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Herşeg Alman-.., 
.Qanın tutacagıl 
gola bağlıdır 

Alman kıt
alannm Yu
nan hudu
duna ilerle
diği haberi 
veriliyor 

in;ılltere B a ı garlı· 
tanla siyası mlnaae
batını yarın keıeceı 

Artık fiil baliude Türki
,.eniu de. Yuaoılavyanın 
da, Yuııanistanın da 
komtuau AlmanJ'• -.e 
Alman orduıudur. Bul· 
ıarlanD bütün hüı~ü nİ· 
yetine raimen dahı ıul· 
hu Balkanlarda boz.. 
mak veya bozmamak 
Almanyanın elinde • 
dir. Hi.diaelerin ıidiıi 
maatteeuüf pven -.e 
emniyet -.erici mahiyette 

.::aa::y•l=am=az.......-----ıB u l gar i sta n ın 

~OMAN YA 
ı<OSTE Cf: 

•Tı~NOVO • 

s or vA , 
• auLGA"Rl<5TAN 

... -

·Yugoslav Baş-j r 
1vekili iznini bı- Bütün Bulgar BALKANLARDAKİ 
raktı, tagl}are Toprakları VA~i!ETB 
ile hemen Bel- Alman işgali UMUM BIB BAKI - .• 

rada döndü Altında! 
Ba,ve.:kU Kral nal'bl 
ve Barlclye naZırı 
ne azan ve mlblm 
bir girişme yaptı 

BelgraJ, 3 ( A.A.) - BBC 
Kabine Reiııi Mö•yö Suetko
uiç, halta tatili münaaebetiy.. 
le bulunduğu Nif'Jen serian, 
tayyare ile hareket et mittir. 

Almanlar tay- , 
yare meydanla
rını da işgal etti 

rııoı bu sareoe 
ıalha koruda a
na iddia ediyor 

Güntin mevzuu ıudıır: Alman· 
7a, Bulııar"'aana h""1 müll<~ık, 
.bem de ordu Jıalınde prıwıur. 
Bununla iJuıfa edecek ınıdtr, da· 
lı.a ilerisuıe ıııdecek oıidu?. 

fuan: ETEM iZZET BENiCE işgal edilmesi-
nin hedefi nedir Dulgariatanın vasiyetini 

Ja_ponyanın da 
gilsterir harita 

Romanyada ya
pılan Plebisitin 
birinci günkü 

Belgrada audetinde, Hari
ciye Nazırı Markouiç ile h• ı 

men Saraya ~tmİf, Naibi Sal
tanatla .._,. ıuadıya sıöriif. 
miiftür. 

Yugoslavyada 
işgal hakkın
da ne diyorlar 

Bulı:ar Blljveluli konferansı ta
kiben ekuduı:u dekliı.nıS)'Onda, 
B .. 1-ar aHelecılerine beyaualın • 

Yakın Şarka doğ- b .. I d 
ru ilerlemek mi? u g u o er e Nafıa Vekili

miz Ankara
dan geldi 

"'6 • di"" 
'8 ve Sobranya azasına ver ı:ı 
iı.ahatta; Bulgaristanın kom~uları 
ile yapmıı olduiu bılcüııılo taah· 
hüdata Almanların aadlk kalacak· 
!arını temin ettülerİDİ tebarüz 
ettirmektedir. Fakat, dün de Y.iu.e 
•u sütunlarda inh ettiğimiz gıbı; 
Bulgariatanın arzusu bu ol~bilir, 
Almanlar da bun• söz verauş ol•· 
lıilirler. Ancak, Bul/;aristan rey 
ve lıüimiyet istikliliui kaybet : 
nıiştir. Hem mibverİJl umumi 11

• 

Jasetine uymıya mecburdur, ~em 
tle işgal ordusunun vukua getı~e
lıileceti ihtilitlan filen önlemıye 
nıuktedir deJildir. Bu i~ib~rl~, 
Bulııaristanın her türlü husnilnı· 
Jet ve taab.büt ifası yolundaki az
aıı, mibveriıı mil takbel har ki· 
tına bağlıdır. Mihver, j.stene, Bul
garların taahhütlerini kendi ta • 
ahb "'tlerl gibi ıtada devam eder, 
iste~eı:se bozar ve bun• _karşı 
tlurmak ııla, Bulpri tanın dınden 
gelmez. A)manya ve İtalyanın 

d ,,e Alman or• konferallll esnasın a 
clıuunun Bulgari.dana girmesi te
min olununcıya kadar geçen sallı• 
içinde Sofya hük6metlne: 

- TaalıJaüdatmıall .. dık kala • 
aba- _...._.._ 
Şeklinde verllml' olan -

biçbir hakiki ve (ili değeri yok • 
tur. Almanya, Çe"°91ovakyada 
tkea, Polonyada iken; Romanyaya 
<lünyanıa en büyilk yemiıı ye le· 
mlaleriai venniıtL Bir pn, Bdk
rewe ;perlqivucli •• ııstline üste
lik Roma•Y•71 da peranıpa.rça 
etti. KomaDYada iken, Bul~r1•. • 
tana teminat veriyordu. Batla, hır 
b gün evvelisin• kadar D.N.B.: 

.:_ Asla, Bulgıristaııa asker ..,ı.. 
mak niyetinde defiliz-

Diye has bu baylıJnyord .. 
Şimdi, Almanyayı lilen .~.ı.;a 
lıudutlanmızda Jr.onıp gorilY • 
rıu. Musolini: . 

- Yunanistan taarnıa etmJye
tıei\ıa... 
Dediğinden diri buçuk •Y sonra, 

bir geee yansı Elen ordulanna 
taarruz etmekt~n sakıumJlclı. Bi • 
••enaleylı, Bulgaristana ittifak 
111ualıedesiııin imzasından önce ve 

(l>enmı 5 lnei S&Tfada) -

Yanan JSaJVesıu .ıS.ormıı 

aJ AAı-
Dün akşam, lngillz sefiri Mösyli 

Rendell, Kral tarafından kabul e
dilmiş ve ilı:i tarafça da meı;elen.in 
vehameti hemen aul8§1lmıştır. 

Tahmin edildiltine göre, Mösyö 
Rendeli, Alman kıt'alannın Bul -
gariJt&ııa girmesı dolayıslie, İngiliz 
hük6ınetinin vaziyetini Krala bU
dirmiŞ!ir. Sofyadaki Rôyterin mu· 
habirine gpre, İngiltere ile Bulp· 
ristaD arasında slyast münasebet, 
yarından evvel lı:atedilmiy-.ktlr. 
Dün Alman erkanıhariıiyesine 
ıne~P zabitler, otomobil ile Sof· 
yaya geiıxıişlerdir. Halen Sofyada 
bulunan Alman m~ttzelerl çok 
değildir. Teyit edilJniyen haber • 

(~·-...-ı 

Gece Bayram 
sokağında 

bir cinayet 

Bir gemici dos
tunu bıçak 1 adı 
Dün gece Beyoğlunda Bayram 

sokağında kanlı bir cinay_~ olm114 
ve örner isminde bir gemktcıla ~lruye 
. mindeki dostunu bıça o um 
::aın,de yaraJaml9tır. Suçlu yaka· 

)antnıştır. 

----~·""-·~· 
19'; ~ :ırı ... iZJ :~~~ .. ~ .. ----""' 

harekete ge-
çeceği haber 

veriliyor 
UZAKŞARKT A VAZl
Y ET ÇOK GERGiN 

Japon kabinesi 
mühim bir 

toplantı yaptı 

BI 
Tokya 3 (A.A.) - BBC: 
Dün Ba~ekil Prens Konoye'nin 

riyasetınde bir içtima aktedilmi§ • 
tir. l3u içtimada Harbiye, Bahri -
ye, Hariciye Nazırlarile Erkanıharp 
reisi bulunmlJ1laroır. İçtima iki sa· 

neticesi nasıl ? 
Aleyhte rey veren

ıe r pek az 
Bükreş 3 (A.A.)- Aııtoneslnı 

hlikametinin siyaseti hakkında 
yapılan plebisitin birinci ırünü el• 
de edilen netice şudur: 1,163,050 
kişi lehte, L515 kifi ele aleyhte rey 
vermİflerdir 

Nafıa Vekilimiz Ali Fuat Cehe
aoy hu sabahki ekspresle Anka • 

radan ıehrimize gelmiştir. 
Nafıa Vekili İııtanbnlda bir kaç 

gün kalacaktır. Trallyadaki yol 
lnşaallDl teftlte ptmesi de muh· 
temelcfu. 

lngilterenin hare- Yugodav Baıvelıllı Svetkoviç 

ket tarzı azimlidir lrllmeU ile mutabık kalarak, inınu-
lenn Cenubu Şa.rkl Avrupıuındakl 

Bulrariıtamn tedbirlerine karşı ko)'rl\ak Uzere 2 
Marttan itibaren Bulianaı.ıuıa &irml· 

ltrali 7• ballad$nı raırwn haber ..-ermlf· 
Ur. 

A iman ordu lan Başlıumandmhtı 
dün akJam n.,....ıtifl bir teblit Ue, 
Almaıı ordularuwı , Bulııarlalan htl· 

D , N. B. Alman AJanaı, bu ledbl· 
rin, Balluııılarda ınılhü mubüua için 

(De..,._ 1 IDei 8&Ffada) 

Ekmek bugün iO 
para daha iniyor 

~-------.. -------
Tek tip ekmekten sonra, 

çıkarılacak tek .tip un 
Ticaret VekAletl, lstanbuldaki ,-----------

un fabrikaların~a tek tip ekmeklilıi Buzhanelerde . 
undan ııonra dıger unlu madde • -

at siinnüştilr. __ 
Loııdra 3 (A.A.) - J!ln emin kay- So'7ada Balpr ·-11ıı1 hinu. 

noldara göre, Japonya, U~ark· !-:;:::::=========:=--- in 
!er için de tek tip un 1.stihsalinl . kİ • d 
temin için tetkikler yaptırmakta. peymre ev-
~Tnrk ~s Miıdür_ ~ua~ H.. let el koyuyor 

taki buhranuı. mutlak surette hu-
1 giliz Harici-

be müncer olacağına hükmederek BUGU .. N mıt bu ı.ş ıçm f"hrmııze gonde • 
rilmiştlr. Hamit bütün fabrikalar
da tetkikler yapacak ve ayni 111.D· 

dıman ve evsafta tek tip un istih. 
salini temin edecek tedbirleri ka-

dost bir AJ'.ya devletinin Londr• • ye N z n Eden 
dalti elçiliği nezdinde İııgilterede 

Peynir İJİ bugün katı surette 
halledilecektir. 

Japon menfaatlerinin himayesini S p O R Yu nanistanda Vali muavini Ahmet Kınık bu 

rarlaştıracaktır. sabah telefonla Ticaret Veklli derulıde etmesi için !stimzaçta bu. 
Junmuştur. Ancak, fU clbetı kay - Dtla yapılan mas)arm tahl- temaslar yapb 
detmek Jizımdır ki, Japonya bu lituıı ,,. Bepklatın nasıl he-

Tek tip un istihsali ilJı: defa ts- Mümtaz Ökmen ile eörüf111Ülj . ek· 
tanbulda tatbik edilecek, ileride mek ve peynir i'1eri hakkında iza-

teşebbüsü yaptığı vakit Fransanın rabero blclıtuu altıncı aabl-
daha azimli bir hattı hareket itti· femisdeki spor liltıuııan-
haz edeceği aanılıyordu. Halbuki da obyunu. 

cnw-: • - _, .. > 

Eden, Kraldan sonra, bütün memlekete te§mil edileeek- hat vermiştir. Bütün buzhaneler -

Başvekl.lle de tir. deki peynirler teobit edilmiştır. 11'1.. 
Fiat Müralıabe Komisyonu bu· at Mürakabe bürosu yann aabahtaa 

m Ü 1 a k t t b 1 d gün öğleden ııonra yapacağı top -1 a a u u n u Jantıda ekmek tıatı üzerinde ye- itibaren buzhaelerdelti malları, a-
Atina 3 (A.A.) - Mösyö Eden, niden tetkiklerde bulunacaktır. üyen parakendecilere Komiıyo • 

Kralla görüştükten sonra, Nazırlar 1 Ekmeğin şimdilik on para ucuzla· .nun azami satış fiatı iizerındeıı 
reiıi Mösyö Korizis ile konuşmur tılacağı anlıı.şılmalıtadır. •tış yapacaktır. 
tur. Gece, İngiliz sefarethanesinde\;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. 
Möayö Eden ve ma.yeti _,.eiuıe O ..- Ç E R Ç E V E ltüdar Vaniköyu""ae bi"··"' 
bir ziyafet verllmi§tır. ...._ 
A~3~~-~ ~ 
Preveze üzerine vaki olan btr Manbk batalan • 

düşman hava taarruzunda, müte -
addit İtalyan eı;irleri ;yaralaımııttır. NECİP FAIZIL KISAKOREK 

KISACA ~ ""------............. -..J' 
Bir arlıadllJ töyle bir riyazi. 

7e. oyunu yapmak istemiş: 

Bir ı.a.,..uııanir, hem de sa
yısı bir iki)'i geçmiyea akıl ve 
is'aa sah.ibi bafmu.barrirlerde11 
birisi, bir siyasi , .. aziyet üzcı , n· 

d konu~rkcn, o i.btimaH bu 
lbtuıalc, §U iaıkinı b i mkiıııa, 
fılin alameti f' mau tecelliye 
~iiriitüp ortada hı bır ıcy bırak· 
madık tan sonra parlak lııılu~u
aıı çerçeveli)'or: r ,___8~u~8üvüK . 

Tarihi tefrikamız Birkaç . Bulgariıtanın bemen b r teımıuıe Dır cami Ye binlerce Türk vardır 

: güne kadar başlıyor : Mecidiyeköyün- Belediye, terzi 

Bulgarların taah
hut sedcaK.ati 

Bizim mahut ukacla§la konup• 
7orduk da: 

- Buliarlar kotDfUları ile hu 
türlü taahbüllerine sadık kalacak· 
larıuı, bitaraf ve doat ıiyaset mil• 
lıafata edecelı:leriai ıı671ü;yorlar-

- Yahya Kemalle Vata N6-
nttiıı, Vail NUıettinle Necip 
Fazıl, Necip Fazılla Cahil Sıtlu, 
Cahit S•tlu ile Orhan Veli ayal 
-ilden olunca, riyazi bir bı. 
lyetle Yahya Kemal n Orhan ' 
Veli de ayni nesilden olur. 

Biyuiyecle •birbirine m• • 
aavi iki teYİJl her müaaviai bir. 
birine mıı.,.Yidlr. diye bir 
<lilatıır ,, ... h elıtmmı !lir 

misalle c:aala11tlrmak istiyeıı h• 
arkadat. binat kendi halıilıati· 
aha hatlanmı isbat edici riyazi 
nazariyeler oldııtuııuu farkında 

cleiiL Yakandaki düstur an -

- N~ıice;yi hicl' eler göster .. 
cektir!. 

Du ılleell lıalledi tanı aoa 
•man1-. da umumi ... 

'• cadcllıa Doca, ldlraüden, 
lil:rll~ eceii sözü bir tiirlii bu • 
lamadıtıaı söyliye.a !.abasına 
ııealenmiı: 

1 T d 1 • de yalnız tek tip dükkinlannı 
: una Boyunda Türk Or U arı : ev yapılabilecek tahdit edecek 

• Yalnız ehliyetna
mesi olan usta ter
ziler ç hşabilecek 
Şehrimiz Terziler Cemiyeti; son 

zamanlarda İstanbuida terzi dük• 
lı:1ı.nl&rııun çok faz.lalaştığını ve ı 

(Doy ...... lacl ~f&U) 

Dedim. Gülerek: 
- Evet, bu büyilk ,,. fa;yclah 

bir hlbnilniyet ifadesi" 
Dedikten aoıırıı, pylece clevam 

elti: 
- Ancak, hu ııözün fiil haliıı • 

deki kıymeti nedir!. Mesele ora
da. Meseli, bir yaverin phsl la· 
ahhiidil bir ordu kumandanını ne 
dereceye kadar ilzam edebilir?. 
Bulearların taabhüdünil de Alman. 
lann ne mertebe muteber adde
decekleri hcııw diqünce mevzuu!. 

• 
eak mutlalı mlisaviler haklan-
cla doerodur. 

Vaniköyil Çenı:elkoyilne, 

Çenı:elköyü Beylerb yine, Bey. 
lerbeyl Kuzguı.cuğa, Kuzgu 

-.1lk Oskildara bitişiktir am.uıa 

- Baba, kürsiıden iııımek fik. 
rini ele bulamıyor msan?. 

• Ben huı:ün iya.t manhk ha-
talarından b:ıh•etmemek kara
nndayım. 

- ahallemitin Ye komşu
larımaın emniyet ve ilktınetl

ııi sağlama baf:lımak için evi
mize bir kaplan aldık!! ! . 

Tarzındaki slyaal ifadeyi ıh. 
•e• kaçırmazdım ;yokla." 
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KADNILARIN 

Toptancı 
tacirler 

Günün meselesi: Tahmil ve 
Tahliye 

- ---
KISKANÇLIGI 

Bir meslekdq yapbğı bir 
ankette ıu suali soruyor: Şim
diki kadınlar neleri kıskanır
lar?. 

Bunların ihtikar yap
malarını men için y;e

ui tedbirler alınıyor ı Hllkdmet, lHl malt 1ıfı 111D1m11 
bütçesini hazırlamaktadır. Bütçe 
Iayi.hası, 7alanda Büyük Millet 

ihracatımızda 
Fazlalık Rekoru Limanlar idaresi 

Kuruçeşmede yeni 
tesisat yaptırıyor 

Bunun cevabı buit: Ken· 
dilerinde olmıyan herıeyi ! 
Kürk mantosu olmıyan ba
yan, kürk mantolu kadınları, 
genç olmıyan bayan, gençle
ri, aantın olmıyan bayan aa
ntınları, ilah .. kıskanır! _, 
AYAKTA 

SEYAHAT 

Haber aldığımıza gôre, Ticaret 
Vekaleti ihtikirla mücadele yo -
!unda yeniden mühim ve seri ted. 
birler almağa karar vermiştir. 

Bu arada Fiat Mürakabe Komil
yonlann.a yeni salihiyetler veri • 
lecek ve bilhassa Komisyonlar, ..
bipleri tarafından perakendecile.. 
re satılmıyan mallara el koyarak 
bunlan tesbit edeceklm fiattan 
perakendecilere teni edebilecek • 
tir. 

Bu hususta bir proje hazırlan -
maktadır. Bu tedbirin toptancı ta
cirlerin ihtikar yapmasını katı su

Meclisine sevkedilecektir. Mali7e 
Vekili Fuat Atfalı'nın, hazırlan· 
:ınakta olaa bütçeye dair, ırıızete
lerde pkan be7anatı, Camhurcyet 
Tiirkiyesiain i.ktısadi ve mali t.-
tumundaki ulibeti cöstermem. iti
barile çok mühimdir. 

Dalına, denk bütçe eoasmı ak 
&ünde tutan devlet, en naik 
devirlerde dahi, hu prenııipten •J· 
rılmamıştır. MübalagBBJZ olarak 
denebilir ki , yeni hazırlanan bütçe 
hükumet için, hakikaten bir ma-
valfakiyettir. 
Şunun için muvaffaklyettir: AY· 

rupa harbi dolayısile, devletin ,._ 

Son haf tada yalnız şehrimizden 
muhtelif memleketlere 3,5 

milyon liralık mal ihraç edildiı 

Devlet Llmanlan işletmesi U -
mum Müdürlüğü kömür tahmil 
tahliye işlerini daha sür'atleştir -
mek için Kuruçeşmede yeni tesi
sat yapnıağa karar vermiştir. Ku. 
ruçeşmedeki kömür d<opol.arının 
önüne yeni vinçler konulacak, bun-

Son 1 hafta içinde . hariç mem -
leketlere mal sevkiyatmuz çoğa -
!arak bir rekor kırıl:ınıf ve yalnız 
,ehrimizden bir haftada 3 milyon 

60- bin liralık ihracat yapılmıştır. 

tün hararetile devam etmiştir. Bu lar otomatik kepçeleri ile çok seri 
arada rakı ve llloör ihracatı da ço- bir şekilde kömür tahmil tahliyesi 
ğ~br. !rakın aldığı rakı ve ll- yapabilecektir. Eld~ki vinçlere bu 
körü Almanya takip etmiştir. tesisatın yapılması için tetkiklerde 

İthallt itibarile geçen hafta, ha- bulunulmaktadır. 
ru geçmiştir. Muhtelif yollarla b&. 

Z1 ithal maddeleri gelmiş ise de s ok a k ı a r d a ki 
bunlar büyük bir yekun tutma -

Otobüsler, bpkı, tramvay
lar gibi, ayakta miiJteri ta§ı· 
mak müsaadesini almıya ui
rqıyorlnnıtl Evet, tramvay
lara bu müsaade veriliyor, da, 
otobüslere neden verilmi
yor?. 

- rette önleıııif olaul<tır. 
- mumi varidatmda birçok noksan

lık vukua gelmiştir. Bu noksanlı
ğın mühim bir kısmını güınriik 
YBridab teşkH ebnektedir. 

Mezkıir hafta içinde ihraç olu -
nan maddelerin başında tütün gel· 
mektedir. Ticari münasebatta bu

lunduğumuz hemen tekmil mem • 
leketlere, İngıltereye, Aıru!rikaya, 

makta ve ehemmiyeti haiz bulun- ka~ıtları Sümer-
mamaktadır. .._\ 

Alınanyaya, İsviçre, Finlandiyaya Diğer taraftan Basra yolile y-a
geçe nhafta iyi fiatlarla yaprak tü.. . pılan ihracat ve ithalatunız da 
tün satışı yapılmıştır. Bundan son· artmaktadır. Bu yolla geçen hafta 
ra tiftik ihracatı gebnektedir. Bil- Avustralyaya 8000 otomobil !Aııtiği 

bank toplatacak 
Fakat, bazı öyle otobüsler 

Tar ki, iııaanm, böyle bir mü
saadenin bir an evvel çıkma
aım istirham edeceği geliyor. 
Çünkü, ya pislikten elbiseniz 
kirleniyor, yabut ta, pantalo
nunuzu bir çiYİ yırtıyor. 

Ayakta aeyabat hepsinden 
rahat! 

NEDEN MACLUP 

QLMUŞLAR?._ 

İtalyan gazeteleri, müte
madiyen, İtalya mağlubiyeti
nin sebeplerini ar makla 
mqgul! Yeni bir iddiaya gö
re, ltalyanlar, İspanya dahili 
harbinde Frankoya o kadar 
çok yrdım etmiıler ki, top, 
tüfek neleri varsa, hepsini o
raya göndenniıler.. Şimdi• 
de, harp kapılarım çalınca, 
ıilabaız kalmıtlar .•. 

Peki amma, harbi istiyen 
Muıaolini idi, kiıme, onları 
davet etmedi ki.. 

TALiHSiZ 

KOOPERATiF 

Belediye Kooperatifine, ik1 
bin lira daha yardım yapıl
mazsa, itler yürümiyecekmit 1 
Şu Belediye Kooperatifi ne 

talihsiz müeueaedir: Gazete
cileri kongreye almaz, yine 
bütün itleri duyulur. Bir ıürii 
alacağı vardır, tahıil edemez. 

Bizim bildiiimiz, koopera
tif yardım iıtemez, ortaklan. 
na yardım eder; bu naaıl İf, 
anlıyamadık, gitti. 

ISTANBULUN 

iMARI 
Bir gazetede röportaj ya

pan bir arkadq, bir yazısın
da ıöyle diyor: 

clıtanbulun iman neden 
geri kalıyor, biliyor mwıv
nuz?.ıt 

Tabii, bilmiyonunıiz.. 
Kendiıi cevap veriyor: 
cKırtasiyecilikten!ıt 
Ala! O halde, bundan böy· 

le lıtanbul ıür'atle imar ~ 
lebilecek! Çünkü, Belediye
miz, kırtaıiye levazımında 
tuarruf karan verdi. 

