterde sıralanmııı .. Ba

yan LQtfiyenin bir de evrak dosyası 
var. Bunda, hastaneden çıktıktan son
ra da kendilerine ana şefkati ile ba
kan bu husus! hastane kurucusuna 
karşı IAkayt kalamıyan Melımetçikle
rin cepheden ve geriden gönderdikleri 
mektuplar mevcut.. Osmanlı Hil&liah

mer Cemiyeti tarafından verilen gü

müş madalya ile bir tok fotoğraf, mer
mi parçalan bir de •Murassa Şefkat> 
nişanını arasında bulttnduran bu ya

rım as1rll k mazinin tarih kınntııannı 
ılık bir bakışla süzen Bayan Lütfiye 
mırıldandı: 

- Dedim ya, ceçmiş zaman olur ki 
hayali cihan değer ... 

Ve .. Bu hatıraların dimağında can
landırdığı yıllarca evvelki hadiseleri 
tekrar yaşıyormuşcasma bir haz ir;in
de UAve elti: 

- Ömrilmiln en mes'ut aeııelui bu
rada memleket J'•vrularına hasretti
ğim zamanlardı.- KAh bir karyolanın 
üzerine eiiJmiş, kAh ameliyat masa
"' baı;ın.da. operalröe J'ardım için ba
z:ırlanmış, kAh bir tabureu kafilesinin 
hasta gellp sağ ve sağlam çıktıklan JU 
köşk kapısından memleket türkillerile 
ayrıldıklarml ıörmilf olarak geçirdi· 
ilnı seneler .. 

• 
Soğuk; ltör bir ustura cibl, ,.ılz(lm• 

de dokunduğu noktayı yaka, a!ejliye 
devamda.. Şiladan Kadıköy iskelesine 
!nen yolu adımlarken bala biraz evvel 
Bayan Ltltfiyeden dinlediğim Türk 
tefiı:atl tezahürünün tesir! allmd.ıj bu
lmıduğumu hissediyordum. . 

cDiin>ü düşünüyordum: O devirde 
htırriyetinl hasretle bekliyen Türk ka
dınının memleket davalannda bütün 
müteassıp tellkldleri i>lçe sayarak na
ıııl kendine dilşen vazifeyi yapmıya 

koştuğunu görür gibi oluyorum. 
cYarm> a göz atıyorum: Memleketi

n! ve baklannı korumak lçln hazır, 
her tehlikeye meydan okuyan kahra
man Türk Ordusunu ve onun arka
mda "azileslnl müdrik Türk kızların
nndan mürekkep, tepeden tırnağa be-
7azlar giyinmiş, göğilslerinde ve ba~
lıklarmda birer Kızılay bulunan cHem
ıire> taburlarını görüyorum. 

_Ve.. Bünyesinde bulduiu biricik 
Bayan Ultfiyesiyle öğilnen diln, her 
kızını, her kadınını birer Bayan L-0.t
tiye halinde 7et.iştlren •bugün• tın 1).. 

nünde tazimle eğiliyor, cPes> diyor .. 
İşte, blribirinin içinde yetişmiş iki 

nesil kadınının ve cKadm hllrriyetb 
mefhumunun muzaffer tezahürleri ... 

DOKTOR 
Bahz Cemal 

LOKMAN BEKİM 
DAHİLİYE MOTEHASSISI 

Divanyolu 104 
Wuayene ııaallerl: 2.S - 8. Tel: !!391 

~-· iLK BAHAR MODALARI __ , 
Beyoj:lu istiklal Caddeıinde Bacoplu Pasajı karşısııııla 

Mağazası BAYAN En Son Moda 
KADIN TAYYÖR ve ROBLARI 

nın en müntehap çeşitlerini gdirtmiştir. 
Bir ziyaret isbatı müddeaya katidir. 