AHMET RAUF 

ViLAYET ue BELEDIYEı 

*Üsküdar tramvaylanrun Be.. 
lediyeye devrolunması kar~lllf • 
hrılmıştır. Bu husustaki rapor bir 
kaç güne kadar Belediyeye veri -
lecektir. 

* Kenarları tırtılsız 1 lı:ur11f -
luklar 1 niuııd•n itibaren geç -
miyecektlr. * Haliç vapurlan idaresinin 
Münakalat Veka.Jetine devri ve 
oradan Denizyollan İdaresine ve. 
rilrnesi icio bir kanun lAyihaaı 
hazırlanmaktadır. 

MAARiF, UNIVERSITEı 

* İlk mek\e;>lerin dinlenme ta
tillerinin 2 nisanda bll§layıp 1 haf-

ta devam etmesi kararlaştı.nlıruş
tır. Bu, ayni zamanda bir bahar 
tatili de olacaktır. 

* Hariçte çalışan Üniversite -
lilere de tenzilatlı paso verilıneai 
karar laştırılınıştır. 

MÜTEFERRIKı 

* Vefada 3 nınnarada oturan 
Hasan adında birinin bhvedelr.i 

asılı ceketini çalarak kaçan ve 
suç üzerinde yakalanan Haydann 
muhakemesi dün nöbetçi meşhut 
suçlar mahkemesinde hııkılmıştır. 

Suç sabit olduğundan Haydar 10 
gün hap mahkQm olmuştur. * Şehrimizde bulunan muhte. 
lif gruplara mensuı;ı 18 ressam dün 
Eminönü HaBr.evinde toplanarak 
bir cRessam]ar Birliği> teşkili hak· 
kında görüşmüşlerdir. Neticede 
mevcut olanlardan ikisi müstenkif 
kalmış ve 16 n!SSllill , Birliğin ter 
kil olunmaısnı kararlaşt.ı.nnŞ.ar -
dır. . 

* Taksimde ayni e'i'de oturan 
Anfos oğlu Canyara adlnda bir İ
talyanla Koço adında birisi dün ge. 
oe bir meseleden dolayı münaka
şaya tutuşmuşlar, gittikçe şiddet
i.enen münakaşa bir.az sonra kaY· 
ga halini ahnıştır. Bu esnada Koço 
eline geçirdiği bir demir parça • 
s.ım Canyaranın kafasına vurarak 
yaralamıştır. Yaralı kanlar içinde 

karakola koşaralr. hadiseyi haber 
vermiştir. Canyara tedavi altına a.. 
lınmış, Koço polia tarafından ya
kalan.arak b.akkıncla takibata baf
lanmıştır. , * Maliye Vekili B. Fuat Ağralı 
dün fclıri.:mbe g~. Pendi.kte 
trenden inen Vekilin ,ehrimzide 
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SELAMI iZZET 
Bu ufak tefek çarpışmalar Per

tev Dayının da.ima lehine netice. 
lendiği, Halis Ademı gıilünç et· 
tiği içın Adem Pertev dadlya düş· 
man oluyor, Afife ise fena halde 
sinırleniyordu. 
Bır ak~am bahçede gezerlef'ken 

Leman Dayıya seslendi. Pertev 
köşke girince Ademle Afife nasıl
"' b ir kere bahçede yalnız kala • 
b ıldıler. Adem derhal: 

- Pertev dayı da kaba ·şakaları.. 
oı ılerlettıkçe ilerletti diye homur
dandı . Ne de çamsaktzı adam, her 
gün ooyle başımızda ekşiyecek mi? 

Afife yarı şaka, yarı ciddi cevap 

alıp Şileye götüreceğim. Yarm ye

mekten biraz sonra Zehra Hamın 
öğle uykusuna yattığı s1ralanda 

geliniz. Benimle istediğiniz gibi 
yalnız haşhaşa kalırsını.z. 

Pertev Dayının ayak sesleri bu 
sözleri yanda bıraktı. Dayı yimı1 
adım öteden seslendi: 

- Devam edin, devam edin, beni 
çelr.iştircliği.niz.e eminiz. 

Afife cevap verdi: 
- Doğrudan doğruya sizden de

ğil, fakat avdan bahsediyorduk. 
- Şu halde Ademle anlaşabilir

siniz, çünkü Halis Adem av me -
verdi: rakl.wdır, P,lbes• bıldırcın avına 

- Müjde, y~ın annemle babamı bayılır!. 

Yine Avrupa harbi ve dünya 
buhranı dolayısile, devletin milli 
müdafaa masrafları, eıskisile kı

yas edilemiyecek derttede art -
mıştu. Ve bu artış, bir taraftan da 
mütemadiyen devam etmektedir. 

hassa İngiltere ve Almanyaya e ve deri sipariş olunmuştur. Ayni 
hemmiyetli partiler gönderilmiş yolla Malezya ile de ticari temu-
tir. Taze balık ihracatımız da bü. J.ar temin olunacaktır. -Yazma "e Dok D• Kuzu etıne ve SlllV· 
macııarın blylk 'rl yoftnrduna narh 

toplantıları konuyor 
Şehrimiz vazma ve dokuma koo-

Bu şartlar albnda, vatandaşlara 
7eni hiçbir mali mükellefi7et 
tahmil etmeden denk ve geçen 
71ldan daha ka bank bir bütçe 
ortaya koymak, zannedildiğindea 
çok daha mühim bir muvaffalri
:rettir. 

1941 bütçesi 3M mil7on ve kü
sur liradır. Bütçemiz, ilk defa, bu 
7ekftnu bulmaktadır. 1940 bütçesi 
268 milyon ve hüsnr Jôra idi, 

Bu hrtınalı havada, Türk g&o 

misini selametle ytirüten kaptana 

• peratifinin 13 mart günıi saat 10 da 
Türbedeki Esnaf Cemiyetleri bina

sında yapılacak büyük toplantısı.. 

nın Ticaret ve Sanayi Odası salo

nunda yapılması lr.ararlaşmıştır. 

Fiat Mürakabe Komisyonu bu· 

gün topianarak kuzu eti fiatlarına 

narh koyacaktır. Ayrıca Silivri yo
ğurtl a rı fiatlarında da ihtikar gö.. 
rüldü/;<ünden Komisyon yoğurda 

da narh koyacaktır. 

hayranlılı: duyuyorın. C 
____ R_ES_A_T_FE_Y_z_ı, --(ı- ADLiYE ve POLİS-;-
Şehir sinemala-
rında· yardım pulu Bahçeye giren ~avuklan 

Vilayet, sinemalarda bir müddet } k • 
evvel olduğu gibi tekrar Verem taş a VUTma ~ JSterken; •• 
Mücadele Cemiyetinin yardım pul· 
ları satıhnasmı kararlaştırmıştır. 
Ayrıca bir sıra halinde bütün ha. 
yır cemiyetleri namına dalın! ola
rak sinemalarda biletle beraber 
pul satılması düşünülmektedir. 

Böylelikle hayır cemiyetlerine 
büyük bir yardım temin edilmiş o
lacaktır. 

İnhisar memurlanın 
Spora teşvik 1 

İnhisarlar İdaresi, Beden Terbi
yesi kanunu mucibince memur • 
!arı arasında beden terbiyesi ter 
kilAtı yapmaktadır. Bu suretle me
murlar hem beden hareketleri ya. 
pıp vücutierini tekemmül etti · 

recekler ve hem de spora le ik e
dilmiş olacaklardır. İnhisar idaresi 

İstanbuldaki teşkilatı için yüzlerce 
mubtehf spo rlevaznnı ve elbisesi 

almak için para ayırmıştır. Me • 
murlara spor yapmaları için muh· 
telif İnhisar binalarında saloplar 
da ayrılacaktır. 

iki gün kalacağı anlaşılmaktadlr. * Çarşıkapıda Meyrube ve Fat
ma isminde iki kadın eroin kaçak
çılığı yapttlr.lanndan yak•lanmış. 

· tardır. Maruf kaçakçılardan J"ira
yerin karısı olan Meyrube hlmile 
bulunduğundan yanına Fatmayı 

almış ve ona az bir ücretle eroin 
sattırırken tutulmuşlardır. ' 

Ertesi gün saat ikiye doğru Hallı ı 
Adem kızgın güneşin altında te
rini sile sile Billur köşkün yolunu 
tuttu. Beyaz bir aydınlık ve yakıcı 
güneş altında köy uyuşmuş ve u· 
yumuş gibi idi. Yalnız duvar boy. 
J.arında kertenkeleler ve tarlalarda 
tektük çekirgeler uyanıktılar. 

Halis Adem canının kıymetini 
bilir, güneşte kal'iyyen sokağa çık· 
maz, terlemekten çekinir. Fakat 
o gün Afife ile haşhaşa kalmak 
sevinci onu bu fedakarlığa katlan
dlrdı. Bu randevuyu kendisi iste
meıniı;, Afife tertiplemişti. Her 
halde bunda kızın çapkın bir mak
sadl olduğu muhakkaktı. 

Halis Adem köşkün kapısını çal
dı. Afife bizzat kendisi a<;tı. Halis 
Adem gözleri sevinçle parlıyarak 
genç kızın elini sıkmak üzere elini 
uzatıp içeriye adeta hamle ede - • 
ceçkken kızın çatık kaşları ve so
murtgan yüzü karşısında durala. 
dı. Dudaklarındaki gülümseyiş si
lindi. 

Afife bu sabah ters tarafından 
kalkmıştı. Dünkü gibi neş'eli, ke-

ıu Jtzdea SPJDatyada çıkan 

Mallkemeslne 
bir kavga 

intikal ettt Ctlrmtlmeşlıut 
Sultanahmet 3 llncil culh ceuo j 

mahkemez.inde dün garip bir hA
disenın muhakeme.sine bakılm~- ı 
tır: -

Bu muhakemede davacı Yedi -
kulede Kuyulubakkal sokağında 
51 numarada oturan Todori kızı 
Dovroni adındaki genç ve dul bir 
kadındır. İddiasına ve tutulan 
cürmümeşhut zapt: na göre suçlu 
bulunanlar da Samatyada Mer -
canbalı ğı sokağ.nda 31 numarad .. 
oturan kuyumcu Serkis oğlu Mı
gırdıç ve yine Samalyada Küçük 
sıokuğında ~ numarada oturan 
gümüşçü N~ oğlu Donnik Cer
makyandır. 

Bu iki suçlu dün sabah Yedi -
kulede davacın'11 evi önünden ge
çerken evin bahçesine giren ta -
vukları kovalamak üzere taş atan 
Devroninin çocuğuna Donnik Cer
makyan küfretmiş ve kadın so -
kağa fırliyarak: 

- Neye küfrediyorsun? Ne olu
yorsun?. 
Demiş.. Bunun üzerine kadını 

önliyen Mıg.rdıç onun kollarını 
tutarak hareketine mini olmuş -
tur. Fırsattan istifado eden Don -
nik de kadına bir tıokat atmıştır. 

Etraftan yetişen mahalleli bun-

yifli, kalender değildi. 
Yüksek dağ tepelerinde hazan 

hafif bir rüzgar dev cüsseli bir ka
ya parçasını yerinden oynatmıya 
kafi gelir. Dün de Pertev Dayının 
müstehzi sözleri Afifenin telakki 
ve düşüncelerini kökünden değiş.. 
tirmişti. Kimsenin haberi olmadan 
Halis Ademi köşke davet etmesi 
doğru ve dürüst b ir hareket de -
ğildi. Afife bugüne kadar yapma· 
dlğı, yapmaktan tiksindiği, yapan
lar ı ayıpladlğı birşey yapmış ola • 
caktı ki bunun doğru ve dürüst bir 

hareket olmadığını sonradan kav
radı. Annesi kızının bu yaptığını 

bir gün duyacak olsa kimbilir ne 
kadar üzülecekti. Cemali de dü
şünüyordu. Onun emniyetini sui
istimale hakkı yoktu. Hem bu kt4 
kün kendi köşkü olmadlğını da ar
tik biliyordu. Annesini üzecek, 
Cemali kızdıracaktı. Niçin? Bir 
hiç için. Aklına esti diye ... Hemen 
hemen biç tanımadığı bir gençle 
tehlikeli bir oyun oynamak için
Hiç beğenmediği, takdir etmediği 
bu genç beliti de yann bugünkü 

lan ayırmış, Donnik kaçmadan, 
M.gırdıç kadının kollarını bırak
mamıştır. Bu iki kafadar biraz ile
ride birleşmişler ve karakola gi • 
derek şikayette bulunmu~iar, ba 
sırada Dovroni de karakola gide -
rek davacı olmuştur. 

DAVACI NE DİYOR? 

Dünkü muhakemede davacı ka
dın şunları söylemiştir: 

- Donnik bundan 2 sene evvel 
de bisikletle kocama çarparak ye
re düşürüp baş ndan yaraladı ve 
kocam bu yüzden öldü. Hala mu
hakememiz oluyor. Bunun için o· 
kabahatli olduğu halde, her fırsat
ta gönlümü alacak yerde ne za -
man tesadüf etse bana ağız dolusu 
küfürler eder, işte bu defa da 
kalktı tokatladı beni. Davacıyım 
kendisinden .. 

Her iki suçlu vak'ayı itiraf et -
mişler ,fakat tokat meselesini in
kar eylemişlerdir. Fakat şahitle
rin ifade.sile Donnikin suçu sabit 
olmuştur. 

Lakin Mıg;rdıçın fena maksadı 
olduğu tebeyyün etmediğinden o
nun beraatine ve Donniğin de 25 
lira ağlr para rezasile 100 kuruş 
mahkeme hartını ödemesine karar 
verilmiştir. 

randevuyu önüne gelene anlatacak 
arkadaşlarına bu randevu ile öğ!i· 
necekti. 

Afifenin gözlerinin önüne Per
tev Dayının müstehzi fakat namus. 
kii.r yüzü geldi. Pertev Dayı istik
bali iyi gören zeki bir insandı. 
Haklı olarak Halis Ademle arp. -
larında laübali bir samimiyete a
leyhtardı. Afife Pertev Dayının bu 
aleyhtarlığına ha;,; veriyordu. Çün
kü ne o Halis Ademi sevebilirdi, 
ne de Halis Ademin aklından o
nunla evlenmek geçiyordu . 

Bütün gece Afile bu düşünce • 
lerle kıvranmıştı. Sabahleyin ay. 
dlnlık ve taze hava ruhunun bu • 
lanıklığını gidrmiş aklı başına gel
mişti. Halis Ademin ayağını köşk
ten kesmek lcararile ona bizzat lıa. 
pıyı kendisi açtı. 

Genç adamın elini sıkmak fu:e.. 
re elini uzattığını görmemezlikten 
gelerek: 

- Bonjur Halis Adem Bey dedi. 
Dün size randevu verdiğim için 
bugün sizi kapıdan göndermek is
temedim. Şimdi biraz bahçede do-

Sümer Bank Umum Müdürlüğü, 
memleketin muhtelif yerler 1de 
sokaklara atılmakta olan kağıtları 
toplamak için teşkilatlar lrurmağa 
başlamıştır. Ankara, İstanbul ve 
İzmir gibi büyük şehirlerde ku -
rulan teşkilatlar faaliyete geç -
miştir. Teşkilat şimdilik daire • 
!erin atılacak kağıtlarını toplamak· 
tadlr. Bunlardan İzmit kağıt fahri· 
kasında istifade edilecektir. Pey • 
derpey sokaklardaki kağıtlardan da 
mezkı1r fabrikada istifade oluna -
caktır. 

Balık lhracatcdan
ma mlhlm bir derdi 

Alakadarlara yapılan şikayet -
lere göre balıkçılar, buz tedarikin. 
de el'an güçlük çekmektedirler. 
Ecnebi balıkçı gemileri zuzlarını 
memleketinden getirmekle, bizde 
buz fiatları pahal ıolduğu için ba
lıkçılarımız ihracatta fazla kar 

• bulamamaktadırlar. Bu hususta 
Balıkcılar Cemiyeti İdare Heyeti 

azasından Yunus Yarar şunla:rı 
söyemektedir. 

•- Buzun kilosunu Belediye bize 
elli paradan vermektedir. Halbuki 
Yunan balıkçılan, buzlannı kendi 

memleketinden kilosunu 20 para

dan alarak gelmektedir. Buz bizde 
pahalı olduğu için ki.r edemiyo • 
ruz.• 

Belediye bu şikayetleri tetkik 
etmeğe kara rverıniştir. 

Yeniden orta okul
lara muhtelli 

muallim abnıyor 
Maarif Vekaleti, orta okul mate

matık, tabiiye, fransızca, almanca 
ve ing:lizce dersleri için muallim 
mua .ni almak üzere 24 martta bir 

imtihan açmıştır. İmtihana lise 
öğretmen okulu mezunları gire • 
bilecektir. İmtihana girmek için 

ayın on sekizine kadar Vekalete 
müracaat icabetmektedır. 

-<>---· 

Bira ıstllııalAtı ylz· 
de 30 arttırılıyor 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü, 
bu y ıl Bomonti hıra fabrikasının 

istihsalatını arttırmak ü.ı:ere ted • 
birler almıştır. Fabrikaya yeni din· 
lendirme fıçıları konmuştur. İs
tihsalat yüzde 30 nisbetinde arta. 
caktır. 

laşırız. Sonra Siz gidersiniz. Ben de 
köşke giderim. 

Halis Adem kıpkırmızı oldu: 

- Beni dün bu saatte annenizle 

babanız bulunmıyacağı için siz ça. 
ğırdınız. 

- Hata ettim. 
Tenis sahasına doğru ağır ağır 

yürüyorlardı. Birdenbire Hal!Jı A
dem durdu. Başını kaldırıp Afife
nin gözlerinin içme baktı ve garip 
bir tebessümle sordu: 

- Kuzum ne oldu size? 

- Düşündüm ve vaz geçtim. 
- Her halde bunun bir ı;ebebl 

olacak. Bu sebebin ne olduğııım 

anlamak ve bilmek isterdim. 

- Bu uzun, çok uzun olur. 
Tenis sahasının etrafında diin -

diller, Sonra iki yanı taflanh )'Ola 
çılrtılar. Afife: 

- Artık kafi, artık gildnlı, dedi. 
Halis Adem canı ınlnlm!f, hlddıet.. 

lenmiş gibi durdu. 
- Neden &i.QeyimT 

(~Vat 

Y u g o ı ı a v y a l tin 
M acarlıtao 

Yazan: Ahmet Şiilaü ESM r8ti 
Yugosla...-,.a Hariciye • ·~ bir h 

Cinçar Markoviç tarafından geçirJ 
teye yapılan seyahat, birsi getir 

geclkıni§ olaa bir iadei zi),ı!Jt ıreç 
maksadına uıatuftur. Hatırlarİ ın ör 
dır iti birkaç ay evvel, Macar ak is 
riciye Nazırı müteveffa Kont ~ ndırı 
iri, Belgradı ziyaret ederek oı/c ~:VUÇ 
iki devlet arasında bir ebedi d~ş.el 
paktı imzalanmıştı. Yugoslı kla 1 
Hariciye Nazırının Pe teyi •~ ap~ 
reti de Kont Çekinin bu Bel >ndlaıj 
seyahati esnasında kararlaş a b 
Belgrat seyahati yapılalı ara zeri 
hayli zaman geçtiği halde, fd lizı 
goslav Hariciye Nazırı, Pe ğu 
ziyaret edemenıjştir. Bunun il atlal 
sebebi Kont Çakinin Belgrstli fsan 
geri döner dönmez, ağır hastsl d;m 
ması ve nihayet ölmesidir. D her ı 
paktının Macar meclisi tarafı' da 
dan ta ·dikiain beklenmesi dl İr b 
kinci bir sebep teşkıl etmiştir· 

i\Iarkoviçin bu ay ha ından . 
ra Peşteye gitmesi düşünülmü 
de ansızın ortaya Almanya t<t? 

hati çıktı ve Yugo lav devlet 
damları Bcrh tesgadcne gidt r, 

Bitlerle göriıştiilcr. Bu sebep! 
ı.Ar-m; .i 

ki Markoviçiıı Peşte seyahati 
güne kadar tcalıhur etmiştir. 

Normal şartlar altında iki k°' ıe 
şu memleket arasıııdu. hiiyle .. 

b' &"<> dostluk misakının ınızıısında • A 
susi mana aramak içı,ı sebep nıe 

cut değildir. Yugoslavya ile ~il 
caıistan arasındaki münascbtl 

!er geçmiş seneler içinde •:ını 
olmamış ise de herhalde nor•"' ke 
ve dürüst olmuştur. Samimı ol G' 
rnasına m3.ni olan rn büyiik ct'l ~eai 
gel Yu:?"Oslan·anın küruk ant-' e 

' ~ ~ 'J 

ta bağlı bulunması idi. Mah •• d llt. 

ki küçük antant, l\lacaristaıı:.n lıı 
him topraklurıııı aralarında t t 

sim etmiş elan Çekoslovakya, ~; ~ 
goslavya ve Romanya arasırt , 
yapılmış ve doi:rudan doğru) a · 

caristanı istihdaf eden bir ı.oı' ! 1 

binezondu. Bu kombinezon dt Ve 

vam ettikçe, Macari.stanın ')'d ~ 
goslavya ile am1nı.i münasebet in~ 
lere girişmesine imkan yoktu. JJll' ! 

nunla beraber, Macaristan, kİI ' 11 
çük antantın devam ettiği ıniid '.en 
detçe de, Çeko ·Iovakya ve Roıı1:ıJ' iı. 
yadan ziyade Yugoslavyaya te a 
ma) ül göstermişti ve Yugosl•' .ı 
ya da son seneler içinde bu ten1" )1 
yüle kar~ı iyi mukabele etmişti. Y 
Çekoslovakyanın inbidaını il ıa 

zerine Macaristan bu rue ı le el İ 
üzerindeki emellerine kavu~tıt l 

Birkaç ay e.-vcl Romanyadan cl.l k 
Transilvanyanın büyük bir kıSıııl' ' 
nı alarak bu melcketle olan h" ' 

saplarını da tas(iye ettikten soatl t 

şimdi Yugoslavya ile ebedi doS1' y 

~::ı:;a:; ;ugz:ıs~:::: 1~\~Jı~ 
alıp sıkmıştır. . b 

Fakat Macaristan bu emcll•'r 1 
ne kavuşuncıya kadar orta Avrır ,. 
pa vazi)·etinin yeni bir L"tihalt>'·t 

girdiği ve bu sebeple Macaris1' ' 
nın emellerine kavu ma ·ı da. l\l~ 
car Yugoslav dostluğu da ~üııı 

"" ehemmiyetini hayli kaybetti~ 
unutulmamalıdır. Almanyan, ot 
ta Avrupayı ve hatta Romany•); 
askeri işgali allına almıştır ' 
•yeni bir nizam• kuracacını if•d' 

etmektedir. Macaristan da bu yt' 
ni nizama girmiş bulunuyor. 11° 
nizama iltihakının bir neticesi " 
lup olmııdıı;ı pek belli olmaınıı~tı 
beraber . çünkü yeni nizama iJtı 
bakın devletlere tahmil ettiği ,., 

zife ve mecburiyetlerin ne oldtııl' 
hala malfım değildir - Macari>t~' 
kendi topraklarından Alman ı 

k . . · fak• 
erlerının ıı-eçmesıne muva ,P 

etmiştir, Bu •uretle Mauri 1 
_, 

hükmen bitaraflılı:tan ay~ıı~;.. 
İngiltere aleyhine harbe ıtt• 
elmiş demektir. , 

Yugoslavyaya gelince; bu ~, 
!et, bılo'Üne kadar bitaraflı 

1 
muhafaza etmeğe muvaffak 0 r 
muştur. Maamafih İtalyanıı> , 

navutluğu ~galindenberi bU d~p
letin mihver devletleri kar~'~ıtı 

d 
.. , .. 

da çok zayıf bir vaziyt'I · "~ 11 ;ı· 
ve harici poli lika sının da b:d,ır' 
bette mefiftç bir halde bulu 1111 