İstanbul hava mıntaka depo amirliğinden: 

Tabınln ftnU lta.t.'i Teminatı 
LW& :ıı:°"" Lln. Kanq 

ı _ c66• bome kesafetinde 2000 kil<• asid sülfrik satın alınacaktır. 
2 _ 3/4/941 perşembe günü saat 15 de Yeşilköy hava mıntaka depo 

1 amirliği satınalına komisyonunda yapılacaktır. Talip olanlar mezkilr 
Eka.lllloenln gün ve saatte yapılacak ihalede c22 5. liralık kat'i teminat cBakırköy 

Günü sa.a.tı emvaline yatırılacaktır.• makbuzlarile birlikte biılunmaları. 2418 

3 Kilo N!lratdar:lım 128 18 911 31.3.941 14 de 
1250 Kutu Lehim macunu 1875 281 25 '1.3.941 H,30 da İstanbul hava mıntaka depo amirligw inden: 
ııso Pakel Mutıtelif ....ı.a 1575 . 1286 25 31.3.941 15 de 
800 Parça ıüderl ffOo 880 81.8.941 l~,ao da l _ 15 bome kesafetinde 700 kilo gliserin satın alınacaktır. 

1 - Yukarda yaıtlı malzeme ayn ıı.rrı pazarlığa lr<mmuı olup, pazarlığJ 2 _ 3/4/941 perşembe günü saat 15,30 da Yeşilköy bava mıntaka 
,odzalanııda sazılı gOn ve saatle K.aııımpapda bulunan lromlsyonda yallllacaktır . d 

2 _Şartnameler her &ün 1ş saati <lıı.blliııde bedelsiz olarak komisyondan depo .amirliği satmalma komısy~mı n a yapıl~caktır. Talip o~ların 
_,__ • . 

1
. mezkur gı.in ve saatte yapılacak ıha led<! 168 lıralık kat'i cBakırkoy mal 

aau3r •1 tr. 
ı _ t.teıdl1erin talip oldulılan eşranın hizalarında Jaztlı kat'! teminatlarlle müdürlüğüne yatırılacaktır .. teınina t makbuzlarile birlikte bulunmaları. •. 

birlikle belli ıun ve saatte )romi.syonda hazır bulunmalan llAn olunur. (2392) 2419 
+ ... 

1 - Tahmin edllaı bedeli 9700 llra 
olan ikl adet , studabeker> marka ka

roı;erisiz kamyonun 31.3.941 Pazartesi 
(ilnü saat 1 ı de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - İ.teıtlHerin belli giJn ve saatte 
1455 liralık kat'! tem!natıarile birlikte 
Kasımpaoada bulunan komisyonda ha= bulunmalan llAn olunur. (2426) 

1 Mel Portati! yazı makinesi 
l Adet Normal şaryoiu yazı ma

ktnesı. 
Yukard ayazılı iki adet yazı makine

si 2 Nisan 941 Çarşamba günü saat 
15.30 da pazarlıkla alınacktır. 

İsteklilerin belli gün ve satte İstan
buldald komisyonda hazır bulunmala
n. (2527) 

Devlet n l m. ryofıarı ve Limanları İşletme U. idaresi ilanları 
Muhammen bedeli (5600) llra olan 7000 Kı:. Haıarat öldürücü mayi (tllit 

ve emsali gibi haşarat llldUrücü mayi nev'inden (7.4.1941) Pazartesi günü saat 
(15) on beşte Jlaydarpaşada Gar bınası dahilindeki komisyon tarafından kapalı 
zarf usuliyle ntın alınacaktır. 

• ---------------------••-• - Bu işe g;rmek istıyenlerin (420) liralık muvakkat teminat ve kanunun ta-

l ---•ı yin eıtıği vesıkalarla tekliflerini muhtevi ıartlarını a:rnı gUn saat (14) on dör-
Beyog" Ju . Vakıflar Direktörlüg" Ü hanları d~ kadar Komisyon Relsliğine vermeleri JAzımdır. 

Bu Jşe alt ııartnameler komisyondanparasız olarak clalıtılmakladır. c2226> ...... 
Okca. U:ua. CunU 

lmo:m ... BatlpUfl 
• • Muhammen bedel! (1850) lira olan 1 adet Motopomp (Benzin motörlü yan-

]lfileala.,,., KaJ'}'IJllıl gın tuJumbast) 7.4.1941 Pazartesi günü saat (il) on birde Haydarpaşada Gar 
imam ve lh.t!plJtl bınası darulındeki komlsyon tarafından açık eksiltme usuliyle ıatın alınacaktır. 

. . Bu ışe girmek istiyenlerln (138) lira (75) kuruşluk muvakkat teminat ve 
Yukarda yaztlı •ç_>k vazifeler için 14/4/941 J>azartesi gilnü ınllııabalaı im- kanunun tayin ettiği vesalkle birllltle eksiltme günü saatine kadar Komisyo

m.m .J"IPılacaldır· IstekliJ.erin o eün oaaı \6 de Beyoıtu Vakıflar Küdürlüğtı oa müracaatları llmmdır. · 
ıı:nci1-ılne mtıracaallan. (U22). Bu ile aU iU\llaıneloer kom!IJ'on<ian para= o.laralı; dakıttlmalttadır. .2225> 

RADYO 
. 30 Mart 1941 

uı.oo Program ve memleket saat 
ayarı. 

18.03 Müzik: Radyo caz orlı'.estrası 
(İbrahim Özgür idaresinde) 

18.50 Müzik: Radyo fasıl heyeti. 
19.30 Memleket saat ayarı ve a

jans haberleri. 
19.45 Müzik: Halk tii}küleri ve 

ıarkılar. 
20.15 Müzik: Ka.bare müziği (PL) 

20.45 Müzik: Tek ve müşterek 

şarkılar. 

21.15 iKonuşma. , 
21.30 Müzik: Şan resitali - Bayan 

Aliee Ochsner. Pianoda: 
ReneBack. 

22.00 Müzik: Swing ('Pi.) 

22.30 Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri ve ajans spor ser • 
visi. 

22.50 Müzik: Dans müziği (iPI.) 
23.50/23.30 Yannki program ve 
ıkapanış. 

TEHLiKEYi 
BÜYÜMEDEN 
ÖNLEYiNİZ! 

Büyük, küçük birçok hastalıklar soğuk 
algmlığile baılar. Nezle ve kınklık baş
gösterir. Hararet yükselir. Artık en 
korkulacak hastalıklar için bile :ı:emin 

hazırlanmış demektir. 

KENDİNİZİ tlşÜTTtlGtlNtlztl His
SEDER ETMEZ DERHAL BİR KAŞE 

GRiPiN 
ALiNiZ 

GR~ Sizi grlpe lcarşı korur. I 
GRIPIN En şiddetli baş ve diş 

ağnlanru geçirir. 
GBiPiN Üşümekten mütevellit 

bel ve sinir ağrılarını, 1 
bütün sızı ve sancılan 

dindirir. 

GRiPiN 
Ltiımm11Dda sttnde 3 adet alınır. 

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde 

pullu Jrutulan ısrarla ~. 

İstanbul Dördün 
cü İcra Memur
luğundan 

Evvelce Samatyada Ha
cı Hüseyin ağa mahalle
sin de Gümüş Halkah 
sokağında 5, 7 numara· 
da mukim iken halen 
adresleri meçhul bulu
nan Hiristo oğlu Anan· 
ya ve kız kardeşi Katı
na ve Maryaya 

Mülga yetimler malları sandı
ğına izafeten İstanbul Maliye Mu-. 

hakemat Müdürlüğü taııafından • 
6/6/938 tarihli senede müsteniden 
Sımıatyada Hacı Hüseyin ağa ma. 
hallesinde Gümüş Ha!Joalı sokak 
eski 5/5 ve 7/9 yeni 15/17/17- 1/19 
sayılı muayyen mahallin rubu his
sesi ve 9 numaralı düıkkamn üç ru

bu hissesini ipotek etmek suretile 
ödünç aldığınız ve hesap ııetieesin.. 
de tahakkuk eden altı yüz on altı 
lira 48 kuruşun tediye edilmemesin
den dolayı merhun bulunan yuka
rıda adresi yazılı gayri menkulatm 
paraya çevrilmesi ta,ebile tanzime
dilip yukarıdaki adreslerinize gön.. 
derilen ödeme emirleri adres • 
lerinizin meçhuı bulunması 

hasebile lbilii tebliğ iade edil -
miş ve zabıtaca da yaptırılan 
tahkikatta adresleriniz bulu -
namaınış olduğundan ödeme emir
lerinin on ıbeş gün müddetle ve bir 
gazete ile ilanen tebliğine icra ha. 
kirnliğince karar verilmiş olduğun
dan işbu i!Anın tarihi n~inden iti· 
baren mezkıir müddet içinde bor
cu ödemeniz aıksi halde ittanın ge
ri ,bu-ak~ına dair ait olduiu mer-