• dır uuıııı 
kabul edilmek laıım · ..• ed•' 
beraber iı~lyanın tebaru .ııı , . .. le, ,. 
zifı karşısında bundan .boY eJılik' 
coslavya için bir ttAl)'a~.,.i ıı-
sinden ziyade AlmaJl. te 
his mev-ıuudur. 



tina ile Mısır •• 
. ALI 

afl.ı llMAL sUNJIA!'I 
Yapılın•• en ku""çükleri,.. 

r büt ·· ..., ' 
b" un Yunan adalarını •I· 
ır haritayı uzun u;:aılıy• ..n.-gc . .--
~ırmck hatıra pelt çok şey-

getırınck dolayısilc utb bir 
t geçirtebilir. Böyle bir ha
ın örneğini yapm•k için ui
•k ise hayal ve hatırayı dnba 
ndırmakudır. Hilkat Akdo
avuç avuç ada ve adacıklar 

nıiş. Eski zamanların msa-
da etrah denizle çevrilmit o 
klan türlü maceralara sab

apmlflar, oral•rda çefit çeşit 
udlara vücut vermişler. Her 
a b•karken veya bunu ki • 
zerine çizerken acele etme • 
lirım. Ozerinde mümkiin 

ğu kadar durmak, sonra diğo
atlamak iktiza ediyor. Tarih 
f ane bu adalan bir türlü 
mamı . Tarihin yaşadığı 

1ı mntl•ka masal, masal ile 
her de tarih var. Şimdi o a
da ilkbaharın müjdedsi !l
ir hava e tiğine filphe yok. 
•:rıaız adalann hepsi de ilk· 
'1 maziden kalmış bir tebd
u karplasa ıerek. Daha co -

indikçe emsaline bensemi -
k kadar cesim bir ada rörü • 
r .. Erbabının dediğine pre 
b':° sene evvel parlak devir 

JMırt_nis olan Girit Ege ınedeni
ın merkeıi olmııt. Herhalde 
danın ne vak.it olursa olsun 
~iilıi.m bir mevkii oım.sıni 

ıorınenıeli. İngiliz mü tebllS
. A. Evansın uğrqmaaı ilo 

1f hafriyat Girit medeni -
e dair pek çok karanlık nok
•Ydınlattı. 

kadar çok eaki zanıanı.Han
k~.~dine bir t(ibrct tenıia o
Gırıt A.kdeıılı tarihinin fU 
•nı riinlerine kadar şöbretiııia 
•lıai.tınediiiıü eörmüştür. A· 

lll tabii serveti, ıüzelliği et -
an Pek çoklarının iftiJıuml 

ltıı.it olabilir. Fakat Akdenis
;:ıtvvetli donanması olan her 
et Giridin Suda lİDlaJUlll el
'lıııeyi biç ihmal edilıniyecek ! sayınıştır. Burası en kalaba- ! 
. dollanmayı alacak .ıı:adar ge
ıe 0 kadar da malıfuı olmakla 
. llr tabii bir koydur. Girit 
ınden eksik olm•ınıJ ihtilaf-

• a Sudayı aramalı. Ulrin ea 
11 Ciiriinea umanlarda da Gi
·~ndisindea bahsettirmeyi ltil-
ıı. . 

t' ·adan biriııi çıkıyor. Seneler~ 
•le icat e4iJ'•, maceralarla dol 

. le icat ediyor maceralarla dol11 
L l'aai bır hayat sürmekte yo

tıık nedir bilmiyor. Meler o
; İçin ıu dünyada ııa.•ıl oluna 

4 hareket, biç durmadan söy
k ve didinmek hayallllJJI ye-

1 ıwı.nasuu tqkil ediyonnııt
, •ta lıserindeki Yun•n aclala • 
ti ve <ennptakı Giride bakınca 
r ta k.imiu geldiiiııi keşfetmek 

Ydır: Veaizelos. 
.., ıaman Giridin YunıınisC
:ııltı ıçin o kadar utraımlf o 
bu adam arbk .ıyasi uıacera
ı. dolu hayatıDlll son devlcriıı
fınc faaUyet sahnesiııc çık • 
!akat bn sefer kendi iuln Yu

d•(:il, Giritli olduğnııu ııiy· 
ti. Çünkü Ciritte kencllsille 

t.k.iı bir ülke kurmayı dü • 
ntış d ve makaaılına vannak İ• 
c İtalya ile anlaşmayı hesa
t:Y.ınn ıı:örmiiştü. Nitekim 
kı macerasının daha ziya

'vanı edemiyeceğini anlar an
z çekiJınif, İtalyanlann it • 

Bu yola ta179" ile bqflD 
kırk dekikada bir ucun
dan öbir. uc- uçup ırit
ınek ınüınJriin.· 

pli altuıtllLkl adalardma lıirin• 
~tmekten başka çare bulamamışb. 

Roller ne kadar değifti. Belki 
sağ kalaydı bugil». de mihver dcY
letlorin• tuaftar olacaktı. Llki.n 
daha derinlere eiderek faraziye
lere dalınaak için hayal ve ha -
tırayı burada bı.ralunak ikti:ıa 
ediyor. 

Bahsin mevsun da Veniıel• 
değildir. Fakat Ciridin onu hatır• 
!atmaması mümkün olmu3or .. Su
da lima.ın ile Veni,..,loı. unutul -
mıyacak. Birisi Girit adüllUD ta
bii !rşeH iilii kadar "8)lSIZ sene
lerdenberi mevcut. Öbürü de Gi
ridin son çeyrek a5ll" z&rlıaci.• ta
rihine hndi mar ·ralannı ka, -
mış, öltret alnı~ ,takat gelip ıec · 
mit bir ad.llD eıbi . lluı;un G ·•it 
yine toÇııfi ınevk:inin verdij:i •· 
bemmİ}ı ile mütcna•iıı olarak un
~isinder. balısttf.rınek•~dir. Atı
ııa ile Mı ırın arasında bir atlama· 
taşı sayılıyor. Kırk dakikalık bir 
zamanda bu yolu bir ucundan ö
bür ucuna bdar uçup ıeçmek 
mümkür<. 

legiliz - Yunan tqriki meaal -
ııinde Giridin roHi pek bilyiik. 
Suda Jiınanı hava n deniz kuv
vetleri için Ak.denizde istendi -
iinden llil bir mcrk .. teşkil et -
mektedir. İtalyanlar Giridin ve 
Suda İim•nının ehemmiyetini bil
me• deiillerdir. Afrika yolu üze
rinde Ciridin ınevkii besbı·lli idi. 
Ne çare lcl Giride sahip olabilmek 
hiçbir zaman kolay olmamıştır. 

NE YEMEK== 
=:==YAPAYIM? 

Zeytınyağlı La .. 1 

hana dolmas.ı j 

Malzeme: Orta boyda lAhaıa, bir 1 
çay fincanı pirinç, üç baş soğan, 
yanın çay fincanı zeytinyağı, tuz, 
bıber, bahar, bir parça toz şeker, 
bir limon. 
Yapılması: I...Ahanayı yıkamalı, 

kökünü kesmeli ve bir tencereye 
oturtarak yapraklannı gül gibi aç
malı. Kıyılmış soğan, pirinr bahar, 
..,ı.er, tuz ve biberi bır araya koy. 
malı. Zeytinyağı da katılarak ka
n~tırmalı. Bu içten biraz alıp la
hananın tam ortasına koymalı ve 
yapraklan kavu41unnalı. Tekrar 
etrafına biraz yayarak bir ık.i kat 
yaprak da bunun üstune kapamalı 
ve nihavct kalan içi koyup bütün 
yaprakluı sıkıca örtmeli. Laha -
nayı iç verildıkten. sonra sıcimle 
bağlamalı. Ustüne bır kapak kapat
tıktan sonra iki buçuk bardak kay. 
nar su katarak kapagı kapamalı ve 
suyunu çekiciye kadar kaynat -
malı. inc!irdıkten sonra .li~": sık -
malı ve i()ğumadan sıcımı çozme-

mell. 
af)LBASTI 

Malzeme: On iki külbastı, bir 
çorba kaşığı yağ. bir yumurta. lOO 
gram galeta, bıber. . 

Yapılışı: Galetayı bölmeli, yağı 
tavada .kızdırmadan killbaStılan 
evveli yağa, sonra rendele~ ka
rışık galetaya batırmalı. Yumur • 
tayı çalkaJrunalı. Evvela külbas : 
tı}arı yumurtaya, sonra peynırli 
galetaya bulayarak tekrar .. yağa bu
ıaınalı ve orta bir ateş uzerın~ 
ıskaraya koyarak fırının içındek.i 

karaya· diwıeli ve her tarafını 
:nar dakika pi.şirJnelİ· O zerıne tuz, 

biber ekmeli. 

_!).EBI ltOMAN: 70 

"'en de Sevecek in I 
Ye:Lan: ETEM ızzET BENiCE -Galiba ista b bula gitınek istİyOJ'laıı. : 

o~ lcnıeın hn ula ıidemiyed-1 - istaD b ..ıin treu kal-oşu k şaından er,.- .. 
terek devaın e°"- &itmedi.. yol açı · . in tıenden mıı-tt "ğcr bıınıın ıç 

nde ne bi . ı: Ju~·or. "' buııa asla rızanı 
nıyoruın "çhınnı mantık var• saade istiyorsan . .,, ay ... 
• olsun •eni gö .~t, .beniın ne yok. tlaka 1.st.nbula 

ı~ acagımı ta~~un önı.inden l - Anı•" ben nın b" nıesel• 
:. Bır kadı.n k ır elınekLğin gidcceğiııı. Diye ortaya ır 

1 
flcası ne d . ılım • o ur :ıw re e ıse çıkarına · . Jı;.onuf!Dl'-

nana,; nasebets iıl :ğin de - • •-···-ıeyın bunu 
olmak gerekf ~ 

et sert , ır. ılık ını?.. "decek ol--• 
0 d ft •~rk 1 m -· ır •rıte onu uyor- Eğer ah ~nı •· . . ıö-
• e h" • P•nı attı: beni do beraber beş on ıüD ıçıa 
• ıçıın konıı ıııa bu seıı.ia türmcsini rica cttiıD· . nıel8" 
ereıc b - Bu iuruP dur~ken bil' 

ı •ıı de d ··ı ını' 
- a ! tıllı. serle tinı ve- le çıkarmak egt ·t k mesele 
- <><iyi~ ko - Bir arzu iJbar c nıe 

lluşınama en iınil ol- midir?. • ııln 
li ve . _ Tabii, bütün buııJarda se 
ı: - Yıne bil~ı 

wwıya 
tahrikin var. 

di e? .. 

Adanın meseleler 
Geçenlerde, V a!i ile Bel• 

diye Reimniz Lutli Kırdar 
Buyıiiuula;ya 11iJerel<, Adanın 
au ıhtiyacı üzeri.rule tet.ÜR.
ler yaptı. Gazetelerin verdiği 
haberlere göre, oni.ımiUde i 
yaz; me11M11n.ın e, adanın arı 

ıhıiyacı karıılanm'f olacak
tır. 

lpet etmek lıiz.undır ki, 
Adalw, lauuıbalıın en llıu.el 
aayfiye yeridir. Fal.at, aon 
z.am.:ınlarda Adalwa lwrıı 
rllbei a=un1fiır. wıan -
bepteri ıunlardır: 

Adalaı·daRİ e11ler nki tan
dır. I1er;.u, ~de konfora 
GJ'flL 

Ada yolu çok a:Aındrn-. 
Heruea iı 11iiç sahibidir. So
b .. h 11e aJ<ıam olmak üzer• 
ı= e üç ıw.al yolda kayb• 
demeyi.:. 

Adada sa yoktur. 
Evet, mulıtJJıkalı ki, Adada 

au olmayl.fı, mühim bir iimil
dir. 

Medeniyet, temizlik, kott
lor, iatirahat herıey auya do
y=ır. Su•ıu bir yer naaıl ıuıy
/.}yc olar?. 

l§İn tuhalı, Adada içecek 
av-da yok, denilebirlir. Çün
kü, lstanbulun en palıalı içe
celı auyu Adadadır. 

Adaları ihya etmek lıizım. 
ıa, ba meselderi halletmeli.
Jir. 

BURHAN CEVAT 

en 
ağacı 

Dunyanın en ihtiyar ağacının A
vustralyada olduğunu söylerler. 
Makromazya denilen bu ağaç, bo
yu yedi metreden fazla ol mamak
la beraber, ömrıi 12,000 sene tab.. 
min edilmektedir. Demek ağaç se
rilip serpildiği zamanlarda Roma 
ve Yuna nmedeniyetleri mevcut 

de~ildi. 
Taınbarin denilen mıntakada bu 

ağaçlardan bir orman vardır. Bu 
ormanda bo ·u daha bir metreyi 
yeni bul.an M akromazya ağaçlan
nın yaşları 3000 senedir. 

ET SUYU 
Et SU1U haz.im lleUeriml% tara

fından kolaylıkla bezim ve bel'e
dildi.#i için, aynca iftllıByı tahril< 
ve bıastalık:l.an dolsyı ıfnzata ha ... 
Jel gelmiş olan midevt usarenın te-
fekl<ill.üne blzmet ettiıl içm İ)'idir. 
Ancak ot ıuyunu tam bir gıda le
Wtltl etmek cloiN değııdcr. Yal
nu: et SU1'U. içine iki yumurta ıu
nhp güzelce l<anflmlırııa, ıwv
veUi ve mükemmel bir aıda olur. 
Doktorlar et IU)'1mu ulye ve usa
re l!rU ettittn btr gıda olarak te
lttkld ederler. Pek ağır hastalıkla
larda et suyu natif olarak yap1l
ma]ıdır. Bunun için llbr yerine ta
vuk ve koyun eti tercih edilmeli
dir. El 1U7UllUD iyisi berrak l<O• 
kuru ve lene ti olnrud.ır. 

Et •U7U muhafaza olundukça 
bozulur ve evsafını kaybeder, Kı
ıın et SU7U ild gün kadar muha!a
ıa olunabilir. Bozulman1ası :iç.in 
her yirmi dört saatte bir Jı:aynat
mak mu,-a!ıl<tır, 

- Ablanı sen kıtkırtı orsun! 
- Doktor bava değiştirme tav-

siyesinde bulunduguııa ıöre 1 tan• 
bulıı gitnıcsini daha faydalı bul-

dum. 
- Buııa da hakkın yok! 
- Neden? .. 
- Ablanı hareketlerinde serbest 

bırakmalısın. Hem bu ·eş t t~sir· 
)er tevlit e<let~klcri akıbetler dola
yısile bazan muzır olabılirler. 

_ Göstcrdi!!im yolda hiç bir ma-

zarrat yok! 
_ Herhalde karışın n doğru de-

iil. 
Gittikçe ku ~ ordunı. 
_ Ablam deiil mi?. tstediğinıi 

söylerim. Bcnıoı için sen yokken o-. 

vardı-· 
ı>ediın ve. ilave ettıııı: , 
_ Senden de rica edcriın, benim 

busisi fikirlerinle müdahale etme. 

o da bana: . 
- Bende senden rlra cderım, 

· L'Jer ihdas rek, tava ut-
eııırıvaıu 1s 
Jar tahrik ederek benden lanbıı-
la gitınek isiıı iziıı k.oparmıya çıı· 1 

Jijına! .• 

• • 

- SON TELGKAF 

,..__HALK---.... 
!i MART 1941 -

Arap açı gibi karı ık 
bir hırsızlık vak'ası 

SÜTUNU 
lf Ve lıçi Arıyanlar, 
ıikciyetler, temenni· 

ler ile miifküller 13 DC 

ceraıar a 
Kr 1: 

llODI 

"Latife latif gerek .. Böyle tatsız 
tuzsuz şaka da olur mu ya? .. ,, 

iş ve 
lara 

işçi arayan
kolaylık 

İ..ııvaç lekllOeri -ri müddeU, f!Y• 

veldeo ele Y zdJi'mm &ibl U Şobattan 
ıuı.a._ bllmlflir. Binaenaleyh 7em 
t...ıı~ lckliti aundertlm -ı rb .. 
lu.nu.r. Bundaa evTel fı.kmlf olan m.. 
d.•vao leltllllerine a~ritt'C><'lı: -
tuplu daha ıu. bir mödd ı lolıa ka
bul olonanll sellşlerl •Geıeo Mektiap
l&ra kısmında ~plcrin.e Ui.a edu... 
oolı;Ur. 

Roma~~· Stefani Ajana1o 
nın verdıgı küçük bir telgraf 
haberi, eski İspn.oya Kralı 
13 Üncü Alphons'un vefat et
tiğini bildirdi. 

-mel= Yazan: SEYi~ BEHÇET =ı--
Hayab bir çok hadiseler ve 

maceralarla doıu olan Af. 
pbona, lıpanyanın aon krah 
idi. Son zamanlarda ltalyada 
yerle§mit oturuyordu. Bir kaç 
aydanberi de b .. atn yabyor• 
du. 

Adliyewn arka tarafındaki ge
niş pencerenin içınde yanyana o
tum-.uı;lardı. Biri anlatıyor, übiırÜ 
dmliyordu 

- Geçen gün müdür çağırdı. 
•Sami Bey, dedi, sen arllk burada, 
benim yanımda çalıı;acaksın.. Şu 
içerik! odayı tanzim ettirr .. Yanına 
bir de daktilo al.. Orası senin odan 
olacak .. • •Peki efendim .. Eınreder
sinız.> decLm. Dedim amma, doğ
rusu hiç de hoşuma gitmedi. Aşa
ğı.da ne güzel, alay malay ç:ı.lı.şı -
yorduk. Şımdi müdürün yanında, 
öksürsen duyulılcak, tıksır an işi -
tilccr !· .. Fakat. ne yaparsın?. Emir 
emirdir. Odayı düzeltti rdik .. Benim 
kristal ramlı yazıha neyi ora)a ge
tird ik. Daktilo ıçin de bir ma>a 
koydurduk. Başladık müdürün ya. 
nındaki odada ç~ağa ... Müdü
rün odasile bizim odanın arasın -
da da bir kapı var. Mudür ikide 
~ircie. zırt zırt, kapıyı açıp ~iriyor .. 
lşi olmad ığı zamanlar oturup bol 
bol ç ne çalıyor. Kcndı kend'. ne 
canı mı sıkılı yor, nedir• Tabii ne 
de olsa müdür müdürdür. Gerçi 
liıtifecr ediyor, boyuna hiknveler 
an 1atıyor amma. ben, gulerken bile 
ölçülü hareket etmeğe mecburum. 
Çün kü, müdür .. Amma, bir ay _ 
dır. neler çektiğımi, nasıl bir azap 
ıçınde olduğumu bir A 1lah bilir, 1 
bır de ben ... Neden demi ler: 

•Fiy kurbiha azabiy = nıin bu'di
ha sez.ime• 

cMen cerrebel mücen-eb =hal.. 
!et bihinned<ımew 

Haldbuki, asağıdayken ne iyi i
di .. Ne rahattım ... 
Şimdiye kadar< bur müteham

mil dinliyen diğeri, galiba sözün 
bukadar uzamasına dayanamadı: 

- Bir~der, u tıra faslını kes de • 
sadede gel.. Şu davan ne davası?. 
Onu anlat bakalım! .. 

- İ•te, oraya gelecegim .. Ne di
yorum?. Vay vay vay vay vay vay!. 
Yine tuttu hinzir ... 

- Ne tuttu? 
- Veca tuttu .. Ne olacak?. Mi

deme birşey dokundu, ne oldu ... 
Geceyansındanbcri karnımı bir 
ııeyler adda koparıyor ... Ben şiın. 
di gelirim .. 

- Birkaç dakika kaybolduktan 
sonra tekrar geldi.. 

- İbtiyarlayor ınuyuz, ne oluyor 
bilmem ... Eskiden, şimdiye kadar 
hiç böyle şey ba ıma gelmemişti. 
Midem taş yutsam erıtırdi. Bir za
mandır, midemde de bir ağn pey. 
da oldu. 

- Birader, tıraşı kısa kes dedik.. 
Bir lafı bitirmeden öbürüne at -
lama ... Şu davanı anlat .. Amma, ll· 
fı pek uzatma .. Dallandırıp budak. 
landırma! .. 

-Evet .. Ne dıyordum? Yukarıya 
çıktıktan sonra, rahatım , huzurum , 
kaçtı ... Bır gün geçti. beş gün geçti. : 
On beş gün geçti.. Nihayet, geçen 
akşam daireden çıkacağ.mız za -
man bir de baktım, sofada asılı 
duran paltom, apkam, şemsiyem, 
lastiklerım meydanda yok ... Amma, · 

Sert seri: 
- İstanbula da gitnıİ)oruın, en

den izin de i. temıyonnn! 
Dedim ve .. sırtımı diır.lıp . uttıın. 

O da sırtını ı?öndü, kendi kendisi .. 
ne sö ·leniyordu. 

- İn.<anda ne Cısab kalıyor, ne 
his. Durup dururken bir de 1 tan
bula gitmek çıktı 

Di imi sıkıyor, hiç bir ey ··y
lemi31 or, mc leı çı ·annak i t~mi .. 
yor, fa at. bir t n flnn dn sinird n 
kendi kcndı ı yı ecek ı:ibi olu
)ordum. 

Bir aralık, yerimden fırlamak: 

- lstenıiyorunı artL 

Ço\ kaba d~ ısın: 
Seninle ya anmu.. 

.. ıi! 

Demek vazİ\ etine as kalsın geli
yordum. Bilmem nw;ıl bir büyük 
tahammül ile bunun öııüne eeçtim. 

O k dar hi iı ve ha n adam ki • 
sırtıııı sırtıma doııüp yattıktan bel-
ki beş dakika &0nra tekr r uvku
•uıı:ı daldı ve horul horul uy~rru
ğa bn•ladı! 

Ve .• ben tabii uyku U7. nb h
ladım ,.e en 11>k ablamın t inde 

ora<la, mudürün, muhasebecinin, 
veznedann, kontrol ııefınin de pal
toları, şapkaları, şemsiye! ri var ... 
Onlar hep.si duruyor. Muhakkak, 
arkadaşlar bir muziplik yapmış -
!ar, dedım. Dairede, bir a<ağı, bir 
yukarı, her tarafı alttüst ettik .. 
Yok, yok, yok!.. Vay vay vay uy! 
Yine tuttu!. 

- Veca mı! 
- Evet .. Ben şimdi geliyorum. 
Tekrar gidıp geldi .. 

- Ev~t.. Nihayet, işin şal<a işi 
olmadığı anlı.şıldı. Aradık. tara -
dık .. Tahkık etlik .. Benim bir ar. 
kadaşım vardır.. Çocukluktan. .• 

Sarhoş Şe!!!Si dE>riz. Gece gündüz 
içer. Arada sırada da, beni ziya -
rete gelir ... Odacı, bir aralık onu 
sofada gormüş. Benim arkada ım 

olduğu için, tanıyorlar. Ses çıkar
mamış. Odacı bunu söyleyince ... 
Vay vay vay vay? •. 

- Yine veca? 
- Evel_ Şundi gclıyorı.un . 
T ekrar gıdıp geld• 
- Odacı öyle deyınce, aklıma 

geldi. Bir t araftan pol.sc ha r vtr
dUı:. Bir taraf.an da ben Şe?::ı sıyi 

arıyorum. O gün bulaınadun. Er
tesi gün de bulamadım. aha er. 
tesı giınü, ben Şernsıyi buldum. Po
lis de, Batpazarında şemsiyeyle 

pal:.Oy u bulmuş .. Paltoyla şemsi -
yeyi kimin sattığı belli dPğil... 
Vay vay vay vay! Midem kopu -
yor ... 

NOT: BaDt ııtıtıuımııruun it .,_ 
.. vc.rme, milfköller, temenniler n 
dok.turla avu.k~tımu.cbo sorsııla.r .u .. 
•wtla.rı 7ine mtte&Dtm ~rf'dilecek ve 
~rı u..lara bu Utund& cevap nnlecf'k .. 
tu·. l'l &ra7anlsr sibl bjçl lsU7m mil
euctte ve dalıreler de llalk . üto.num.., 
u anularını blldlrdilı.lerl iakdlrde ııu
Ja.n mn.ni&aa.ma.n nBll"fldilrcrJindaı ı. 
..,,..ue her illi larafa el& kola7lal< ı-ta 
edll..U. obc&klır. 

• 
Gelen Mektuplar 

Bay Yuva: Matbe. ya bırakılm11ı 
Topk.pıdan - G . B. Z, 40: K.adık6-

7Wıden - Sempatik: Beyaztıan ta
alıhiıUü - İ . Te delenlio lu: Matbaa

ya bırakı1mış. Beyoltlwıdan iki ıan. 
lstanbuldan - M ... 'f: Toplı.apıdan, 

Sarıyerdcn, Y. S: Aklaraydan, 13 R. 
Büyt ikçekmttoden taahhilUu. YıldJı :K 
İ!lanbu~ matl>'ıaya blnlkılmıt 6t.: 
Beş ık taş ve Sarıyerdt.!n, Q 1' a~m:ı 8: İt· 

ta ı . dnn - Leyi:\ 23 Bcyazıtt.un -
Ş . r. Aks:ıraydan, Erenkllyunden, Bü
> lll<eçkmecedne-X Zerrm Beyotlun
oan 'e Buyükçcltme<:eden taahhQUll, 
Ortakuyden - il. yan Ha7riJ"e (_..k-

sa r.ıy) Ut kapanından - Sa.yan H. 
G :; . Paııgaltıılao, Ba7an Seı:ı patlk: 
llaskoydcn. Peblmınkuyilnclen - R. 

it . ·• İ stanbuldan - Bayıın Aka.-su: 
B yoğlıından, Büyillr.çckmcceden taah-

hullu - Bayan 101 Şule Yeniden Bil
yUlı.dereden - Bay M. İlen: Bootancı
dan - Utancaç: Biriknıif rudttuplan· 
nız vaniır. Jier ıtuı saat 15 - ıg ara· 
ı:ında almanız veya aldınn4lnız mercu ... 
dur. 

Açık Konutma 

Bayan İ. Güven ve Bayan Milflrlll.
pe;ent: Mektuplan= bu&iln ad.nı&mi
ze aönderilmlilır-

Şimdi, General Franko"nun 
kurnıut buıunduğu hqı~t ı·o
jimden evvel, malum 0 duğu 
üzere, Tgpanyada, Cümhuri
yet rejimi, ondan evvel de 
Krallık idareıi vardı. 

Bütün diınyanın tanıdığı 
ve çok ıayanı diklu•t bir ıima 
olan 13 üncü Alphonı'un ha.
yab hakkında kısaca malu
mat vermeyi faydalı bu duk: 

13 uncü Alphons, babaaı 
12 inci Alphonı'un öhimua
den aonra, 1886 da ~aıiı-ıd te 
doğmuıtu. Daha betil te iKen, 
Kral ilan edılm §tİ. 190.l yı
lına kadar aııııe·min vatiil ; o 

altında bulunıııuı, ~on a bil. 
fiil bu ·tim ı, ı e ~ rı

1 

"" ~ı.ı. 

İlle zamanlar, İ>utü epanJi 0 • 

lann aevgi ve sem ntı 1 1 .a· 
;ıanmıştı. 13 iı~cü A ., .ı u, 
ço 1.>emokrat bir a ~ı.: ı. 

~~allc~ oturduğu, yiy i ıçti· 
gı, egıwı.ıgı yer:-re -ırif t
ıız ııirip çıkmaxbın zevıı: au
yardı 

1898 ıeneıinde idi. Henüz, 
Kral 13 üncu Alphon•, on iki 
y~ın~a bir çocu.ı..tu. İ p..:.nya, 
Bırlctik Amerika D ·ı ~ i ıle 
harbe tulU§tU. arın ve u 
arada, Uzak Şarkt ; Ku :\ 
ve F. İ pin adalarını ybe .i. 

- Haydi git.. Ben buradayım .. 
beklıyorum. Yine birkaç dakika 
kaybolup geldi. Tekrar anlatıyor: 

- Us~iklerle şapka da mey -
danda yok. Şemsiy i bulunca sor • 
dum. İ şi şöyle anlattı : 

-:.Ben seni ziyarete g ıişUm. 
Serl dalttilo yaıanm. F.ili ve yeni İıpnya, bunwı acısını f aı-

harflm mükemmel bilirim. Orlamek· ı lılardan çı~arlma!t i. em•• ve 

Genç Bir Kadın lt Arıyor 

Tabıı b:rkaç tane de parlatmı tun. 
Yukarıya çıktım .. Ortalıkta kim
seleri görem~yincc, palto) ıı be -
nim parde ·inuıı üzerıııe gıydım .. 
Lastikleri aya ma .. şemsiyeyi ko
luma taktım. Kendi kasketimi koy
numa sokup şapkanı elime aldım. 
Seni dımdızlak. Dıral ded nin dti. 
düğu gibi bırakıp azizlik edeyim 
diye, çıkıp gittim. Seni bir giın a
rattıktan sonra. eşyanı evine gö -

tebin 7 lnci tiındın.a kadar olır.udu.m.. T 
Yazım düzgUndW", Daktilo makinem bunun için de Frau.a iıe u-
de vardır. Kim.sealz, eenç bir ltadmuıı. )'U!IDUflu. İspanya, t" alılar a 
Namuslu bir 7er<le asııart 30 lin ile- h be d 
retle bir ıı arıyorum. Taliplerin SoG ar ııir i. U ;;ı;wı ıuı n g -
Telgraf Halle ıiıtununda Dakillo ru- rip muharebeler oldu. Kral 
mur.una müracaaUar.ın.ı rica ederim. -t\lphona'wı orduları hır vuç 

Beş yaşında 
al ay var mı? 

türüp bırakacaktım. o gece gelip Evet var Bu, Fas sultanının oğ. 
yattım. Ertesi sabah kalktın', bir lu veliaht Hasandır. Hatta genç 
de baktım ki, ev tamtakır, kuru ba- prens ara sıra kumaııdası altında 
kır ... soyup soğana ı;evırmışıcr. bu unan alayı teftiş etmektedir. 
Koşup polise baber verdim. Benim T.eftış , gunlerınde. uniform~ım 
eşyam arasında senın palton, şap- 1 gıymeKte ve kendı bovuna gor o-
kan, şem•iyen, lastiklerin de giL l•-ı kılırını ta<ımaktadır . 
~iş. .. Ne yapayım? Öder·m ..• de- -
di. Hay>r .. Hayır .• Şenısı temiz ço- ı nu bekliyorum ... Vay vay vay vay 
cuktur ... Çok da severim. Amma vay! .. Eyvah! 
Liıtüe latif gerek .. Böyle tan~ - Tabii, yine veca!.. 
tuzsuz şaka da olur mu va, a bı- - Dur, şimdi geliyorum ... 
raber? .. 

İşte gördün mü? Hem kendi ba
şı~a iş açtı, hem benim b~una ... 
Şın:'dı, kendisi de üzülüyor, gidip 
geliyor. Anıma, asıl hırsızı da ga. 
~ha tutmuşlar .. Bugün kulağlma 
oyle çalındı ... İ ·te, şimdi galiba 
mahkemeye getireceklermiş de, o-

kaldığı bir gece onu rahMt•ız ve ' 
huıur uz edecek bir vaıiyet~ ma
bat b>rakın ıuağa ç:ılıştım. 

Ancak ha hadi e11 müstakbel 
bir tchlikcuin işarati farz ediyor ve. 

- -Tehlike var!. 
Diyorum. 

KARARA DOORU 

S babtanberi düşünüyorum , 

Dilimin ucuna ~len hep vn: 
- Y şıınmaı bu adamla .. 
Kendı kendime muhakeme edi

yorum: 
- • · a l )aşyabilirim ki, ne hu

yu huyuma, ne karekteri korekt• 
rime uymuyor. Yalnz diin ıeeo 

yaptıj!:ı kabalık bir kadını soğut
mak için başlı başına hır hldise. Ve 
tahmine çalışıyorum: 

- Ne vakte kadar böyle bir a
damla yaşıyabilirim?. 

Bu tahminim bana: 
- Günler kısadır. Belki buıün, 

belki yarın bir arada ya19manıs 
ı;on bulacaktır .. 

Dedirtiyor. Bunun ak; iııi lsbat 
eılebilmeme imkan yok. Kendimi 
inıındrmanı için no yapsaııı bey-

Gidıp gelip elbette bir eyler da

ha anlatacaktı arnına, arlık bende 
dışimi sıkacak hal kalmadı .. O cvay 
' y. !ar öyle sinirime doirundu ki 
bıraz dalıa sabretsem, cMedet Al
lar!• diye bagırıp tozutacaktım.. 
Yürüdüm .•. 

hude! Ruhlarımız arasındaki te7at, 
sinirlerimiz arasındaki daimi teoa
düm aramı>.daki uçurumu durma
dan grni. letiyor. Ve .. en nihayet 
bu uçurum gcnişliye d~.rinleşe bir 
gün hir baş dönmesı ile ikimizden 
birisini içeri.sine alacak! Bunu ija 

kınenio ikanı yoktur. Nihayet 

kendi hesabıma en son fedakir
lıklan da yaptıitm muhakkak. 

Esir paıarından ıatın almmıı bir 
cari) e gibi elim kolum bağlı, Beyi
mizin her dediğine eyvallah eden 
bir halim var. Bundan öte v bun
.lan ıi tlln bir (edaklrlık gö term• 
me iınki'ııı yoklnr. Nihayet, insan.. 
denilen n ne ht.leri ile, sinirleri 
ile, ~uuruile) aşar. Ben bütün hun
ları kendi nef.&io1de ve kenil ph
sıında adeta imha etmit gibiyim. 
Buna rağmen Salih beyefendiye ya
ranamıyorum. Bunun içindir ki, 

- Ayrılmak en tabit kurtulut ça
residir! 

Diyorum. Fa.kat, 
- Ayrılınca ne ;yapacağım, n• 

olacaiım? .. 
(Arlı.aaı var) 

Faa mücahidi kartısın<la ll' 

kaç defa mağlüp oıdu. ru t, 

neticede, Franaanın da yar
dımiyle, İspanya F aıı İ•tiıi. 
elli, bu toprakları, Fransa ile 
payplaşb. 

Kral Alphons, 1918 den 
~nra, ııeçen devirde dah.ı , .ı
aldi. Büyük Harbi ta.kip eden 
aeneler içinde, İıpanyol Ge
nerallerinden Primo de Rivi
era bir hükumet darbeai yap
IDlflı. Kral Alpbona, bu ifie, 
i.ıi Generalt. yardım etti. Fa
kat, bu kanlı mücadelede, İs
panya Cümhuriyetçileri g:ı.le
be çaldı. Bu vaziyette, al 
Alphona, tacını, tahtını, mem 
leketini terketmek mec:buri
yetinde kaldı. Ve lapanyadan 
çıktı. 

lıte, o gündenberi, Aı. 
pbonı, lıviçrede, İtalyada ya
tıyordu. Vefnbndan iki haf. 
ta kadar evvel, oğlu lehine 
İspanya Krallıiı tahbndan 
iıtifa etmifti. 

R. SABiT 

Blrlm!zln DERDi" Bepl••zlD 

Kasaplanrı yeni 
bir hilesi 1 

Fatihi., oturan karllerlııılzdm 
Koma! ö.tarl< ıllıııderditl mek
tupta W,or ki: 

c- Et nariılndan sonra ka
saplar simdi de bqka bir hileye 
bOfvurnıUf bulunuyorlar. Bir çolt
lan, narha ıöre et •tmak icin 
miifterilerl b.,, paça ve 1ıa7vıtruıı 
diler lüzumauz ~!erini de almı• 
Y• icbar etmek! lrler. Almıyan 
klmselere de narlıı.an 10 - 13 laı• 
rıış fazlasına et verebileceklerin! 
1!17leıc lctedirler. AUkadarlann 
bu tetıdkler yaparak bu 

\.bil ey olmalan lhımdır .• 
- J 



• 
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Delil:anlı zeng;n sayılmazdı. Fa
kat çalışkan, mert ve çok yakışıklı 
idi. Buna mukabil kız hem çok 
zengin ve benı de p<>k aristokrat j 
bir aileye meTlsuptu. 

Bu tesadüf onları mıiştı-rek bir 
ıanıdıklarınrla karşıl&')tırdı. İşte o J 
andan itıbaren delikanlı kl2a kaı~ı 
büyük bir temayi.ıl duynıu ve ai.. ı 
zin anlıyacağmız kı1.a de!ıı'etli su
rette tutulmuştu. 

Fakat kıza karşı samiın.iyet ve 
hüsnüniyetle muamelede bulundu. 
ı:.a..en kız da ona lakayt kalına
:ınu; ve a)~i hararetle mukabele 
&(istermi.,li. Delikanlı •iıte tam a
rııdJğım kızı buldı.. '11• diyordu. Bir 
çok kızlarla tan·•1p ahbap olmuş 
l!kin şimdiye kadar hiç birini ev
lenme~, layık görememişti. 

Hepsinin temizliğinden ve saf -
~tinden şüphe ediyordu. Mutaas- 1 
ptı, alacağı kızın hiçbir erkekle 
münnsebeti olmı:yacalı:. batta hiç 
bir delikıuılı tarafından de öpül -
müş bulunmıyacaktı. Böyle bir za
manda öyk inı bulmak güçtü am
ma. delikanlı bulduğ:ma kani ol -
muştu. Bu sefer karşısına çıkan kız, 
bir zam bak gibi tertemiz \•e leke
&izdı. 

Semra, bütün vaktini muhteşem 
evlerinin muhteşem bahçesinde a
pçlar altmda kıtap ekumakla. iş 
işlem kl ı;eçlı-ıyordu. Onu dışa
rıda yalr-• bap.na kimse görme -
mişti. Muluı.1.kak ki yanında muh.. 
terem ve asıl annesi bulunurdu. 

On altı ya~ına kadar leyli bir 
ecnebi mektebin<!<? okumuş ve 
melctı>ptMı çıkar çıkmaz eve kapan
mıştı. Zakn nıektepten çıkalı şu
rada iki senn olmu~tu. Bu iki sene 
:r.arfında onun hakkında takdirkAr 
Ye temiz .söıderden gayri bir .öz 
ll!iyliyen ç1k:nıadı. 

Semra üstelik gür.eldi de, hatta 
bir melek kadar gü?eldi ! Delikanlı 
gece gündüz, ona kavuşacağı gü
m1 İı"'kliyordu. 

Tantanalı bir nişan merll'.'<imi ya
paldı. Nişanlıbk de~nsi, iki genci 
biriıiriııe da.ha çok bagladı. 

Delikanlı bu yakınlık dolayısile 
kızdaki saffeti büsbütun bariz bir 
vekilde gördü. Semr,ı, htr genç kız 
gibi, ııi.tnnlmna müs~it davran • 
madı. Bir d~fa bile kendisini ne 
6ptürdü ve ne de lrucak!a•tı. Ev
lendikten sonra Her Ş('y•, bütün 
varlığı ve aş!u lr.ocaınnın olınıya -
cak mıydı? 

Düil;ün p~k muauam ""ha.,<:mel
li oldıı. L~l:in Semranın güzelliği 
htt teYin üstünde. bütün bu ihti
pa ve debdebenin fevkinde pınl 
pırıl parlıyordu. 

Nik8hta. mt>mur mutat sualleri 
SO!'arken gözlerini hicapla yummuş 
kalmıştı. Nikahı mütealap kulak.. 
Jarına kadar kıuırd1. Bu genç, gü
zel ve güçlü kuvvetli delikanlı ile 
yalrıız kalacağım dü;ünmek onu 
bazla ürpertiyordu. 
Düğünden sonrıı ~rt.es dağıl -

dıktan sonra yeni genç ~l!ler de 
dai:relerine çekilmek: fırsatım bu· 
lebildfier. 

• • 

Şimdı delikanlı tımarhanenin bir 
köşesinde, henüz otuzu geçmediği 

halde, kamburlaşmış voe ~ a. 
ğarm;ı; bulunuyor 

Vak'dan sonra b\itur. muhit muh- j 
telif dedikodularla çalkandı durdu.\ 
Lakin hiç b r tahm.r. d~lıkanlının 
uğradığı fel5h,ıııı sr.!x bjnJ bula -

ma.!ı. G~Fne gelınce kafi bir şey 
aöylemer !.§t,, 

Hakikaf, uydu: Z...allı deli -

kanlı temiz, mahcup ve iffetli ge

linin yanına yakıaştlğı zaman, bul. j 
yalarının ve tahminlerinin tama

mile aksi bir vaziyt>tte kar~:'aş -
mış ve uğradıgı sukutu hny;ıJ 5ıııJc 
çıldırmasına &.mil < lm~tu. 

1 erakh 

Şeyler 

Her şeyden 
bir az 

+ Hffllcn bütün dtı.aya dili~ e 
M.rli en ~ole kııllanılpn harftir. * Guvercin'.erln pye\ iyi ;rüu!Ulı:
l<r!ni bilir ml.Wıiz? 
+ M~bur knor Karuzo m(lhendis 

olmak niyeünde i<l~. 1''akat bır gün se
sın.tn ıuzelllin fi<ırkcttı. Teno.ı: oldu. 
.Bir e\ yaptır-.yorm~. Kcnt..isı d ... ıık 

ilk Uı,,aatı konlrol.ı &id!y~r:au:;. Fa
k.nt dunnadaıı da p.rkıs öyl;iyormuş. 
İntaat ta bir turlJ i!crilc:n.lyormoıı. 
J4salı: '"'7ıiı. Nıhııyet kııl!a day:ı.na

ıruyualt de~ lı. • <Siz her buraya 
gelir, prkı aöylcr&l"niz, bu n ıitti.n

.enede bltmez.> 
+ En obur tıayvan lt&ı!eboktir. Bir 

gün yemek yem....., ö!ilr. Halbuki bir 
6nlmce.k hiç yemeden bir aene yaşı

J'&hilir. * i zarf 1839 da icat eıillmlfljr. 
Evvelce U!ıdı luıtlular, balmunıu ile 
mQhürler'lerdL * Hint Okyanu;.ına dailıl!D.1!1 ıe.soo 
adadan UM:ak 310 i met;küodur. Ro
benson olmak latı7elllerin kuJa8mda 
tıuıwımm. * Cenubi Amerıltada Peoııda, Pa,y
ta denilen memlekette ,..,,.ı,.., nedir 
bilme%1er. Çıinlr.ii uacak ,...ı.; os>ede 
bir fiddetll ya#mur yatlar. 

+ Av~da 000 çeşit nel>alırt ye
tıştirilmclttedlr. Bunlann çotu ııııW 

lflerde lrull&mJmalctadır. Yalnız 420 
t;lnsl 1.avmta imali için ~lmek
t.odfr, 

+ Çiçelı:leıi renk \erine ıöre ta.wf 
edenek., bunlaruı 1,124 clnilnlıı beyaz, 
951 cinsinin san. 823 cinsinin kırmızı, 
697 cinsİJl.in mavi ve 208 c:irudnin de 
merıeQe renclndo oldutuırn ı;örürüz. * Kilverrihkr n anlatıılı.larına gö
ft, eski M.ı&ırJq bir f!'\'dc- kedi ölü.nce 
ev uhibi maıenı. nı..kamında sol ka-
11"" braş eılerm . Niçin oool ita;" Ma
)Q,n ~I 

Olayanın en uzu 
aıaçb caddesi 

)çonya cüce ağ:ıçlann vataru 
telakki edilir. Öyle olmakla be -
raber, japonya dünyan;n iki tarafı 
ağaçlıklı en uzun caddesine ma
liktir. 

Namada şehri ile Nikl<o şehirleri 
arasında müstakim bir hat halin-* de uzanan bu cadde seksen kilo-

Llkin aradan yarım, bir saat ge- metre uzunlui;'tlndadı.r .Sekiz met. 
çince gelinin odasından müthiş hlr . n geni.şliğind' olan bu caddenin 
feryat duyuldu, ve bunu müteakıp l ru tarafı aAaçlıkt:r v~ üstü de yap-
güvey çılgın biz vaziyette odadan raklardan bir kubbe ile örtülü-
dı.ı;.an fırladı. dür. 

ll Li ... 
... alifeler da 
• ' j • l4il Ya.zan: M. SAf'J1i KARAVEL 

' • 

Gider gitmez serdara iltica et 1 
Ben, anlattıkça o, kızarıyor, mo

rarıyor, sararıyordu. Sözlerim bit. 
tikten sonra, kendisine iltica et
tiğimi ve Cemle ·i ftalyaya bırak
tıktan sonra da M ıcaristanda bu
Junıın Tuı .n s :datı Yusı.:f paşa 

ordusu.'la i;tıca ederek tekrar oca
ğa döneccğ·".lli yemini<!> temin et
ti!tl Du oon sö, · m üzerine onba
; rnın biraz nı.' t!ac':ğını gördüm. 
Reng yerme ı;el'Dışt.. Ve cevap 
verdi: 

_ Peki amma bu yapt.ığın ba
rekt't bir yen~erı acemi oilanına 

yalı:ı.şır mı?. Bır yeniçeri ocaktan 
bruıka aşk bilmC'Z. Yeniçerir!n ~
kı kılıcı, zırh. kar,gısı ve muha
rebesidir . 

Maamafih sfülerine \l• yemini
ne inandım. Seni oca~. nanuna 
muhafaza edecegim. Lakin sen de 
yemininde dur. Gi<ler gitmez Tu
na serdamıa iltica et!. 
· Otıbası biraz mü terih olmuştu. 
Karabıılut anlatıyordu 

- Onbaşım birşeydir baış:ına 
geldi. Bir kere hP~ü!crı de kestik. 
la çığrından çık l~ Yola çık.tık. 

İngiliz e ·in 
Tarantoda 
:u an ıık e.rı 

izli 0 l"'h" ı ı .. 
Ta 'y~reden atı
lan tcrpfH rr:.ühi

e .i 1ııe ?. 
Son defa Tarantuya ) apıları İa

giliz hiinınıunda kullauılınış olan 
torpito tayyareleri hakkında ıinı
diye kaJar pek az maliınıat ve
rildi. 

Seııelercleııberi üzerinde mu • 
vaffakiyet semeresi elde edilemi
yen torpil<> atan tan·oı·cler Taran
toda 1.\>ndilerini göstermiş oldu -
lar. 

Tayyareciliı;ı:ı lıu bıranşının ta
rihçesi 191'1-lUlS harbine dayanır. 

Bu harpte üssubahrilerdeki ı:e
mllere destroyerlerle lorpi(o bü -
~u imkanı azaldıkça bunlara 
torpitoyu hanıfon atmak diişü -
nüldü ve ıd bu mabatla torpito 
~ıyan tayyareler inşa ecl:ldi. 

Bi;) ül. lıar:ıtenberi İngiltercde 
en moüerıı. 'c bl;yük t~yyare inşa 
etmclde maru! cSl:crt• karde~ -
!erin yaptığı •Short 225· tipi tay
yare ilk dda Marmarnda '.I»ir!t 
nakliyatrna hiicıım etmişti. O zn. 

• ınan bu tayyarenin slir'ati santte 
llO kilcmelreyi geçmiyordu. 

tik zamanJarda torı itolar deniz 
ls.yyarclcrine kont:'~l la idi Çol.: 
g'C\."lD""dl"n bunun ır.: i -ı;ru anla
pldı ve torpitola< kara tanırde
rile atılını;a ba~landı. 

1914 - 1918 seneleri ar,..ında İn
gilider •Shc t Shırl, Soınnth 

Cuekoo. Short 22:;. tipaerinde tay
yareler kullanmışlardır. 

1918 yuında limanda bu111nan 
Alman filOSUlla ka11ı •Dnnbar• ci
varında •Easl Fortunc, hava is
tuyonnnda hllcmn tecrübeleri ya
pılmış isc de harbin hitmr.i tec
rübelerin devamına mAni oldu. 