Emlak ve Eytam Bankasınd~ 
- No. Yeri KJJmdl aııst l\ı-hası / 

153 Büyükada, Ayanikola 
caddesi eski 28, 7eni 32 
müken·er, ada 188 par-
sel 1, pafta '6 liOO.-

lM Büyilkada, Ayaniiı:ola 
caddesi esJd. %6, 7eni 32 
mükerrer, ada 188 par-
..ı 2, pafta 40 soo-

7'7 Fatih, Sofular mah. Si
mitçi sok. eski 4 - • 
ada 1090, parsel 4, paf-
ta 182. 29.-

1175 Beyoğlu, Pangaltı mah. 
Dolapdere cad. eski 
266 - 258 - 260 - 262 
ada, 6321 parsel 8, paf-

Odalı batın 
480/1118 Hlıı. 

Bağın U0/'188 
ına-i. 

Ana 

---

ta 56 '18.- Arsa 
1863 Kadıköy, Rasim l'a§8 

mab. eski Halltağa, yeni 
Mısırlıoğlu sokak eski 
18 mükerrer, yen! 45 918-

1680 Fatih, Edlrnekapı, Atik 
Musta!apaşa mah. esk.l 
Çınarlı Çeşme, yen! A
ğaçlı Çeıme sokak eski 
11 - 13, yeni 27, Taj 27. 340~ 

1694 Galata, Eınekyemez 
malı. Emekyemez sokak 
eski 10, 7eni 22. l:U.-. 

1967 Beyoğlu, Galata Okcu 
Musa malı. Şehsüvarbey 
sokak eski 42 - 44 mü-
kerrer, taj 54 - 56 297li.-

1872 Kadıköy, Osmanap 
mab. SöğilllU Çeşme 

cad.eski 173 mükerrer, 
197 - 197/1 - 27 -
29-31.-3~5--37 2980.-

Hanenin 1/3 
HissesL 

Ev 

Hanenin 30/480 
Hisııesi. 

DükkJnlı C'Yin 
21/32 Hissesi. 

Sekiz d1lkltAn 

71.25 ıd' 

81.42 ,,, 

1 

1976 Kadıköy, Caterağa mah. Babçelj evin 

149 ı4' 

345.14 ı4' Moda caddesi N. 157 436- '1/64 His. 
1981 Kadıköy, Osmanağa 

mah. Miski Anber sokak 
eski 8, yen! 5, tııl 5 ada 
2, parsel 38, pafta 8 800.-

2115 Fatih, Sofular malı. Se
petçi sok. eski, yeni 12 
ada 1048, parsel 6 2.58..-

2160 Eminönü, ŞehsUvar 

malıı. Bostan sok. eski 7, 
,.eru 21, ada 15"6, parsel 
18, pa!ta 78 uı.-

.2301 Üsküdar, Yenimahalle, 
Yenimahalle ca.ıldesi es-
ki 55, yeni s1 soe-

2304 Üslcildar, SelAıniall mah 
Selamsız caddesi eski 
308, yeni 272 1043.-

2371 Eminönü, Zindan.kap>, 
mah. Zindankapısı cad. 
eski 363, yeni 71 ada 
2.56, parsel 54, pafta 128 1823.-

2463 Beyoğlu, Kamerhatun 
maJ:ı. Kömürcü Zeynel 
sok. eski 22 - 2A, yeni 
24 - 26, ada 439, par-
sel 5. ua .... 

2468 Beşiktaş, Arna vutköy, 
eski Bakkal Mwnhane, 
7enl Tayyareci Suphl 
sok. eski 9 - 9 müker-
rer yeni 2,50 15M.-

2.530 Kadıköy, Osmanağa 
malı. Söğütlü Çeıme 
caddesi eski 163-168-
168 mükerrer 168 mtı.. 
kerrer yeni 312 - 314, 
316, 318 ada 39 parsel 
4, apfta 5 l 7..,_ 

2562 Kadıköy, Caferağa maı.. 
heri sokak No. 34 ada 
113, parsel 36 pafta 21 111 ...... 

2618 Be_roğlu Şalıkulu mah. 
Büyük Hendek caddesi 

Bahçeli ahşap ev 70 ~ 

Kagir odanın 
18/20 Hissesi 43.50 ~ 

Bahçeli ahşap 
hanenin 1/2 His. 242 ?ıl' 

Takril>"' 
Dükkan 21 .67 ı4' 

Takribd' 1 
Dükkan 85.68 ı4' 

Dilkkllnm 5/12 f 
l'Wsesi. 31 1'1' 

51.50 ?t' 

71.23 ~ ' 
Uç d~ aiılaP f 
evin 1/2 Hls. 153.50 11' 

388 lll' 

eskl 7enl 52 ada 292, KA&lr evin ' ıo 1'1' parsel 8, pafta 40 1270- 3/24 Hissesi. 
2167 Üskildar, Se!Aml Alle-

fendl mah. Mektep so-
kak eski 5 803- Arsa 

lG98 Beyoğlu Çukur malı. 
Berber Şahin aolı:a1ı: es
ki yeni 9 ada 375, parsel 
21, pafta 7 2438- KAglr t'V 

Z'l19 Eminönü Mimar Hay
rettin mah. Gedlltpa§ll 
hamam caddesi eski 40 
- 42 yeni 770 Ada 208, KAglr hanenin 1 
parsel 2 pafta 581 11..- 2/225 HlssesL 

3814 Eminönü Çarşı mah. Re
bia hanı alt kat eski 
reni 14 ada 2718 parsel 
27 patla 8 

2915 Yeşilköy Umranlye mah. 
eski Ermeni Mektebi, 
yeni Bostan sokak eski 
9 yen; 38 

292.5 Eminönü Süruri mab. 
Mollataşı caddesi eski 12 
reni 35 35/1 ada 312, 
parsel 9 pafta 29 

!943 Beyoğlu Çukur malı. 

Çukur aoltak eski 9 yeni 
11 ada 359, ııa-1 8, 

170.-

ı-tta 7 1815.-

JUcir oda 

Bahçeli ev 

Kagir dllkkAnın 
24/640 Hissesi. 
DilkkAn ve odalar 
Beş parsel numaralı 
gayri menkulün le
hine beş metre k.ırlt 

; 

santim irtilaından yu- .,# 
itan lm<limen müesses v 
hava halı::kı vardır. 3li 1'I' 

Zll48 Beyoğlu Arapcamli Serlf 
malı. M.akaracılar cad- Dükk!.nın 1/18 Tııkribdl f 
desl eski 58 yeni 52 147.- Hissesi 25.34 1\0 J 

Yukarıda &dre$i ve la!sllAtı :razı1ı pyrl menlrulleT peşin para ile .-
arttırma usuliyle satılacaktır. ~ 

hıaıe 3 Nisan 1941 Pe~eml>e rilnü aaat ondadır. Müzayede sırasıod8 ~; 
bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde lallplerln depozitolannı yüZd~.., 
nlsbetinde tezyit eylemeleri ve mühür kullananların millıürlerlnl noteı"""" ,J 
dik ettirmeleri llzımdır. ııt".i 

İsteklilerin pe7 akçes~ nutua teoıkeresi ve üç kıt'a fotoğrafla bir!iıd" (,ıl' 
rilen giln ve saate kadar fUbemlz EmlAk Servisine gelmeleri. (865~ 

clinden bir karar getirmeniz !hun • 
dır. Aksi halde rehnin paraya çev
rileceği ve yine muayyen müddet 

• zarfında mal beyanında bulunma
nız aksi halde hapisle tecziye o
hınacağınız, haldkate muhalif be· 

yanda lbulunduğunuz taktirde ha· 

pisle cezalan.dırılacağınız ödeme 

emirleri tebliği makamına ka.im ol

mak üzere ila nohınur. IKl/1922 

Dr. Feyzi AhJJJet 
Onaran~ 

CİLDİYE VE ztlımEVV~ 
MÜTEHASSISI r'; 

(BabıUi) Ankara caddesi ';:o .S 
o~'ıı Yo<uşu Köşe başında~ 

. ;,/. 
Sahlp ve Başmuharriri: Elem i<•-' ~ 
Neşriyat Direktörü: Cevdet 1'. ".'° .4 

cSON TEil;RAF> MA~ 