Son senelerde bu salıada bil -
ltassa •Faırey• kl1mpo.nyası tora
bndan rok yeııilikler yap1lımştır. 
men İngffu donanma"11!da lı:ul • 
larulan esas iki tip torpil<> taşıyan 
tayyare vardır. Bundan biri •Fa
i:rey. kumpanyasının malı olan 
..Sworrdfü;h. tipidir iri bunlar 
Tarantodıı muva!fo!Jyetli hücum 
yaponlardır. Dijicri ise ·Albacore• 
tipidir. Bu tayyareler hakkında 
İngilizler pyet ketum danan • 
maktadırlar. 

•Sworfish. tayyareleri çift ka
natlı olup mürettebatı iki veya üç 
lıişidir. GS~no beygir Jı:uvvetinde 
tek •Bristol• makinesini havi o
lup sUr'ati saatte 285 kilometre • 
dir. Bunların kanatları tayyare 
,.emilerinde ambarlara alınmak 

üzere J.anırtlanabilir .. Tayyareler 
birer edct 45 santimetre. kntrunda 
torpito taşırlar ki bunlar saatte 
40-45 mil ırasında bir sür'atle •eY· 
reder .Hiieum yapan tayyare atıf 
esnasında nişan hattı i•tikametin
de bulunmak mecburiyetindedir. 
Tayyare iyi bir isabet elde edebil
mek için en aşağı hedde bir mil 
kadar yaklasarak torpitosıınu at-
mal>dır. Daha fazla yakla_•mak 

bugiinkil dafi silihlarının tama -
mile tesir saha<ına girmek demek 
olduğundan bu mesafe normal ad
dolnnnıaktaclır. 

devam etmek liızım ... Fakat size 
söz verdiğim gibi Cemileyi İtal
yaya bıraktıktan sonra derhal 
Tuna serdarına geçip teslim ola
cnğım. 

- Bu Cemile müslüman değil ., 
mı .. 

- Yoo ... İtalyan ... 
- Mi.islüman olmamış mı?. 
_ Olmuş ... Fakat, müslüman

lığı kabul etmiyor .. l!Jristiyanlı
ğında ısr:;r ediyor . 

- Y ok;5 r.o,_ de mi eskı dinine 
m~s Iet!.!"d~?. 

_ ır~yır onba.~un. Ben müslü
ınanLi;ımda s~ı...t kadem.im.. 

- T<'si:' y&J'Vrsa sana!. 

- Yapamaz onh• . .ş:.m, söz veri-
yorum sana!. 

Dedim. 
Cemile Nı.zrniy eye bıriCY anlat

mamıştı. Biraz sonra ,bir araya 
geldikleri zamım Naı.miyeye ne 
yar ne yok anl:ıtiım. Nazmiye, 
mert bir kadın<L. Sır saklıyabilir
di. Eyüp onabaşı onu çok tccrübe 
etmişti. 

Bir ~· Nıı.:<.miye ile yalruz ve 

Tıryyarc torpitoyu suya bırak
tığı esnada aza i 30 metre irti -
fada bulunmalıdır. '.rorpit<>yu da
ita ytiksckteu atnuya çalı~ılıııakta 
ise de bugünkü materyal kifayeti 
buna ruani olmaktadır. İrtifa faz
!ıılaştık~a suya düşen torpitouun 
abamırı:ı vaki olan tazyik ~c ar
tacağın•l.n torpito zarfı has:ıra 
u~. Son zamanlarda İngilizle
rin bunda da muvaffak olduklan 
•oylenmcktedir. 

ll ücunı Nl n !&Hanı icap edeıı. 
meyille torpilo,uııu atmalıdır. 

Fazla uıcyillc atılan torpito ani 
dalı~ yapar ,aksine ise torpito su 
üstünde 11çramalarla normal 
aeyrtder 

Bedeline i&abet eden torpito 
aadme ile baş tarafında bulunan 
Z00-250 kilogram kadar trotili ( tri 
nitro tolool) ateşler \'C müthi, bir 
infilakla hed<'fi tobrip eder. 

Bu tayyareler tekerlekli olup 
torpito) ıı t<'kcrleklcri ar~sına ve 
gö\.<İesiniu aıt,na alır. Torpitonuıı 

ıcırlığı 760 J.ilogram kı;dardır. 

Tayyarele.- ya karaya •re yahut 
tan·nre gemilerinin ıüverteleri· 1 

ne iuebil;rler. 

Taranl<>ya yapılan hücumda tay· 
y;,ırclcr •F:ıgle. ve •İllustrions• 
gem'kriı;deıı havalaumışlardır. 
İngilizlerin tayyarelerinde kulla

nıl~n torpitolar umumiyetle •Ad
miralty• t<pidir. 

İngilizler bu tayyare hücumla . 
rını sulh' zamanında ~ok !ecriibe 
l'lnıckte idiler. P.u ha~pte ilk ne
ticeleri Nor\'CÇ ·:~lıillerindeki ba
rekiıtta ve sou neticeyi de Taran
toda elde rttiler. 

F.G. 

' ----
il. 

Meşhur zat 
Kendi.sini çok meshur .:anne -

diyordu .Bir gün, r:ütüplıı>.ne:sini 
zenginleştirmek için bir k:itap°'ıya 
girdi. Birçok kitaplara baktı, seçti 
hazırlattı. 

- Hepsi r.e yapıyor bunl<ı.r:n? 
- On bq lira!. 
- Vay, vay, vay!. On beş lira 

ha?. 
- Çok bİl'§ey değil. cbatırı.:i.li

niz. için epeyce temilit da yap

'tmı. 

M~ur zat, hu söı.den hoşlan

dı. Çünkü ne de olsa bir muhar -
rir, kendisinin tanınmış olmasın

dan ze,·k duyar .• Meşhur zat on 

beş lirayı verdi: 
- Artık benim eve gönderirsi

niz, dedi 
- Hay, hay, günderelirn bayım, 

lfıticn i!minizi ve adresinizi söy
ler InM>lniz?. 

TAM ADAMI 
Bir İngiliz yüzbaşıı;ı çölde mu

harebe için gönüllü kayd~diyor -
du. Kendisi de bu gönüllülerin ba
şında daha cenuba ineceği için, 
bu gönüllülerin &cağa dayanıklı 
insanlardan olmasını istiyordu. 

Kim gönüllü kaydedilmek is
terse evvela şunu söylüyordu: 

- Gölgede 45 derecei hara -
ret ... Dayanabilirsen, yazıl. 

Bir gönüllü şu cevab1 verd'i: 
- Pekala.. dayanırız. Ne ola 

eak.ını.~?. 
- Ne demek ne olacakm~~. 
- Her zaman gölgrde kalacak 

değiliz ya!. 

karşı kanııya kakn K:ırabulut o
nunla kvr.uşurken şunları söy!ec!i: 

- Xr,,...--;·!,·c bana gik~n:nP<lin 
ya?. . 

- Hayır, bıliıki.s.'. 

- Ne yapalım ,oldu i.~te' 

- Cemile, İ!alyan değil mi?. 
- Evt>t, hem de müslümnn ol-

duğu halde kabul etmiyor .. 
- Sonrs. bı: kadın size bir ke

der getinnt·sin •. Bu •Özleri bir 
loskançlı.k dolay:sile söylemediği
mi ke.bul edin iz. 

- Z."nnetmem .. 
- Siz müslümanlığınızd:? ısrar 

etlik\'e, ~lkl sin bir fenalık gele
bilir. 

- Fedakarl;k etmış. bay:;t..mı 

vermişiır .. Ntı; l olur?. 
- İşıttıği~(' n:tz~ran İtaly=ınlar 

biraz oynak olurlarmış. Korkarım 

başına bir felaket gelmesin? 

- ........ . 
- Sözlerimi samani olarak: al!~ 

Bir Türk kadını, bir Türk erke
ği gii:ıi açı.k korıu§ur Ben de ,enı, 
beni kurtal'dığından dolı;y. ço.lı: 

~ŞALELER 
( Yaı;au: Hikmet Niı;au) 

Yinnlnei L~ll' Fra.n.w; U71.tro mucl· 
Htleı !· arası.uda, tctk~k ve t4hlll J..l!dı·e· 
tl7le en yiüsck mevkii lq'r.I eden, 
mııc..~<'k~~fn:U ioUmai 7ilrüyiııf hamlele
rtnl eıı iyi kıı.vnyaıı ve uıı. blr dofrıı
lokla sahnede 7-luı ll•nri Balr.llle'in 
&Le ft&ıl'Jbeau• namındaki eeerl, Ba"IUl 
)lebrıını Sami Koray tanıfmdan Tüıtt
oe:re dleşaleJtr n :niyh: arl. ırte cdtıe
rdt, İ.sluıllal Şehir liy-ıuul& -
edildi. 

1912 llyatro _, " lnM, Pariıte 

cPorle Si. Har>'bu ı;...-.,nda ilk de
fa eynac . .cuı bu pbea. e vakit levllalide 
raibel ciirrn~ n bu .... ~ı. RAelerle 

nesillerin dci~-· ra~ bWime 
IU.d&r cTheatre Libre> ık bcaı eUICI 
:vuksek kudrell mııhalua elınJltir. 

NASREDDi cJ 
Yazan: ZiYA ŞA 

Tefrika No: 12 

Nasreddin hoca Timuruıı misaf 
olarak oturmakta devam ediJ 

Çadıra, Timurun upklarm4au 
lrirkaç kişi ıeliyor. 

Bunlar, tepsiler ve aabanhır 1-
pode yemekler ıetiriyorlar. 

Çadırın ortasına bir 1<1fn b
ruyorlar. Getirdikleri 7emelderi, 
oraya diıriyorlar. 

Hoca, soruyor: 
- Ne oluyor, kumm_ Bu ,laazır· 

hlı: nedir?. 
Upklar, cevap yeri7erlar: 
- Bilin hazretleri, _teşrif ecle

cıelder .. Yemeği burada, seninle 
INraber yiyecekler. 

Hoca, yemeklere göz ıe•diriyor, 
Bilhassa, gayet nefis pişmiş bir kaz 
kızartması, bocanın pt>k h~-una 
gidiyor. 

Hoca, kaz k:ızarbna9tnlll bafın · 
dan ayrı!JnJyor. 

1 
liin kenarında, tek ayak iiıl 
uyuklamakta olan ı..ı;z1ar. b 
lıire ürküyorlar. Derhal O 

7aklannı da iudirerek );f 
başlıyorlar. 

Timur, bir kahkaha ab1' 
~ kazları ıösteriyor: 

- Hoca!. Şu kaı.ları& b 
llı:i ayaklı olma ma ne de~ 

Diyor. 
Hoca, boynunu büküyor: 

- Va!Jahi efendim. ne d' 
O t<>lr.mağı biz ~·c. ~ydik. 1 
yaklı olnrduk. 

Diye, ce,·ap \ e:i 'or. 
• •• 

Bu vak'a da böyle gcçiyol 

Piyes, .111.,.ııc~n ismini lapma&la 
olmasına raimcn. aahnenln mepleler 
ve ziyalarla. parti pa.nl yandıfl sanne-
4.llnıeıln! :Müel1.ii', c.Mep.lder• k~lime· 
siyle, ilimleri, ilim düııyaııtuun soru
,up dauışta.n nılllc:nnı kudrt.mck is
tiyor. E~e.n bu k.e.linıenhı t!nde ettl
il m.t'""'aı.i m.bıa, perde acıl?r &('tlmar 
ı-özc ".-arı:u1or: İ.lmin blh:!t·dici ~la
nn ötesine aşılarak, ı...tt4"•iin dal>P 
ctt~"1 zor ve dolanıba.çh yolda, ün
dcıı :rü.rü:rrn, karanlıkta ,,ık hd.a.11. 
c!ıklrltri•, «ulu ttkh·J.erı.» ~dlırı, kuv
vede telın...--u,. ediyor. cl\leca1eler• de 
e.~ki bir mü.cad"leııin • md:S.1 B3lh:ılan 
çi%:1m:.Ştir: FHl lif' r; r ı a asındaki 
ll:~vga, ına.ddiycl.Jt' rnaneviyatm, ha.t
t;l, b"i:.enle rucun mUcdelesl- o:.r fıl
lin ulvi bal.ıudan Wfh-irl lle h i)aki 
Ye ni,,;bi ~~!~lıl< rde ıt·r dri ara.sındU!· 

fark ve ca.rpı'ma. 

l.Jşaklar, sofrayı kurduktan son
' ra, çadırın dışına çekiliyorlar. Ti

murun gelnıe•ini bekliyorlar. 

nddin hoca, Timurun nı~ 
!arak ikamette dernm rdi. 
nün birindt 'l'imurlcnk, ,,e 
hamamda yıkanmak isti) ot 
ita! Alr.şehire baher g;diyc' 
mamlann en iyi<i temi:ılı! 
Timur, bocayı yanına a]:.rf' 
mama ~diyor. 

• BJ.rL.ıcl perdede, büyük bir h» 6Umi 
olan U~tor Alımt"t f .•.. uıill (lla.di 
Jlün) ün evinde ve m.esal ~ ,ındayız. 
Kendo:;i rlbi aliın olan .karJ'ıol Az.ee 
(l'icyyire )~uhsiıa) ,.e en .IJıl'\J:"lli nıes· 

lek. ve I" '°'"'tatoar a..rk::ı.Gac;~ <loli :.o: 1.'u-
5"Jf ('l-allt Artt.'ô'Ml) ek bulunu:ror. 
JıJ:lsaJir diier rtvfMrJerle blrJl!ıı.te, 

kC1!tomck ilzeıc oldukla.n. d~ tr• j 
ıJt\·a:ı hakkında. ıörüıü ·orlar. Doktor 
S.l'rnin kttı Leman (Ntvln Akka1a) 1 

Jlc t.rlö.adac.ı Nihal (C'.ah d,. sonku) da. 
bu kala.balık Lçindedirltr. ıha.1, iki~
nedenbcri &limin yauınd:. Ja.bora.hza.r 
taiebC."ii ve lttmı:ıı h nun aile kızı ı
f&t'4le on!:srl:ı b.r:. te ownnnkta1.hr. 

un bu kru ~ık. ulnuı.ı.:ıkla bera
ber, onun hı..r.ıf"tlni Jr kelf'nı!: ·tr. Bu, 
112un vakiUcrdCDberl J..tboratcarda 
doı..torun t.ııl.!'belerl ara.sıntla kıliık.al 

me,•uu v!mut;t.ur. Bu dedikodulara. kn
Jak misafiri olan Uman, '\.Wyr.t.! va· 
lideıa.be anl~,tıyor, ye dok\or Yusuf~ 
Nihal! vdiğinl, Nllıalln de &"Cll~ dok
tora sempatisi o!duiunu ili.ve ediyor. 
Buna d;.i• Selim ile Azize ....,,ınd& 

ca.nlı ve harareUi mÜD:akaşala.r elu-
7or ve niha.y~t Nlıal.in btltün bütün 
ondan uzak olmasma tahammül ede .. 
mı,.cn büyük üslad. ar1<ada4ı Yusntı. 
N!h.>11 evlendinıalye lı:ara< veriyor ve 
ylf'ni:rorlar ..• 

İkinci perdede, ll<i a1d=borl eYU 
hulıuıaıı Yusulla NDıaUn k&;ltür.de71L 
Ma.arl1' !';cure-!.i t.aralmda.n, .enenin en 
bU}ilk ilim Mlıunm& ,,er~len büyük 
J,ıakdi mıikilMm o ııeue. doktor S•ll
me tevcihi müuuc.betlylt•, terefi04• blr 
cece •tlenceı.i lerllı> ...Ulmşlıtr. B.ıhçe 
m..Gafirlerle dohıd11r. Ba me7aııda bü
:rük Edip Höttytn Cemal (Kemal 
Giirmeıı) .., 1>alon111or. 

ll&ltikdl h&ld•, Nllıal Y-11 ın-
~. Lalıoııı.Uıardr.lrl nzlyd
lerl lk:l &"cın.e arumda an sara &'Örülen 
Te oonu celıu4>en .tak tefek -llık 
macu:ı.•md&n bqıu. l>!ır ""' det•lcllr. 
Nihal, blllun kaR>lyle, lı.lllıtmm •n 
mu.kaddf'b ve UymeUt m.ey-vasını cas
bcden bü3-ük illml eevmekiedir. E<oa
.. n bu izdivaca, evvelden oldııtu &11>1 
burulan böyle de .._ mulılUude :va
fa.Jl~a k, Te ı.uhuru melhuz r..\andalı in
i- kay(ll<ll ile ra .. olm,..tur ••• 

Uzakta, Bctbofen'Mn p;.ırçala.r oa
lmırur.ktz... B'r b oin>;ını bahane e
derelr. lenJuı bir k.;ı,eru, yaln12 ı.aı ...... 
71 tercih eden Nihal, kocaMDı mlaallr
lerln 7anuıa IUrulerlyor. Bu aralık Se
lim ,.anma ~or. NIJıal, il
olall a.tkmı tekrarlıyor. B&ola olllısP
au, onıuı :rWünii ırörınr>llcn, ....ını ~ 
m<den J'•,smaıun kclldhd loin M ka-

( Devamı 6 uırı sayfadaj 

sevdiğjm ~:,. düşüncelerimi söy -
le:r.ekten çekinmiyorum. 

Dedi. 

Karabulu t, iııkeıiderundan bir 
vasıta bularak kaçmnk için teşclr 
büslerde bulunuyordu. :t.,Jtenderu

n., gelip giden V enedik geınilerile 
kaçmak en eıılem yoldu. 

Cemile Müslüman kadını kıya
fetinde İskenderuna iltidebirde gi
dip limanı kolluyordu. 
Limanda Venedik gemileri )'Ok

tu. 
E~'Üp onbaşı da Karabulutun 

mııha!aza'ı için elinden geleni ya
pıyo~du. Bilhatsa, Nazmiye, Ka
rabulutun Cemile ile bir an evvel 
firar etmesi için bülün samimi -
yetile çah~:yordu. 

Yalnız, Nazmiye Karabuluta 
kalben kırılmıştı. Onun müslü -

manlı.ğından şüpheye düşmüştü. 
Kendi, kendine şöyle chi§ünüyor
du: 

- Sonradan ve Mırla miiıılüman 
olmak. Bu yalmcıktan bir §CY o
luyor ... Kamnda, damarında ya· 

Hoca, çadırda dolaşıyor. Fakat, 
kat tep•isinin ba~ından bir türlü 
ayrılamıyor. İkidcbirde, yere çö
meliyor. Tıpkı, tütsü verir gibi, 
eli)·le kızatrnanm kokusunu bur· 
nuna çe!.erek, mest oluyor. 

Nihayet, dayanamıyor. Kazın bir 
budunu koparıyor. Yemel:e baş

lıyor. 

Timur, çadıra ıeliyor. Şahane 
lıfr azametle giriyor: 

- Buyurun hoca .. Şöyle, karşı 
karşıya bir yemek yiyelim. 

Diyor. 

Sofranın başına ı:eçi~·orlar. O
turuyorlar .Yemcğ<' başlıyorlar. 
U~klar, yemekleri ko)'llp kal

dırıyorlar. 

Sıra ,kaz kızartmasına geliyor. 
Kızartma tcpsi•i !>rtaya lı.onulu

yor. 
Tiınurun gözü, birdenbire ka

zın kopmuş ııyagına ilişiyor. 
Şahsına mahsus yemeğe bir 

başkallllllll el uzatması, Timuru 
fena halde hiddetlendiriyor. 

- Vay .. Bu kazın bir budwıu 
kim koparnuş da, yemiş?. 

Diye, bağırıyor. 
Hoca, fena holde korkmakla lte

raher sük:un .. tini muhafaza ecli -
yor: 

- Dcdotlim!. Buna kim cesaret 
edebilir. 

Diyor. 
Tiınur, öfkeli bir sesle: 

- Canım baksana .. Ku:uı. ha 
cağı bir tane. Han~ öteki bacalı! 

Diye söyleniyor. 
Nasraddin h-Oca: 
- Sultanım!. Birim memleket

teki kazların ekııeriııi tek ayak -
lıdır. Sözüme inanmusanıs, it~ 
bakınıı. 

Diyor ve göl kuannıla, tek '!
yalı: üzerinde duran bzlan • .._ 
teriyor. 

Tlınur, ioi anlıyor. Hecuwı ya
lan söylediğini filen. iabet etmek 
istiyor. Adamlanndan hlriı>i çaiı
rıyor. Kulağına eğilerek: 

- Gidin. Benim çaclırım.ıa ö -
nündeki höyük K~'e (1) şi4Mtll 
bir darbe indirin. 

Diye emir veriyor. 
Birdenbire, top giiriUtmtinü u

dıran bir ırfiriiltü ifitillyor- Gö • 

(1) Gayet büyük, 
muharebe davulu. 

telr. sabhlı 

flY&n aslı detiftirrııel< mümkün 
değil ... 

Nihayet Venedik gemileri İs -
iı:enderun limanına gelmişti. Bun
larla münasebata ~k JB:zın di. 
Liman Türk gemileri tarafından 
llkı bir kontrol altında bulundu
tu cihetle V ened.ik gemX:ilerile , 
temasa gelmek kolay değildi. 

Bu işi, yapsa yçsa Cemile ya
p:ıbilecckti. 

Cemile İskendurna felıli. Pej -
mürde köylü kıymtinde idi. Bir 
Arnp 1:.öylüsü... Pazarda öteberi 
salıyordu. 

Türk muhabzlannı buylandır -
m"mak için Cemile tebdili kıya
fol ctn.işti. Arapça da miikemrnel 
konuşıugundan vaziyeti şüphe 

davet etmiyordu. Güzelliğini de 
elinden geldiği kadar selretm~ti. 
Yüzünü gözünü ceviz ile bo:ta -

...ıı-~t. Adeta bir Arap çingenesine 
dönmüştü. 

Venedik.liler, pazarda öteben a
hyorlardJ. Cemile, bu alışv~ i
çinde Venedikli kaptanlardan bi -
r:isin.i eki«.> etmeğe çalışacaktı. Ev-

İkisi de soyunuyorlar. 1'~ 
peştemallara sarılarak i~I 
yorfar. Göbektaşına oturarl' 
llUJtDlya başl1yorlar. 

Söz, eşyanın kıymetin• 
ediyor. Timur, hocayı te<"tÖ 

&eçirmck için soruyor: 
- lloca!. Bana bir ı.ıyıııl 

bakalım. 

Nasraddin hoca, fiÜylece 'fi 
&'ÖZ gezdiriyor: 

- Eh.. Elli altın, Su!taıı>' 
Diyor. 

Tiı:nur, fena halde JuzıY~ 
kat, sükiınetini muhafaza "' 
Aralarında ıu mulıavere gel' 

- Hoca!. Çok has.is d•"rl 
Yalnız, şu üzcrimde!.i p< 
elli altındır. 

- Evet, Sultanını. Beıı dt 
yalnız ona kıymet biçtim. 

- E, hecim kıymetim ~ "~r 
- Sizin kıymetiniz mi?, 

lıakkında söz . öylemak. 
lıaddim mi snltanım. 

Diye, te' .. 'rriyor. 

Hamanuıa.. çıkıyorlar. 
n avdet ediyorlar. 

Timurun mnhteşem atıııı' 
mnda, kendi mütenzi uıcrlı' 
le yola devam eden hoca, tsr 
kbsecliyor. (Abbasi Halil•• 
ahı iaünlerini sayıyor. . 

- Mubarelı:lerin hepsi, ( 4ii 
isim kullanmışlardır. Vıi.sikl 
llluğtesimhillab .. Mü.ı..,i~·~)ll 
llutezidbillilı ... 

Timvr, lıoeaıwı •özünü 1<tf 

' <~' 

BAL P 
vel.ce italyanea yazılml{ bir 
bap da hazırlamıştı. 

Venedikli kaptanlardan bil' 
milenin yanına sokularak ~ 
almak i.!tedi. Cemile gcP'ı 
kaptanın konuştukların• ;ııılı 
dıı. Kaptan yanındaki gen::, 

• d.j!" 
- Bu Arap çıngenesı o' şJ' 

- Öyle:·e b<>nziyor ı:sPf 
- Suratc beroat, !ak.BI· f 

rinin içine dikk•l et r.t 
Çok har.ıretli güzleri ,.ar··· ı 

Cemile sezdirmiyordu. l'ıJ 
~tı ka~ırmamak için rı' ıf 
gödt'riyordu. Kaptan r~r 

ıc 
ba ' d: Etrafta k,m•·ccl 
tu. I 

Cen,ile usuletle kapı 9 rı9 
laraK ıalvanca birşcrıc• 
Kaptan ;;kilnıişt c .. mıl 
sinin esir bir ita!; an k 

1 
• 

. ec1ığ• ı 
duğunu, ka\'mak ıst ,ıı 
zünün bo ·ama oldağıınu 

"' ve koynundan çık •c r 
da usuletle kapt<lll" V• •. ~•• 1 

(M.....-



(B 
. Jeri -ı .ıoıu 

u yazının metin ' • ) 
Ajansı bültenlerinden alıJılll-l~vır 

Telbis eden: Muammer Afatın: 
Amerika Birleşik Devletlerinin 

Yeni Londra büyük c!çisı Jonn 
Winant tayyare ile Londraya gel
m.tştir. Elçi tayyare ıneydanında, 
b . İ gil. Kralı tarafından kar
ızzat n ız 
lanmıştır Bir İngiliz Kralın.n 

:ı aban;, büyük elçiyi karşıla-
ır y r· ngiltcre tarihinde ilk defa 

ması d" 
olarak vukua gelmekt.e ır. 

v aı;ıngtondan gelen ha~erlere 
göre, tngiltereye yardım layıhası 
müzakereleri devam etmektedır. 
Llyihanın ayan meclisinden ekse
riyetJ.e çıkacağı tahmin edilmek.: 
tedir. Amerikada tayyare sanuyıı 
inkişaf halindedir. Her ay, tayya
re imalatı artmakladır. 

AFRİKA HARBİ 
Hür Fransız karargahının teb -

liğ ettiğine göre, cenubi Libyada 
mühim bir vaha olan Kufra bir 
martta hür Fransız kuvvetlerine 
teslim olmuştur. 1000 İtaly!JI esir 
alınmış. ve mühim miktarda harp 
malzemesi ele geçirilmiştir. 

Kahiredeki İngiliz umumi ka • 
rargB.hının tebliğine göre, Eritrede 

Keren civarına hakim olan mü -
hlm bir geçit zaptedilmiştir. 

Bütiin siya.af merkezler· 
de ıneıgul olunan tek 
ınevzu Alınan kıt' alıı.n
nın Bulgaristanı iJgal o
dişidir. Günün bu ha.di
sesinden gayri diğer si· 
yui ve askeri hareketler 
ikinci planda kalınakta
dır. Bulgariatanuı i§gali 
muhtelif memleketlerde 
ınuhtelif ,ekillerde akis
ler uyandırmıtbr. 

leri Italyanlara mühim zayiat ver
dirmişlerdir. Sornalideki harekat 
memnuniyet verıci biz şekilde in
kişaf etmektedir. 

Cuba ırmağının 150 mil garbın
da Bardera dı.in ~gal edilm.i§tir. 

YUNAN HARBİ 
Atinadan gelen haberlere göre' 

dünkü harekiılla İtalyanlar Ç<lk 
zayiat vermişlerdir. Son günlerde, 
İtalyanlar merkez. ırunt.aka:,:nda 
bir mukabil taarruz yapmışlardır. 
Bu mukabil taarruza en mümtaz 
İtalyan kıt'aları iştirak. etmişti. 
Fakat, bunlar ağır zayiatla püs -
kürtülroüştür. 

Arnavutlukta son günlerde şid
detli haya harpleri de olmuştur. 

HAVA HARBİ 
İngiliz tayyareleri Almanya ve 

Alınan işgali altındaki topraklar 
üıerinde çok şiddetli bombardı -
manlar yapm!§Iar, bir çok sanayi 
müesseseleri, doklar, limanlar ha
sara uğratılmıştır. 

Malta da, hava hücumuna uğra
mışsa da hasar ehenımiyetli de -

ğild.ir. 

Habeşistanda Gondora giden yol 
üzerinde mühim terakkilcr kay -
dedilmiştir, Habeş vatanperver • 
~_:__:_~~~~~·~~~~·-~ 

Betan 1111gar top· 
raıııarı Aıman iş

gali altın a 
(1 bıet Süifed,.. ı>enml 

alındrğını ilAve elmektedir. . 
Dun aJq;am 250 Alınan tayyaresı 

Sofya üzerinde müteroa<lıyen u~muş
tur. BUıün Bulgaristan Loyyarc mey
dan.lan Almanlar taralından işgal ~ 
dilmiştir. Alınan kıt'.:ı.lart Sofyaya gı.
rince, Alınan Elçiliği önünde bır geçıt 
resıni yapın~aniır. 

Kral Boria 

Memnun iınit! 
Dün akşam saat 17 de, Alman.yanın 

Sofya Elçisi Baron Von hicbıhofen 
Kr•l Boris tarabndan kabul edilmiş
tir. Alman kaynalclama göre, Kral, 
Elçiye ınemnuni.1eUeri:U bildinn~~· 
Boris bundan sonra Ilalyan Elçisini 

kabul 'etmiştir. 
Bulgarisatnın Londre. Elçisi Monçl

lof, Bulgaristanın mihvere .iltihakı. d~ 
layı:siyleğ vazifesinden ist~a elmı~tll'. 
Soiyadaki ingilız Elçisi dun gece geç 
vakit Kral Borisle bir ıniJ.lıikal yap
n:ıştır. 

Filof'ur. 

Beyanatı 

Bulgar Başvekl!I Mlof, dün öğl"<ien 
sonra Mebusan Meclisinin fevkalade 
k>planllsında bük.Wnet namına beya
naı.ı... bulunarak deın.ıı;tlr ki: 
· •- Alınan bükillueti Bulgar hüku

metinden augaristan Alman kıl'aları 
göndermek için müsaade isten~tir. 
Alman b.ükUmeti bu ınüsnadeyi ıster
ken, bu kıt'alarn vaillesi zanı~la. m~~ 
~ayyet bulunduiuDU ve tıcdetın 
Balkanlarda sulh ve nizamu:ı- muhafa
zası olduğunu beyan eLmıştır. Alman 

bi.ıkümeti, BulgarJ.st,aııın sulh siyas:; 
tine ve komşularına karŞl olaD ah 

hl b talept.e bu
vecibelerine ınugay.ır ç ır 

'"k" Alman hükürnetl 
lunmamı~tır. BLLd ıs,,, lan dOs~ 
komşularımızla mer ıye&.te ~ da 
luJı: muatıedclerlnl ve a1nı uunaıı 
komşumuz Türk.İYe ile geçende ~ 
"'"'en ve B··'•ar t>üJ<ümetılllll sulb sı
~ ..... rnmi1•tl• 
)'asctini bir kere daha e~e . ten 
kaydeyliyen l>eyalllllUll"ı ııassa 
ru>zan itibara ~ıır. 

Bu vaziyet dahil jnde ve bülÜD. b.A
diselel"i tarttıktn sonra, Bulgar hukfi
metı memleketimiz.in ve miUetınüz.ı.n 
Yaşamak haklarını koı:wnak ve muhafa
za \'."to:ıek arzusi.,Yle ve AlınanYa ~e 
Bulgari!itan arasuıda mevcut dosUugu 
naıarı itibare alarak. ve Bulgar dev
letin tın de mevcut kanunun ve niz.ın& 
~llhafaza edileceğlni ve Bulgar men
W:~etine riayet olu..~acağt ıeminatı.Dl 
ıeı, · tan sonra Alma.ıı t;uk(ın:ıetiııilı ta-

Ulı l<ab··~ ··--- • ıır· ı..u.ç n.c.ı..u- ver~ • 

Taahhiitl -::---.::.::•re 
Sadk -
-

1 ~lınacakmit 
Bui.gaı- h" • . 

nu beyan, ~Um.eti kendi hesabına şu
Bulgaristan~rneyi bir vazı!e bilir ki. 
cudyieti, Bl.Ug~~an kıt'alarının nıev~ 
hiç blr Veçhil rıat.anın ınllb. siyasetınJ. 
Bulgaristan . e de&4liımcmcktedir· 

gırıştigi ta .. . •• 
kalıııaktadı.r Ve ahhuUcre sad~ 
ha . · YUkandak.i sulh ııattı 

rekelmden ~m 
leyh her türlü la amıya ve binaena~ 
J;liriıı in 

1 
arruzctan ve hcrhangı 

h.e ~ ~tııLıatleı·ini t-ehdit edebilecek 
r turlu leJb 1 . :sre k· . ır eredn içtinap eylecnı-

aıar ver ı · l. 
Bulgar b.. 111 ;; ır. Bu kararı verirken 
no · .. ükümeU, bununla Bulgarisla· 

ı;ugun · · 
kanıaru: ve istikbalde ve keza Bal-
tn.et etr~· sulhe en iyi bir tarzda biz ... 
lcıl.rneti ıgı ı:nu~ıeasındadı.r. Bulgar bil
lqııaca :'aı.ıyetinin her tarafta iyice an
clan ıa.ıruu. ve Bulgar milleti tarafm-

Bulga "ı> edilecegını ümit eder.> 
<>atıııı .~_M:ecliai, Ba11vekilin bu beya

'••••:rıyeııe tuvtp etmlltir-

Bulgarlar -- --
Ne Söylüyor?. 

Bulgar gazeteleri, Bulgaristarun ti
çüzli.ı P.iıkla girişini kısaca mevzuu 
bWetme.kledir. Fakat, Vıyanadaki me
ras.ı.rnc ait uzun tu!::>ılAt veriyorlar. 

Zoı1l g.azetı..:.si diyor ki: cSulgaı·jstan 
tlçhı Pakta kom.,ularuıı tehdit etmek 
için değil, [:ıkar, bu paktı imza etmiş 
olanların Avrupada iidH bir nızam el
de etmek Jçin mücadele ettiklerinden 
dolayı iltihak cylemiıltir. Bu niza.mm 
kurulacağına kaniiz. 

Ulro g:ıı:cLcsi de j(jyle yazıyor: cSun1 
ve darat·ık hudutları olan bütün ecnebi 
menllekctler Uçlü Paktı tasvip edıyor
lar. Bulgaristan daracık bayat sahasın
da boguluyor ve adalete dayanan ve 
onun asgari mutalebatm.ı is'at eden 
yeni bir nizam istiyor. 

Bul.ıaristanuı 

Alacakları 
Amerika Hariciye Namn Hull, Bul

gari:>Lanil Alman klt'alan gird.ı.gi tak:
dir<le, BuJgarista.nın Amerikadaki ala
cltlannın bloke edilecegini sôylcın.i.ş.ı.ir. 

Yugoalavyada 

Akisleı:_ 
--;. N. B. Alınan Ajansına göre, Bel
gradın sal;jlıı;.·ctli 1llahirlJeri, ~.Lligaris
tanın üçlü ı-·aıct.iıl. iltıhakıru sukuneUe 
karşılamışlardır. Koınşu millcLler~e 
dDStane müı.~bctlerın muhafaza edi

leceği bakk•n<la Bulgar BaşvekHi Filof 
taraiından yapılan beyan.at~. bilhassa 

nunıyelie karşılıındıiJ. .soylenmek
~ın '7.-..,.rt.l) siyasi man1ıUerinde Bul
t.,..ır. ~- ·ı k ~· 

t nın uçh.i Pakta ı ııha · 1nı a.
garı!I a 
.,... in tabii bir inkişail_ olarak ka-
~ıer . Ing.liz k 
bul ediyurlaı·. Zagn~pleki. ı. on-
solosluğunun ikt~t işlerı 5~lı ~vans. 
yugo::olavyadaki i.ngilızler~. ~~ 
günlerinin sa:ytlt olduğunu soylemışt.ir. 

Yugoslav H~e N~ Marir.oviç 
Macar hükUınet merkeı.inl acele ter
kederek Bclgraı>& dÖlllJIUıi ve Kı-al Na
"bi Prens Paul tarafından kabul edil
~i~lir. Bu gö.tilome uz.un sürmüştür. 

İngilizler --·-
Ne diyor?. 
~;__-·-

Londrad• çıkan Sund•:r Timeo gıu:e
tesi: cDostlan.mız. . ~~analrımız> 
b lığı alLınd.ı neı;reltigı bu· makalede 

d~ ki' cEden hey'etinuı Yakuı Şark
cyor tı~ seyahatin iki manası var-

ta yap ,.. . 
. !ardan biri General Vavell ile 

dır. Bun örUşerek vazlyeLi göz-
dııha yaJcınclan .~,,eri de bu muılakada 
den geÇı.rroek, u.&& - • • • • 

dost ve mütte!iklerımızt ı.cya-
1ıuJunan k takiP edilecek askeri, halıd 
ret edere . ti hak}unda kendileriyle 
ve hava slJ'ase .. -•.---A.. hük.Q-. . anıaşmaJı:Lr . .l\.DJUU~ 
daha ıy~.:.ı.tbuat.ın, ordunWl ve h~ 
metın, . ıazJasiYle cesaret vencı 
ballı ııareJ<eU 
oımuştur. 

Türkler ÖY:~ 
-
8

. -Milettir ki .• 
ır ---=----

;;..--- ö le l>ir millettir ki, gerek 
Tiırkıye Y .o-anlr onun kıy-

• . J r gerek ,n.ı..ıu ' . 
ıngıhz e • . etmek rırsauna natl oı .. 
ınetını takdir ılıflWc&be1e TUrkler de, 
~uşıardir. B A)ır,anlar ııakklllda bü
Jnglıziler ve vaziyettedır!er; Türklerın 
kıim vreccek kani oımaları, yalnız 
İngiliz ıaıerıne . degil, a,,U uı.ıııanda 

. ezııkel .,.eıı . 
bır n . bir ıtadesldJI. 
J<an""uerının 

Bulgaristan!_ 

tthaın Ediyorlar_ 
,_ı.ıerı. sulpris-

Bütıln Londn-. TilrkİYcnin gös-
~ . .., v-·••etle Bi 

tanın aı...... ~ ese ediyorlar. -
rd .•. cesreli mukB1 .,_,." sar:tet-te ıgı unda .r..ı ~~ 

taraf kalmak bUSUS eunekl• J>eraber, 
tlği gayretleri z.lkrıaral< sulgaristanl 
aazeteler, k.qltad o 

Alman kıt' alan Afrikada mü
(1 inci Sahifed"'1 Devaoı) 

lere göre Alman kıtaatı Bulgar -
Yunan hududuna yaklaşmaktadır. 

20 MEB'US MUHALİF 
Londra 3 (A.A. )- BBC: 
cAssociat Press• in Londradaki 

muhabirine göre, Sobranyanın 

dünkü fevkal5.dc içtimaında, Baş
vekil Mösyö Filof'un Bulgaristana 
Alman kıt'alarının girmesine mü
saade edileceği bakkinda, hükO. -
metin, Almanyanın müracaatını 

kabul edeceğini bildirmesi üzerine, 

yirmi meb'us bunun aleyhinde bu. 
lunmuşlar ve meselenin müza -
kere edilmesini istemişlerdir. Fa
kat beyanat, ekseriyetle kabul e
dildiğinden bu yirmi meb'usun is
tekleri nazarı dikkate alınmadan 
müzakere tatil edilml,tir. 
TAHRİBAT MÜTHİŞ. OLACAK! 

Nevyork 3 (A.A.) - Nevyork 
Times gazetesi baş makalesinde 
şöyle yazıyor: 

Bulgaristanın işgali tki gaye ta. 
kip etmektedir: Yunanistanı kor
kutmak ve Yakinşarka doğru iler

lemek üzere bir üs hazırlamak.. 
Demokrasiler mukavemete ha -

zırdır, fakat önümüzdeki ilkba -
harda tahribatın müthiş olacağı 

anlaşılmaktadır. 

. N evyork Herald Trlbune gaze • 
tesi İngilizlerin Balkanlarda mu
kabil tedbirler almalarına intizar 
edildiğini yazmaktadır. 

itham ediyorlar. 
Sunday Time$ diyor ki: cAvrupa, 

Balkanlar suJhıınun, sevkulcey~ bcJtı

mından ehemmiyetli o1an bir. toprağı 
işgal eden küçük bir devletin tckrarla
naıı ihanetleryile tehlıkc..ıyc girmesine 
müsaade edemez. Şimdiki halde, ken
dinı;ı.i ve mtitte!ik..lerimizin muk dde
ratını müdafaa etme.sini bildığimi.zi 

göstereceğiz.• 

Moskova 

._Şusu yor_ 

Havas Ajilnsının bildirdiğine göre, 
Moskova radyosu anc;ık evvelk "<lbah 
Bulgaristanın Üçlt.i I'ııkta iltihakını 
bildiren Alınan re:iml tebliğiııi bi.l' ,:küca 
tefsirlerde bulunmak~uın verrrııJtir. 

Sovyet gazeteleri, Aln1an kıl'etlJrının 

Bulgari.standa bulundufuna dair he
nüz hiç bir haber neşrclmemişletdir. 

_Yugoslavyay~ 

Tecavüz mü?. 
Cumartesi günu iki Alman bombar

dıman tayyaresi Makedonyada Üsküp 
üzerinden uçmuştur. Tayynt'(!'lerden 
biri Yugosl:ıv avcı tayyareleri tarafın
dan yere inmiye mecbur edilmiştir. 
TUl'JlO - Severni karşısında Tuna ü
zerinde de yedi Alınan t:ıyyaresi Yu
, · .- topnıklnnna t.ecavii7. etıniştir. 
Bu tayyarelere karşı mitralyöz atesi a
t,.• ... ~. ,.:ıy)·~ı·eı.!r, ltuınrn topraklarına 
geri dönınüştür. Bu tayyarelerin hasa
ra uğı:adığı söylenınek.Lcdir. 

Yunanistam 

!ehdit İçin_ 
Londrada çıkar.. Sunday Times gaze

tesinin diplomatik muharririne gOre, 
mihvereiler, sınır harbıni şiddetlendi
rerek Yunanist:ın.ı. t.ırkUlmek ve llitlya 
ile sulh ıuüzakcresine icbar etmek nf ... 
yctindedir. Lvndrıtda kuvvetle zanne
dildıgine ve 'furk ruatbuatuun mi.ıtte
fikau işaret et.ligine göle, Almanya :ia
yet Bulg::ıristandan geçerek Yunanis
laın istilti etmiye kalknr<>a Türkiye 
n1UdahaJe ecdccktir. Balihca mesele
leı:den biri, Türk ordusunu uzun bir 
harbe karşı koyncak şekiJde t.echiz et
mektir. Ankarada yapılan son İagiliı::
Türk konuşmalarında bu husus haa.
kında 1nemnuniyel verici neticeler .. _ 
lıncllğı zannedilmektedir. Sovyc.:tlıer 
Birliği hakkında hiç- bir endi..,e varit 
görülmemektedir. Ankarada kuvvetle 
zanoeclildiğine töre, SovyeUer h1ı Hğt
nin biç başını a.gratmakslZlll Bu~la
rın Türk.iye ve İngıltere taraiutt.buı 
mUdafaa edilı.nest Moskovacla menn:u
nlyetle karşılanmaktadı.r. 

Aiıııanlar~ 

Bir Haberi ----
D. N. B. Alınan Ajansının Belgrad

tan verdii'i bir habere gOre, Ede:ıin 
Ankara zıyarett hakkında Vrcıne ısım
li Yugoslav gaz.ctesi şunları yaz.makl.a
dı.r: 

cBu ziyaretin hakiki hedefi, Mısırla 
Türkiye arasında karadan irtibat te
sıs etmek içın Surtyenın İngılizler ta
rafından işgaline mu.ait siyası bir ze
min hazırlamaktır. İngıltere böyle bir 
harclt-etın tahakkukundan evvel Tür
k.iyenin muvafakatini almak li.ızumu
nu h1ssetmıştir. IngilLere, Suriyeyı kur
tar ak ve harpten sonra da TUrkiyeye 
venneyı vaad ederek bu muva/a.kati 
ist.ah.sal etmek istemek.ledtr.> 

Eden 

Ati nada 
İngill.:r: Hariciye Naz1n Eden ve İm

paratorluk Genel Başkanı General Dili 
dün Öğleden sonra tayyare ile Atınaya 
vasıl olın~lardır. Eden Tilrktyede yap
tığı seyahatten fevkal.3de memnun ol
duğunu S'Ö) lcm~tir. Eden, dün akşam 
Yunan Kralı tanıfından kabul ed.llınlş
tir. 

him bazı nokta
lar işgal edildi 
~ahire 3 (A.A.) - BBC: 
Öğrenildiğine göre, dünkü İn • 

gidiz karargahının tebliğinde bil
dirildiğine göre F)-en civarındaki 
yakaların İngilizler tarafından 
zaptı Eren'in muhasarası için fev
kalade ehemmiyetli görülmekte -
dir. Gondar istikametindeki iler • 
leyiş, arazinin dağlık olmasından 
dolayı ynva.şlamaktadtr. 

Londra 3 (A.A.) - BBC: 
Haber verildiğine göre, Cumar

tesi \Iünü Kolonya üzerine vaki o
lan Ingiliz hava taarruzu, 3 saat 
devam etmiş, şehrin sınai mahaL 
lerine birÇ<Jk yangın ve infi!ak 
bombalan ahlmışttr. Birçok yan -
gınlar vukua gelmi~, çıkan akvler, 
hedefleri İngilizlere tanıtmağa se
bep olmuştur. 

Atina 3 (A.A.)- BBC: 
Resmi tebliğ: Düşman ile teması 

muhafaza edecek kadar ufak ha
reketler kaydedilmiştir. 

Yunan topcusu muhtelif mın -
takalarda İtalyan topçusunu sü • 
kı'.ıte mecbur etmiştir. Bir düşman 
malzeme deposu ateşimizle harap 
olmuştur. 

JAPONYA 
U inci Sahifeden Devanı) 

muhtelif yerlerden alınan haber -
!er Fransızların evvelce sanıldığı 
derecede azimli hareket etmemekte 
olduğunu bildirmektedir. 

Londramn salahiyetli mahfilleri, 
Vişi hükı'.ımeti tarafından verilen 
kararın fvekalade mühim bir safha 
açtığı mütaleasındadır. Çünkü Ja. 
ponya şimdi mutalebatta bulun -
mak yoluna gırdiği için herhangı 
bir noktada taviz koparınca yeni 
taleplerde bulunacaktır. Öyle ki, 
er geç silahlı bir ihtilal önüne ge
çil_mez bir hal alacaktır., 

Ingiltere ve Amerika için icabe
den şey bu silahlı ihtilf>fın ancak -
kendileri için müsait gördükleri za
manda patlamasıdır. Bıı müsait za.. 
manın ne olabileceği hususunda 
kat'i bir sır tutulacağı aşikardır. 
Bugün şurasını söylemek kafidir 
ki, umum; vaziyet hakkında Lon
dra ile Vaşington arasında de -
vamlı r,oktai nazar teatileri olmak
tadır. 

Yakın şark için oldugu gibi U
zak Şark için de denilebilir ki 
bundan bö) le askeri mülahazalar 
siyasi mühlha>•lara hakim olacak 
ve askeri vaziyetler siy.ısi vazi -
yellere tekaddüm edecek ve hatta 
bunlar.n izahına yarıyacaktır. 

japonya, Büyük Britanyanın ni
yetlerini öğrenmek için, Vişi hü
klıı_neti tarafından yapılan ta"f
lerın tanınmasını !nı:iltercd~n is
temeğe Siyamı teşvik edecektir. 
General Dö Gol araziye müteallik 
hiçbir tavizi Hür Fransan'n kabul 
etmiyeceğini söylediği için japon
ya, geçenlerdP Siyama dostluğu -
nu teyit eden ve ayni zamanda 
Fransız imparatorluğunun ta,mam
lığını tekeffül eyliyen İngiltereyi 
bu suretle müşkül bir vaziyete sok
pıak emelindedir. 

Londra ve Vaşingtonun müşte
reken hareket edecekleri muhak -
kaktır v~ İngilterenin güçlük çe
keceğini zannetmek bir hata ol -
makla beraber her iki memleket de 
herhangi beyanatta bulunmağa 
kendi k:·i ni mecbur görmüyorlar. 
Büyük Britanyanın Japonyaya şu 
üstünlüğü vardır ki, Büyük Brıtan. 
ya hadiselerin inkişafını bek!ıye -
billr. Halbuki Japonya sakat p.roje
sinin muvaffakıyetlerini istismar 
edebilmek için mütemadiyen ileri 
atılmağa ve daim daha zivade te
sadüfi hareketlerde bulunmağa 
mecburdur. 

Mecidiye köyünde 
· ( l inci S&ltlfedeıı Devam) 

İlk partide bu yolun Şı.,;hden .Me
eıdiye kiıyime kadar olan kısmının 
genişlıği 27 metreye iblağ edıle
cektır. 

Mecıdıye köyünden sonraki ge
nışlik de ekser yerlerde 19,5 met
re olacaktır. 
Dığer taraftan Mecidiye köyün

de bundıın sonra, yapılacak ev -
lerın tipleri tahdit edilecek ve 
hepsi muh8'<.kak bahçeler içinde 
bulunacaktır, 

Mecidiye köyünde büyük bir 
•spor sahası. da yapılacak ve 
asfalt yol güzergiihındaki bazı 
biçimsiz evler ve dükkanlar is • 
\imlak edilerek yrkılacaklardır. 

Herşeg Alman
yanın 

yola 
tutacağı 

bağlıdır 
.(BAŞMAKALEDEN DEVAM) ı 

sonra, i~galden önce ve sonra ve
rilen teminatların da, Holandaya, 
Belçika~a, Danimarkaya, Norve
çe, Avusturyaya, Romanyaya ve 
Yuuanistana karşı verilen ve 

biliihare, topyekWı geriye alınan 
teıninlerden biç farkı yektur. E
ğer, böyle bir (ark varsa ve ola
caksa; bunu ancak, Bul:::aristanm 
hüsnüniyet ve taahlıüllerine sada
kat arzusu değil, Almanların va
kıa balinJeki müstakbel hıueket
leri garantı edffektir. Bu itibarla, 
bundan höyle, herşey; Altnanya
nın tutacağı yoln bağlıdır. 
Artık fiil halinde, Türkiyenin 

de1 Yunanistan ve Yugoslavya -
nın da konı~ıısu Alnıanya ve AJ. 
man ordusudur. Bulgaristanın, 

bütün hüsnüniyetine ve sıaffetli 
inancına rağıncn dahi; sulhu Bal
kanlarda bozmak veya muhafaza 
etmek, Alınanyanın elindedir. Al
manyanın bu yoldaki gidişini gör
mek rlc, uzun zaman mese}esi 
değildir. 

Eğer, Almanlar; Bolgaristana 

hakikaten İngilizlerin Balkanlar
da bir ccphf: açmasına ınini ol -
mak vehmi ile yerleşmiş bulunu
yorlarsa: nıe.,,ıe yoktur. Bulga

ristan esasen esaslı bir kuvvet mü
vazenesi d~ğildi, lıu bakımdan bu
gürkii vaziyet iizcrindc fili bir 
değişiklik husule getirmesi balıis 
mevzuu dcl:"ildir. Kendi dalıili ni
zamı, istikloili, hürriyet ve ınülki 

tamalnlı:!t ve ıııih,·crc girnıcsin
den mütevellit guiıı ve kazancı ise; 
ancak kenılisini alakadar eder. 
Fnkat, Almanlar; Bıılj!"nristana, 

Yuguslavya, Yunnn'.st:ın veya 

Türkiye üzerinde bir tazyik yap
mak azmile girmiş bulunuyorlar
sa ve önünıüzdeki merhalelerde, 

hunu yapnııya kalkı~acaklarsa iş
te o zaman Bulg-drislaıı hükiımc
tiniıı tutuınu ve sözli neden ibaret 
olursa olsun; fili vaziyet değişe -
cck ve harp ateşi, Balkanların he
yeti umunıiyesini yaknııya başh
yacak, demektir, 

Maatteessüf hadisatın .;eyri he
nüz tam bir hüküm vermiye mü

sait o1mamak1a beraber; şahsan 
bize Balkan sulhwıuu ınahfuziyeti 

baknııından güven verir bir ma
hiyette görünmüyor. Almanların 

BuJgaristanda yerleşmesi ve vazi
yeti bu şekilde muhafnza eyle -
mcleri, bir lehte ilıtimal olmakla 
beraber; buna karşı kördüğüm 

halinde daha birçok ihtimaller de 
vardır: 

A-- Almanların Yugoslavyayı 

tazyike başlamaları ve hatla bir 
miidafaa lıarhine mecbur etme • 
leri 
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Barb Ve Casus 

Bilen olunu 
{azan: M. ATLI Tefrika No. 27 

Mıknatıslı bir maden değil de, 
a_deta mücevherat gibi bir şey ••• 
ıapon benim hayretime hiç e

hemmiyet vermez görunerek, ayni 
soğuk.kanlılıkla ve yılan lebes -
sümile devam etti: 

- Evet.. Boromin madeni de
diğimiz maden!. Fakat maden de
yince demir külçesı gibı bir şey 
zannetmeyiniz!. Bu, sondaj mak
nelerine takılan bırkaç grad ağır
Lğında küçücük ve billıirlaşmııı 
hır madde idi!. 

Hayretle sordum: 
- Evet.. Bu mumkün .. Tabıiyat 

profe,örü Kutup dcnızlerinde böy
le yeni bir maden bulmuş olabilir. 
Bu pek mühım bir~e~mi iti?. 

Japon lekıar fevkalaJe ciddi -
le~en bir yü.zle, gözleri pe.rlıya -
ra : 

- Çok!. dedi. Zira bu madenin 
mıknatısi eeTcyanlarile inşi.iı et
miş ve S'Cak. soguk denizlerin ka
rışmasile vilcude gelm;ş gayet 
mühim bir cevherdiı·!. 

- Mücevherat nev'inden bir 
şey mi?. 

- Hayır!. Bir nevi radium ma
d~ni nev'inden!. Fakat bu keşif, 
bırÇ<Jk keşifler gibi, daha keşfi a
nında ilk kurbanlarını verdi!. 

- Kurbanlar mı?. 
- Evet.. Maden sondaj makine-

sinden çıkanlı.rken sdcr heyeti -
nin i -çilerinden ikisı de derhal öl
düler!. 

- Öldüler mi?. . 
- Şüphe.iz!. Çünkü bu maden, 

mıkna tt.> cer ey anlar nm bir nevi 
maddele~ı!'!e~.nden has1l olmuş ol
duğu için iiadclli mıknat•si bir 
şıiiı neşretmekt idi'. Bu şuiı canlı 
ne varsa bir anda yakıyor!. 

- Yak yor mu?. 
- Evel!. Müthiş bir m:knatıs 

in~iaı yaparak!. Şin1ciivc kadar bu 
.ıiıaden kadar miıthis ~1'knal>si bir 
enerji veren bir m·adde tabiatte 
görülmemiştir!. 

japonun hala yukarıya kalkık 

duran ellerinin yorulmayışına, bi
lakis gittikçe artan bir hırs ve 
heyecanla konuşuşuna hayretle 
bak yordum. 
Şimdiye kadar asl:ı ~itmem.iş 

olduğum bu garip meselelerden 
elleri yukanda, bahsGden bu to~ 
yüzlü japı;n, o anda bana daima 
heykelleri eli havaya kalkık ola
rak yapılan bir Buda gibi görü-

nüyordu. l 
Acaip şeyler haber veren bir 

Buda!. 
Bu garip ve esrarengiz japonun 

bütü.'.'. bu meselelerden niçin ı •h- ı 
settıgını ve henüz hakiki niyetini 

tamamile kavrıyamamış oldugum 
için, hissettiğim harıırnlade hay • 
rete rağmen daima teti.J<ıe bu • 
lunmıya son derece dikkat edi • 
yordum. 

japon sinema endüstri (!J mü
messili hiç oralarda değildi. 

Bir müddet susarak Amerikan 
gözlüklerinin altında acaip ikı de
niz hayvanı gibi pa'I yan bodur 
gözlerile her ikimiz 'l yüzlerimize 
garip garip bakhkt:ın sonra: 

- İşte, dedi. Bu gı ıı madendir 
k! mıknatıs işleri Ü?er.ndc çaltşan 
bütün silah kC'{fi:;at laboratuar -
lannda büyük akisler hasıl etti!. 
Çünkü bu boromin maddesinin 
tatbikatta harikulade bir inkilii.p 
yapacağı zannolunnyor!. 

japonun sankı, bızı.-, bu mesele 
hakkındaki vukufumuzun derece
sini yoklarmış gibı yı.izlerimize 

keskin bir şüphe ve dikkatle ba
karak söy !ediği bu sozlerden hul.A 
onun maksadım keşfedememiş 
olduğuma can_m sıkılmışh. 

- Pekala, Bay Tuhimı .. dedim. 
Şimal Kutbunda kc.,<folunduğunu 
rivayet ettiğiniz bu Boromin ma
denile bizim ne gibi bir alakamız 
olduğunu anlıyanı.JrJr~m!. 

Garip japon o zehirli gülüşile y
ne gayet nazik.'.ıne guldiı. 

- r'akat ... dedi. Yine biı" çok 
keşifler gibi bu ke_;r de kş5.ifi için 
pek feci bir !elakl"l teşkil etti. 
Çünkü, aslen llkranya!ı bir alim 
olan profc;ör Borom;n bırdcnbire 
gayet esrarengiz bir surette öldü
rüldü ve düı.yada mevcut yegane 
m knatıs madeni 'İnC' esrarengiz 
bir surette ortaa.ın kayboldu!.. 
Halbuki... 

- .:~ ı ki?. 

- Hail ·.<i yeniden büvük bir 
dünya harbıııin kopmak uzcre ol
duğu şu sıralarda, tatbıkatta belki 
ölüm şuaından daha müthi~ ve 
müessir olabilecek böyle bir mad
denin akı.beti, oiliıh taharriyatı 

tröstlerini korkunç bir dehşetle 

faaliyete geçirmiş bulunuycr!. 
- ÖIU.m şuamdan mt dediniz?. 
- Evet.. Şüphesız, Boromin ma-

deni ölı.im şuaından çok daha mü
him!. Bütün vasıflar heııli7 ma
lı'.ım olmamakla beraber, görül _ 
mem.iş mıknatısi encrıı ve takati 
bulunduğu ve mesafe, madde mcf. 
humları olmaks•.zın etrafa i:ılı m 
saçtığı rnallım ı\ ı bit·spvdir' l:~

vet. Ne diyordum7 İ~te s z ,.,_ 
(Arka. ... ı \ar) 

B- Yunanistana ve Sclaniğe Tokat afıa M""d"" ı·· v •• 
miiteveceih bir hareketle bulun- •U ur ugun n: 
maları E'.b~a meıkeL.in:ie mlu.·l"fJJeden ~3 ettirilecek ol.an 17550 lıra 

U keşıflı ilkokul bına.:.aıın ~/~t/1941 tarihinden itibar 
16 

.. kuruş Ne-
C- Şarki Akdenizde müradc- kapa_ ı zarf us•ılU ;I~ ek-:ilt.ıncyc konulmuştur. en on be~ guıı nıuudetle 

leyi genişletmek için Ege sahillcrı ihale 18/3/9U Salı gWıu •at on dörtte Nafia 0 . . b. 
ve Boğazları istihdaf edecek bir cakbr. 3.lre6ı ınasıncLı yapı.la-
harekete kalkışm~arı... Talipl~rin % 7•5 nisbctinde ntuvakkat tem.inat olan 1316 lıra 25 kuruşa ait 

D- Yunanistanı, İngiltere itti.. :~ıla~~~~~~~a~~:\ 1~ kanune~ iC::-P eden ehliyet vesikalartnı t<'klif n1ek-
cdeceklerd.!r. a afla Daıreeinde teşekkül edecek koınisYona ibraz 

fakından ayırmak ve İtalya ile 
sulh::ı, BulgaristanJn anlaşmı:v. 8 .. ~u .. hns~ ait plAn ve keşi! evrakım görmek istiyenlerin Tokat Nafia ~lil-

durlüğune muracaatlan ilfın olunur. c1822> 
sevketmek gibi bozı vahi ümitlere J---;::---:---:--::-:--::---=-::-.-....:..:.:.:..:__. __________ _ 
kapılarak tazyike girişmeleri. Tokat Nafıa Müdürlüğünden: 

Bn ihtimallerden herhangi biri- . Tokat. merkezinde müceddeden uı~ eltirileoek olan 1550 ıtra 16 kuru be-
sinin tahakkuk &afhBBına intikal deli ke:ıifli ilkokul binasının 3.3.941 tarüıinden itibaren 00 be~ gün mti~etıe 
ettirilmek istenmesi, herhalde, kaı>a.li zarf usullle eksiltmeye konulm111tur. 

ihale 18.3.9-U Salı günü saat on dörtte Nafia "-'~ hın· da ta 
Balkan snlhıınu bozacak en mu • caktır. ~"'" asın yapı -

Tatiplerin 3 7,5 nisbetinde muvakkat temınaı olan 1316 lira 25 k~·.;;;.,,.~İt. m:.ı 
sandı~ makbuzu ile kanunen icap eden ehliyet vesikalarını tekli! mektup
larıyle bu·llkte Tokat Nafia Datreııinde tevekkül edecek koınİ17ona ibraz ede
ceklerdir. 

harrik vasıta ve ortalığı kavura
cak ateş yongası olacaktır. 

Bu hususa ali p!An ve ketlf ewaıonı gönnelt ~in Tokat Nafia Mü-
dürlüğüne müracaatlar ilAn olunur. (1619) 

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

Tok at Nafıa Müdürlüğünden : 

Herhalde, müstakbel vasiyeti 
bütün çıplaklığı ile ve vakıalarla 
ölçebilmek için; daha birka~ gün
lük intizara ve hadiselerin inki -
pf seyrini takibe ihtiyaç vardır. 

ETEM iZZET BENiCE . Niksac '.nerkezinde müeeddeden il>f& ettirilecek olan 175SO Jıra 16 ~uş be
delı ke~ifli ılkokul buuısuun 3.3.941 tartbinden itibaren on beş ııtin mtiddetle 

Terzi 
kapalı zarf usulile eksiltmeye k.onu.lmUftw'. 

dÜkkinlarl İhale 18.3.941 Salı günü saaı on d&tte Nafıa J:laireşi bin .. ında yapıla-

(1 lııcl Sa.JılfNen Devam) 

terzilikle alakası bulururuyanle.rın 
da birer dükkan açtıklarını göre
rek Belediyeden, terzi dükkan -
lartnın tahdidini istemeğe karar 
vermiştir. 

caktir. • 
Talıplerin '1o 7,5 niabetinde muvakkat teminat ol.an 1316 lira :>.; kuru~ ait mal 
sandığmın makbuzu ile kanunen icap eden ehliYet vesik: larınl teklif meklup
lariyle birlikte Tokat. Nafia Dairesinde teşekkül edecek kon1U.yona ibraz ede

ceklerdir. 
Bu huswıa alt p!An ve keşif evrakını ııörmel< ls~lerın Tokat Nafi.> :O.tü-

dürlüğüne mUroutlan il1n olunur. (1821) 

Tokat Nafıa Müdürlüğünden: Cemiyet; ayrıca; mevcut kadın 
ve erkek terzilerınin, terzilik o • 
kullarında imtihan edilerek birer Raşediye merkezinde müceddeden inşa ettirilecek olan 17550 lira 
ehliyetname verilmeler'ni ve eh- 16 kurtış bedeli keşifli t!k okul binasuıın 3/3/941 tarıhınden itibaren on 
liyetnamesiz terzilerin derhal beş gün müddetle kapalı zarf usulı le eksiltmeye konulmuştur. 
san'attan men'ini istemektedir. Ec- İhale 18/3/194.l Salı günü saat on dörtte nafıa dairesi binasında 
nebi memleketlerden diploması o- yapılacaktır. 
!anların da ayni şekilde imtihana Taliplerin % 7,5 nlsbetinde muvakkat teminat olan 1316 lira 25 ku
ta.hl tutulmaları; çünkü bunlardan ~ ait malsand.ığının makbuzil kanunen icap eden ehliyet vesikala· 
hemen hepsinin İstanbuldan dı • rını teklif ınelı:tuplarile birlikte Tokat nafıa dairesinde teşekkül ede
şanya çıkmadığı halde; muhabere cek komisyona Mıra? edxeklerdir 
ile A vrupadan diploma temin et • Bu hususa ait plan ve keşif 
tikleri ileri sürillmektedlr. nafıa müdürlüğiiııe müracaatları 

:-akını görmek istiyenlerin Tokat 
ilan olunUT (1620) 



6 - SOft Tt:LGltAF - 3 MART 1941 

. Biiu";ı~ TARiHi TEF~: 

B=ÜYÜK HA.RPTE 
. DÖNEN·, DÖEAPLAR 
. - . ' . - . 

azan: l&Jr.ader ;·. SERTELLi 

Kudüste yakalanan bir casusu kurtaran şeyh 
kimdi ? Cephe gerisinde yapılan menfi 

.propagandalar nereden geliyordu ? 

Filistin 
bir 

cephesine 
bakış 

J'illstinde aslı:eri vaziyetten 6nce, 
ıou tarihlerde Kudüste geçen bir 
.,... <usluk dedikodusundan bahse-
• ı....tlın: 
Meşhur cuwı (Llvrens) in karşı 

~phede Araplan ve Arap kabile· 
lerini elde ederek, kuvvetlerini art
b.rdığı ve arttırmağa çalıştığı ma· 
lılındu. Llvrensin ayni zamanda 

Filistini içinden vurmağa da ça.. 
hştığı söylenmekle beraber, bunu 
tahmin etmek de ]r.abildi. 

Bir akşam Kudüs zabıtası fÜP • 
beli bir Arap gencini yakalamıştı. 
Bu genç yirmi altı yaşlannda var
dı. Nerden gelip nereye gittiği so
ruldukta kendisinin müslüman ol· 
duğunu, Şamdan geldiğini ve tek. 
nr Şama dörıeceğini aöyleıni.ştL 

Verdiği adres üzerine o gece Şa
ma telgraf yazılıyor. Şamdan ge
len cevapta böyle bir kimsenin 

pmda tanınmadığı bildiriliyor. 
Kendi ismini Hallın diyen ba 

fÜpbeli adam, Kudüste (Beytul -
!ahın) pansiyonunda yakalanmıştı. 

Bir taharri memuru, (Halim) 
hakkında fil izahatı veriyordu: 

•- Dalına pansiyondan gece • 
)eri çıkıyor. Gündüz odasına ka. 

panıyor. Dün rece boynuna bir 
f4l atnılfb. Arap mahallelerinden 
koşarak askeri karargah civarına 
gitti. Orada bir eve girdi.. Ve sa
baha kadar çıkmadı. Güneş doğ· 
anadan biraz evvel, bir Musevi ile 
birlikte çıkarken arkalanna takıl
dım. İlrisi birlikte Halimin pansl· 
yonuna geldiler. Yolda Musevi, 
Halhne (Nlsir) diye hitap edi • 
yordu. İki isim kullanan bu adam 
h•kkıııdaki şüphelerim artınca ka
rakola gittim, vaziyeti anlattım. 

Ve Nasın tevkif ettirdim.• 
Bu hAdi!e derhal Kudüs muta -

ısarrıflıtından viliyete ve ayni 
zamanda dördüncü ordu kuman· 
danlığına ihbar edilmişti. 
Diiıpn•nın, Türk ordusu hakkın-

da yakından malı'.ımat almalı üzere 
Kudüse birçok casuslar gönder -
doiği kolııylılcla tahmın edilebilirdi 

Bu adam kimdi? Nerden gel -
mişti? Kime hizmet ediyordu? 

Yalnız mıydı? Yoksa daha mü. 
hlm bir ajanın adamı mıydı? 

Hallın ifadesinde fazla izahat 
vermiyordu. 

Cebinde küçük bir k!ğıt parçası· 
nın ucunda (Nasır) isminden ve 
taharri memurunun kulağile duy- . 
duğu ve şehadet ettiği bu ifade -
ainden başka merkumun (Nasır) 
ismini taşıdığına dair hiçbir ema
re de yoktu. 

Nasır yahut namı diğeri Halim 
olan bu genç on beş gün sonra, Ku. 
düste tanınmış bir Şeyh tar..ıından 
himaye görerek tahliye ediliyor. 

Bu adamın casus olduğunda fÜp
he ve tereddüt caiz midir? 

Fakat öyle mühlın bir yerden 
himaye görmüştü iti .. Bir daha hiç 
kimse onu takip etmemişti .. 

Hallın 'in o zamanki dedikodu -
!ara göre bin altı vererek yaka -
sını sıyırdığı söyleniyordu. 

Zaten hakikat olan cihet, mer • 
kumun esrarengiz bir tekilde orta· 
dan kaybolması idi. 

Öyle mühim ve dört çevresi düş. 
man tarafından ihata edilmiş bir 
cephe gerisinde böyle şüpheli a -
adamlar nasıl serbestçe §clıirde do· 
!aşabiliyordu! 

Zira Kudüs, Filistin cephesinin 
can daman olmuştu. Yüz elli bin 
nü.fusu olan bu şehirde Arap, Türk, 
R Güldani M . S.. ··• um, • wıevı, ury....,, 

Nusayri, Maroni ve daha birçok 
insanlar vardı. Bu kadar kozmo -
polit halkı sinesinde barındıran 

bir şehirde neler dönmez, ne en· 
trikalar çevrilmezdi? 

Hükô.met Filistindeki bu cephe 
gerisi faaliyetine neden umuldu • 

ğundan, beklenildiğinden fazla e. 
heınm:iyet vermediğini anlamak 
kabil olmuyordu. 

Hatta bir aralık: cLAvrens Ku
düse gelmiş!• diyeler bile vardL 

Bu menfi propagandalar nerden 
doğuyordu? 

(Mtlmı Var) 

1941 ikramiyeleri & 

T. ış B k 
ı adet 2000 IJralık = 2000~ Lira 

an ası • . 1000 • = 3000.- • 
2 ,. "150 ,. = 1500,- • 
4 > &00 .. = ~000.- • 

1941 Klçlk a • 2$0 • = 2000.- • 
as • ıoo • = 3~00~ • 

Tasarruf hesaplan ao • 50 • = 4000.- • 
ıoo • 20 • = 6000~ • 

Ik• • l" Kqldfıler: t Şubat, 2 May1S, 1 Ajuo-raffil Ve p anı toa. a İklnclleşrlı;ı tarihlerinde ,... 
oılır. · 

. 
Meş'aleler 
(Dördüncü sayfadan devam) 

dar elim oı.tafımw ~ ... ft -
11111& eıkı:ror. Berlı:- b&lıpeote muııt.. 

-~-

ki ıl!alemS!e, --· ~ oı
daimıu llÖl'OD doklor Selim, Nlhall q,. 
lı:lp ediyor n odasına &idlYor-. Kan
IUUll nbaAmslıimı bll<n ıloklor Yll
llJf la o .....ıı.ı. :ruba çılılJ'or, falıM o 
,.urt<en, m....u....ııert IDaı llııla& ile 
1<anıı1*& CUJ11117oobr- v.ı:r .. 
-1c1aııa cıtıuor. 

• 

MÜZEYYEN SENAR 
~zjz ŞENSES 

Beşiktaşlstanbul muh· 
telitile berabere kaldı 

1 
y- be1- " baleeanmı -ıııe

•embor. Kudurm"' bir ...._ ~ 
1•· O llnlda .._.. ırelea Astze 4• 
Y&lı'a4M iıabenlaı' Ghl,J'or. 1lu JuilQı 
Anda., cloltlor 8elba de DPI 6ııllnde cil· . 
rllnü:ror. Yani, -.ı lisla4 "' meııl<ll 
.,.. .... ..,.., diline ceıenı diilı.ib'or. 

ODEON Pl.AKl.ARlNDA 
H'9270422 Istanbul şampiyonu Beşiktaş dün· 

kü maçta nasıl bir oyun çıkardı 1 
Kenılslne ....... 41Qduiu bÖ7Ü1< ma
b&bbel ... bil.- bWerl, bir - ""° 
el117or ve: 

- YaJanCJ, •• t ı , beni metre
olnle ""lendirdlıı... Bu,;iıa bu kadar, 
faka& bit.mıed..I. .lnflt•mrmr &lacaiım.. 
tl!Tor • 

tlçönell penteı Dolıılor Selimin -
)ODllDda.J'I&. ~ Leman1a kODllfUl"

ken, HÖ!le>'m Cemal Be1 sell1or. tl
nlvenlle7e sllmif olan Selim beulls 
•e~. Bir sıeoe evvelki Ahne1'• 

.,.ııll ıılııa Asbıe meni< ı.tnıledlr. Bil· 
mqbı Cem.al, Azhenln bir m.tıMUllJ'e-

-.., l>ııı.tırMle, mönaoip bir ıı.anJa 
Lemana -.ıuı. dolı.tor Yusuf lıınfm• 

daıı toı.ballea ile 1aralandıtnu l>ildlrlyor, 
taat 1111DeRDe d117a.nnaın•en• tcD.b.!I 
edl7or, .. eonn da tolu hail. l>eml a
eull bir halde lislad oda.ya clrlYor. 
.. """" •il-• ı.ıem.ı.ıır. aiundaD 
ikan l'elbor. Adse •e Leman RllD tise-
r!D<le ı;...-ıec11rıer._ Kanouıa,-.. 
ıd71 ol4uiu ribl illral ..U,ar. Nllıall 

eıılırlıyor. Onıınla 7alna ııaı-, llen-

tLalnl - --· l>iUilll &4l<ı Ue 
Yasufa ballamnaınıu .emır. od!ıror. 
Nihal çıiwıca, iceri ıtrtm ~e de 
7lrml -•Llk ilan l<oca. tıao-atuuıı ı.-
dlolnd.e bıralllljı cWoel habralan am-
7""-· Bu aralJk fena!* c1evns1 ceı:ır
mea&e iken, doktor Yusota oaiırtQ"or. 
Yusuf JAPl&imdao nad.'mdlr. tl.ıa.ım 
eünJ öpit,-or, '1 d.lliJ'or. istad. bıua blr 
fU'l.la U.buJ ..U,or: 

- Öldükten ..,.,... maslıle olılah 
l'bl, Y•alla As:lzenhı eleJe vereretr.. 
fen için, lıep blrl.lde ba4ladJklara -
"fi"'aJ•ra deYUD.L. Der 11.lslndea dıll 
8Öz alıyor. Asiunin elyile Yusutu.n eU. 
ölen üa&ııdw -.ıı ii&eriade JNrıeai-

7"'-

• 
P17.., fevb!We l:JI 1>tr "1D'Otle -

ııll eıfjld.j 1913 ~ Parisıe, 1919 da lell
.,... Par!sle iki defa cönlüiüm bu pt
:res, ı..riııtıl def""1J>da l.'VODlle 4e 

llR:r. ikinci dda.-.ı.a ela Madam 8'
IDOlle ı. Barsr ı.ara.tından OJ'DılWIJDJıt'
U. Mnnn..ı,reu. ooyliiyormn; ~ 
Tt;raır....wuıa riinliıiumdeıı dalıa 171 
cletfldL De.kor, mi.za.u6en, koatiim, her, 
her ctbeUaı mükemmeldi. Bir.mci pıer-

dedelll tisledm - odalıtyle lkind 
perdedolU baJıoell kötil. her lilrJJi .ıu.
Aua fevlr.lıııdedlr. 

Arlloıllen "°""""' Yirmi ~ mll
lee&vlıı bir blabal&k .,.asında, O'JUD11 

cen'ınd•rq d.öri kiti ™· Ö&tı&Uu, - p~- cmiblea e<llır...tar. Ba 
dön qı c1e, -.ıa euıw. •imala tı
- Nenin 1ı1-, Badi Hila, Tr.
W Arlcmel'dlr. 

Badi Bön, .... blJ" Dlm. edemmp ~ 

lı.lııacM -la ve ·.ııı.ıı laYUJariTı.. 
ro!Wıii pq 171 7-41. Tal» A.rlemol 
de. ondan &filiı "a'muna• mridle att
seı bir OJ'11D •69ıtud.L 

Doiı =a oö1lem<ll lima l'Ol'
fUID Ulnl edeceflm: Ben, ••Misini 

cApdala ~ -- ,_ bet-... 
-'tllm. 
h,..ı perdeık ılokto. 8ellmle olua 

muıuı.~. Jıe:recaıum blrııır fula 
bulduium cil>I. ua "'"' kulata fena 
plaa •lnlonaUou lanıu ela bina -
rU.b l>aklam. ll111nmla lıenl>er, -
7e&I gmgml708i:rle l:JL 

N•nlre- Btı arlı.t !ıciD lılJmem l>lr 
fe)' 11671•- lhım Dil?. aJl-1elen 
de, ptıııtn •kfU""'ri bö1'ük muvalfakı7e
a,,ıe, cApdal> 4al<l ıdalı roliiıılin bls
.. bırakUjı ıee-liri '"m-t:rle lelift 
e&U. ArW ~in ... ıiill lıütiiiti, büyi!lil 
;J<llıtar; fab&, l'ÖDW, Nenire Mulısbı 

ırQ,!, -·-.ıan dalma -
bl~ll·•• ıvllenle p.- lıdbor-

Nafıa Vekaletinden= 
Dün şeref Stadında İstanbul 

Şampiyıonu Beşiktaşla muhtelit ta-
t/4/941 Cuma Cllntı saaı lb cıe Anlıa.:;.da Nafıa Velı:iletl binam içinde mal- lwn arasındaki mukarrer maç va· 

,...,.,. müdürlülü odaaında toplanan malzeme eksllbne komisyonunda c5450• lira tıat bir seyirci önünde yapıldı. 
muhammen bedolli bir adet torna. bir adet kolonlu makap, bir adet daire destere Büyük maçtan evvel kısa süren 
ve lld adet pılanya lezgfıhlarınm Çumra İstasyonunda vagonda teslim §8rtiyle i>ir merasimde Valimiz Lıltfi Kır· 
moolal masrafı Veltilete ve montajı müteahhide ait olmak 117.ere açık elı:ııUtme usu- . . 
Jile müteahhit nam ve hesabına eksiltmesi yapılacaktır. ı dar tarafından şampıyon Beşik-

Eksiltme ııartnamesl ve teferrüalı bedel.ala olarak malııeme müdürlllğUııden taşla B takımları birincisi Fener -
• alınabilir. bahçeye mev'ut kupalar verildl 

Muval<kat teminat •408> lira c75> kuruştur. Bu merasimden .ııonra her w ·ta-
lsteklilerln Muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesallt !le birlikte kım da yerlerim aldılar . 

ııynı cüıı oaat 15 de mezkQr ltomicyonda hazır bulunmalan llıımdır. c910> cl17b İs . . ~• b" 

Orman Fakültesi Alım Satım 
tan.bul muhtelitı za, ~ ır man-

zara arz.ediyordu. Buna mukabil 
Beşiktaşlılar her zaınanlti ahenkli 
takımı ile oynuyor !ardı Komisyonu Başkanlığından: 

Oyuna Beşikt.ış başladı. Derhal 
Jılıılı- Tu. muhtelit kalesini saran Siyah - Be-

Takım J!:lblse 
Muvakkat Tenin•tı· 
:lııaıe 

113 Ta. 
238 IJ. 

28 u 3164 IJ. yazlılar ilk maçlarındaki meşhur 
gol pozisyonlarına $lk sık girmeğe 

U/3/19tl Cuma Saat H 

Orman l"aJdlltesl Talebesi için 113 Takım Elbiııenln yukarıda yuılı gün ve 
saatte BeyotJu Ll&eler Muhasebeciliği DıUresinde eksiltmesi yapılacaktır. Kurnaı 
ve ha,,; nümunelerıni ve Şartnameyi ıörmelı: iaUyenleiiıı Büyükdere Bahçeköy 
Ormıın Falı:illteslne mil:racaallan. (1468) 

ı _ı_sT_A __ N_B_u_L_B_E_L_E_o_ıv_E_sı_ıL_A_N __ LA __ Rı_I 
Yqllltöy Ahil bo7U yolunda yaplırılacak· antOllJlaD açık eksiltmeye konul

mUJtur. Keşif bedeli 1318 lira 40 kuruş ve ilk teminau 98 lira 73 kuruştur. 
Kqıl ve prtname Zabıt ve MuamelAt Müdilrlülü kaleminde görülebilir. İbale 
7 /3/941 Cuma filnü saat H de Palınl Encümende 7apılacaklır. Taliplerin ilk 
teminat makbuz veya mektuplan ve ihale tarihinden aekiz giln evvel Belediye 
Fen İşleri Müdürlütüne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 941 yılına ail Ti
carel Odası vesikalarile ihale &ünü muayyen aaalle Daimi Encümende bulun-
maları. (1280) 

Keşif İDt 
Bedeli Teminat 

1200.00 90.00 
570,42 U,87 

Beşiktaş Çl!p iskelesinin 3 melre lemdidile mevcudün tamiri. 
Halıcıotlunda Topçu Okulu ÖDilnde yeni 7apılaıı ;yolda inşa 
edilecek lsgara ve mecra. 

Keşif bedelleri ile ilk teminat mllttarlan yukarda yazılı işler ayn ayn açılı 
eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamel.ftt Müdürlüğü kaleminde 
ıorülebüir. İhale 17/3/941 Paza.rlesl günü saat 1-i de Daimi Encümende yapıla
Cflktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, ihale tarih.inden 3gün evvel 
Be!edlye Fen İşleri Müdürlüğüne müracaatla alacaklan fenni ehliyet ve 941 yılına 
ait Ticaret Odası vesik:a.larlle ihale &ünü mua77eıı saatte Dalın! Encümende bu-
Junmalan. (U38) 

D. Limanlan f. U. Müdürlüğünden: 
JllevkH 

2389 ti 179 21 Canakkale - Eceabat c:Maydoac 
' 2883 • 93 2H '8 Xaram!lnel 

Keşif bedenen ... muvakkat teminat mllılarlan yukarda yazılı bıkelelerin ta
miratı açık eksiltmeye konulmUJtur. 

İhaleleri 14.3.941 tarihine rastlıyan Cuma ııenıı saat 15 de Galata nhtımındoı· 
ki Umum Müdürlük binasında toplanacak satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartname ve teferrilalı her ıün oliJoü&eçeJ> komisyonda MörillebiUr. (1436) 

R•a & oi :ı SUYUNUN GARGARASl : AÜIZ,BOÜAZ . 01~ APSESİ 1 AllTIHA?lA~INOAvıO~ ÇllO.R l t!}: KT~N SONRA &lf~'TEMIH EDER 
-------------

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanlan 

Aleıııdağı vıİkıf 0mıanlan hududu içinde llqadJ7e lıılıyU ~aki çalılık
lardan 1apılacak 800 kental kömür açık arttırmaya çıkanJmıştır. Ibalesl 10.3.941 
Pıuarteııi Cünü Nal 14 dedir. İstel<lilerln 21 lira muvakkal leaıinal ile Kadıkö7 
Valuflıır Müdürllil!ine mtıracaallan. (1~4) 

tstanbul Valiliğinden : 
'Maliye hazinesine izafetle İstanbul Muhakemat Müd11rltllt1 avukat • 

!arından Ömer Barış tarafından Seferkihya mahallesinin Cami sokalr 
No. 11 de mobilyacı Kazım aleyhine kazanç vergisinden dolayı 39/8:>45 

başladılar. 

Dördüncü dakikada Hakkı sağ
dan aldığ; bir pası lillı:ı bir şütle 
ağlara taktı. 

Bu gölü yiyen muhtelit açılacağı
na bilakis durgun oynamağa başla
dı. Galibiyetin verdiği neş'e ile 
daha emniyetli oynıyan Beşiltt.ışm 
akınları muhtelile nazaran daha 
tehlikeli göziiküyordu. 

Dokuzuncu dakikada muhtelit 
müdafaası bir penaltıya sebep ol· 
du. Yavuzun çektiği penaltı tekrar 
ağlarda .. 

''uiyetln (2-0) şampiyon takı
mın lehine dönmesi muhtelit na· 
mına fena bir akibeün işareti idi • 

Nitekim bunu hissetmiş olacaklu 
iti yavaş yavaş açılmağa başladılar. 

On üçüncü dakikada Fikret o 
meşhur çalımlarile topu sürerek 
müdafaayı geçti. Ve sıkı bir §iitle 
ilk muhtelit golünü yaptı. 

Bu sayı mağlup talınna hlssedi. 
lir bir gayret vermişti. Akınları 
nklaŞmağa başladı. 

Dakikalar ilerledikçe muhtelit 
tazyiki daha ağırlaşmağa başladı. 
On sekizinci dakikada bir ara pa
sile Beşiktaş müdafaasını yaran 
Filuetin bir şütü direğe ~tı. 

Muhtelit for hattında Fikretle 
Niyazi biraz da solaçık Fethi çah· 
şıyorlar. Muavin ve müdafiler de 

birbirlerine alı.şık olmamalarına 
rağmen fena değil ... 

Beşiktaşlılarda gittikçe ağırlaşan 
bir hal var. Oyunun hakimiyetini 
her an biraz daha fazla humı ta
rafına bırakıyorlar. 

Yirmi üçüncü dakikada Fikret 
topla kaleye girHken müdafiler 
atıldılar. Bir kaç oyuncu arasında 
bir türlü uzaklaşanuyan topa ni. 
hayet Süleyman yetişerek ağlara 
taktı. 
Şimdi vaziyet (2-2) olmuştu. Git 

tikçe güzel oynıyan muhtelitln her 
akınından bir gol çıkacağı beldeni· 
yordu. 

Yirmi beşinci dakikada Fikret 
·enfes bir şü tle topu Befllttaş ağJa. 

rına yapıştırdı. 
dosya No. sile Şürayı Devlet (4) Deavi Dairesinde açılan davada dava 

C•hkl"7e seliDoe: Wraımsl&nn ~ k d' . teb" 
ıe Aı1lııla dbe ıamt eUllılert ıtımre- edilenin halihazır ikametgahı meçhul olmasına binaen en ısme .... 

İki sıfır mağlO.blyetten (3-2) ga. 
lip vaziyete geçen muhtelit oyun

cuları Beşiktaşın isteksiz oyunu 
karşısında tam amile açıldılar. 

7e 1&7* aklailum bir kere daha~ gat yapılamadığından tebliğ makamına kaim olmak üzere davacı 
eW. Maliye Hazinesi tarafından Şô.rayı Devlete verilen arzuhalin İstanbul 

oa ..ım -· -- ..., -.. 0 , Vil8yeti divanhanesine talik olunduğu Han olunur. 39/8045 
kadar müdd~I tiyatro k.u!Mlerinde ırew-
m" bir tl:Jolnı re"'' sıla"71e ıı67llye
billr.lın ki. Calılck Tiiıit tı:Jatrosuınm 
:reliştirilit nadir """'alk1rlardandır. 

Ba oefertl rolü e.ıeı. Akı••· ,;iç bir 
roJdli. Buna. bakllu.ten mu1•affak oı .. 
du. 0.JD&dılıru -.Orcl< oynadı; Cr.
bldon!n ailıll'la druıab in bllsl:ralma 
7&Ş&dı, onun ruhunu kendi nıhnna 

eJdi:renk, ile perdeyi do co.nlandırdı.. 

HWld ırös :rfMllan döktti. Bu 114lar, 
'be:raa perdede Grela Gar-ıın cllse
rlnll ek J'qlanndııa DO P.dıu- farkla 
wı._ Calılde71 •11.ı>dal• da da cörmiif
tilm. 11.Jnl lfOVll<. &J'11i kudrelle o aiır 
l'OIÖ de mlllcemmelen bqana,.b... O
n11JI l!:lıı. OM1nederlm ki, amıedertm 
ki cletıl, embılm ki. C..blde, ..,..,ı Ren
rf Batallle'in «L& Marche Naptlı&le• lnl. 
cLa Feırur' " ue• olnl. cLa V"'rr• fol
le. tinü mı..o.<emmel oJ'l\Q'abtle(teJl:Ur, 
haUi d•dem Ok&mel7u 1'1 bile._ 

rm ' ' 

Şehir tiyatrosu 
İstiklal caddeıinde 
Komedi Kısmında 

Bu ak~am saat 20,30 da 
KİRALIK ODALAR 

Her &ün luııede Çocuk Temallleri lçlıı 
bilet verilir 

İstanbul Asliye 9 uncu 
hukuk hakimliğin e ı 

Davacı Küçükpazar Mehmetpaşa 
Yokuşu Kiı.ınil Şemsettin Sokak 
8 No. da mukim Mükerrem Sayın 
tarafından Galata köprüsü İstan
bul motöründe Ziya Sayın aley
hine açılan boşanma davasında da
va arzuhali ıiavetiye ve gıyap ka· 

rarı ilanen M. aleyhe tebliğ edil • 
diği halde gelm<!miş olduğundan 

gıyabında icra kılınan muhakeme 
neticesinde M. aleyh üç seneden· 
beri karısını ve küçük çocuğunu 
:;ıatfakasız terk ve ihmal eylediği 
şahadetle sabit olduğundan ka • 
nunu medeninin 134 üncü mad • 
desi mucibince davacının M. aleyh 
Ziyadan boşanmasına ve adı ge· 
çen kanunun 142 inci maddesi hük.. 
müne tevfikan kabahatli olan M. 
aleyhin bir sene müddetle yeni • 

Ç J_N AR 
1 L M l 
EDEBi 
iÇTİMAi 
MECMUA 

1 Mart 941 de 
Ç 1KT1 

Beşiktaş takımı mağlO.p vutyet
ten kurtulmak için çalışmak lüzu
munu hissetmeğe başladı. 

Otuz beşinci dakikada muhtelit 
aleyhine bir !rlkik oldu. Hakkının 
usialıklı bir şekilde Şerefe verdiği 
pas ..-e onu müteakip çekilen çok 
sıkı şütü muhtelit kalecisi kurtar. 
dı. 

Fakat nihayet haftaymln 901lla
nna doğru ant bir hücum yapan 
Beşiktaşlılar Şakirin ayalı ile bir 
gol kazanarak: mağlO.biyetten kur
tuldular. Ve devre de böyle (3-3) 
berabere bitti. 

. . İkinci devreye muhtelit, Fikm 
den evlenememesıne ve firaşlann· N. "d ahrum larak daha .. .. . . re ıyazı en m o 
dan hasıl kuçuk Sevıncın yaşına ve , zayıf bir şekilde çıkmıştı. 
M. aleyhin vaziyetine nazaran ve- Derhal haltim vaziyete geçen Si. 
!ayetin anasına tevdilne ve 990 yah - Beyazlılar daha birinci da.ki· 
kuruş muhakeme masraflarının M. kada muhakkak bir gol kaçırdılar. 
aleyhe tahmiline kabili temyiz ol· Muhtelit ilk devredeki gibi tkincl 
mak üzere 22/1/941 tarihinde ka. J kısmın ilk anlarında da biraz dur
rar verildiği ilam makamına kaim gun .. 
olmak üzere ilAıı olunur. 840/731 Oyun yavaı yavaş ve her an ;ya. 

,.t pılan akınlarla heyecanlı bir 
baya giriyordu . 

On dokuzuncu dakikada solaçıl 
Fathl mhuakkak bir gol daha kaçıl' 
dı. Oyunun bundan sonraki kısııı' 
nı şu şekılde hulasa edebiliriz. 

Bilhassa ikinci kısımda çok P 
yıl bir hale sokulan muhtelit kar 

flBında Beşilttaş gittikçe asabilef 
ti. Dakikalar ilerledikçe her iki ti 
lam da bir gol atarak galip ge!nıel 
için çırpınıyorlardı. Fakat bu bÜ 
lenen ııayı bir türlü yapılamadı. 

Böylece İstanbul Şampiyonu IJf 
fiktB§ çok zayıf bir muhtelit kaf0 

cında muvaffak olamıyarak (S-' 
berabere kalmış oldu. 

Fenerbahçe galip 
Büyük maçtan evvel yapılan gı1 

nün ilk karşılaşmasında Fenerosir 
çe B takımı Galatasarayı çok güz' 
bir oyundan sonra (2-1) yenrııif 
tir. 

Matbuat takımının maçı 
İkinci oyunda iı;e Matbuat 'f' 

kımı İstanbul hakemlerinin teş~' 
ettikleri bir takımla çok zevkli .;I 
hoş bir maçtan sonra (O-O) ber&~ 
re kalmıştır. 

Dünkü ko,ular 
Beyoğlu Halkevinin •4000> nıtt 

relik kır koşusu dün Mecidiye~t 
yü ile Tuğla harmanları arasındl 
gidip gelme olarak yapılmış, Bir~ 
ci Beşiktaştan Hikmet, ikinci 'fı 
dızdan İshak, üçüncü Beyoğlu :asU 
evinden Hüseyin olmuştur. . 
Kumkapı orta okulunun terUI 

ettiği Meşale Yarışı dün sabah si 
at onda yapılmış birinci Durgv~ 
ikinci Necdet, üçüncü de Keııı• 
gelmiştir. 

Bisiklet yarııı 
Bölge bisiklet yarışı ise yine d~ 

sab&J, yapılmış neticede 2 sact 
1 

dakikada birinci Mehmet, iki~ı 
Halit, üçüncü Kirkor gelmiştir. 

Gayrimenkul 
Sahiplerinin 
Nazan dikkatine 
lllllıliııbe Mr -. ı.o,.....,· 

- lııledlflals -· Jleied11' 
llioamatına UJ'ıran b.T "*11d•, pU-
Ye KntlıJlertn ıa-al, ~ 

me lsUheaU. ftJ'& meTaat ise asaıt .. 
oöröııüsün l.Alıımı ve tamiratı ıçtıı 
• ...... mlll bir tibr:ıte mal!k 

STiGLE 
.&=zeArlerlat. ftrtdye .. ~ 
SıaJtanhr•s lel..tli a- 9111 

Ko. .. 

A .. PARMJ\ 
----ıb·-.. ... =·t 
-r..-:a ı.aıu.:.r. 
Blrt.ı-wwır. 

Nı 11787 

• 
Sultı:.nahmet 1 inci 
Sulh hukuk hakimli' 
ğinden 

İ.stanbul Maliye Muhakemat ~ 
dürlüğü tarafından Aksars1 , 
Kürkçübaşı mahallesi Kücükl~ 
ga 139 numarada Bostan mıisteC .ıı' 
bahçivan Hüseyin aleyhine il<B·V 
olunan 164 lira 50 lmruş al~' iı' 
davasından dolayı müddeiaJeyP , 
ikametgahı meçhul olması ha;el' 
bile ilanen yapılan tebligata ';1ı 
men mahkemeye gelmediğin ; 
mliddeialeyh lfü.seyini.n yeınııı 1ıı 
mesl hakkında 15 gün müd.d~ 
ilanen davetine rağmen yine ·~1 
memiş olduğundan yeminde!l 14 

çırunış addine karar verilrıı1~0 ı 
muhakemesi 21/3/941 saat ıo. 

talik edilmiştir. • iP 
Usulün 337 inci maddesini!l ;.p" 

ci fıkrası mucibince 8 gün Z3~0ıl' 
da gelip yemin etmesi aksi ta ,,. 

d
. e ~ 

de yeminden kaçınmış ad ııı &" 
ir olan kararın kesbi kat~yeıı 1-;J 
ceği tebliğ makamına kaiT" 1° 
.üzae ilin olunur. W/2 


