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gaJpıVtanJalıi Alman hare katına ait ilk raimler: 
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Yugoslavya At·\ A im anyada !IALIWILABDABi°" 

man istila pla- Türkiyeye t e- VAZi~ETE 
nını ve kendi cavüz niyeti UMUMl 

81 BAIDŞ 
tinayı riyaretindrn heyecanla 

mukadderatını be slenilmedigı.; • bahse devam ediyorlar. Gazete-
ler şöyle söylüyor: •Eden, İngiliz 

deniştirebilir.. s ö y l eniyor dinamizmini temsil etmektedir. 
6 Arnavutluktaki Yunan zaferle-

rinin, İngiliz muvaffakiyetlerini 

Almanyaımı Balpria- Fakat Tark MllleU kolaylaştudıi:ını iU. ıöylıyenlu 
tanda durmıyacağı, Yu· İıı~lizlerdi.• 
naniatan ve YuaoalayY•· Mllll Şel'ID etralm· Eden Atinada Amerikan ve 
J'1 da yeni nizam ve itti· 1 fO IU V 8J'2Dl Türki>e sefirleri il de eörü • 
f fom ı;; ilo ifple le- ......... rl mil ür. 
teboU. ,. __ .ocii. ~ ol- olarak _ ..... eıe Köylerin cllplomatik muhabiri 
men& baroedeceıı JDU... dikkat Ve baSsaSI• Edenin Orta Şarkla tam uma • 
h•kk•ktır. Yuaoalavya O takl dl moda bulunmuş olma wın, ken-

• er akbv bir hareket ye e p e yor diaine oon badi ) ri yerinde tel-
.. ilir A •-an kik etmek fını:ıtını verdiğini ya-anauru olab' ae nııu Anadolu ajammın, muhtelif 

eli ukad L d zarak, Almanlar Bulgarlstana ln-
lin ı .,e ken JD • kavnaklardan alatae ·oer i"" ba-p lD • • • • •• elikten sonra, Türkiyenin vazi-_. __ ..1_;;.;.,••-bilir L--lere ..n .... , Balkanlardaki va-..-atuu _ ....... ~ • uca •-- yetini şöyle tahlil ediyor: 

abet fi)yle hnliu edilmektedir: 
J 1 Yıuuuı raaeteleri, inıiliz Ha • .İngiliz Hariciye Nazınnın An-

r uua: ETEM iZZET BEN CEI ridY• Nazırı Aat.eıd Ecleain A· (Devuu 1 IDel Sa7fada) 

Şimdiki halele, Aluwl orchısa 1\..------------------J 
!r~=- ~~~1:r:':fut 6L0 SAN' ATKABLABA BfJBMET LAzrM ... 
pr, Yuaoılav • Bulrar tıudutlan • k • b .. k 
::ı::1~:~:y:..ı.:: Belediye; · ı ı üyu 

SOVYETLER 
Alman 1ata1anmn '· 
Bal;ıarlst•na gir
melerine mavala-

11 at etmekle 

Bulgar h Ü k fı
metinin dürüst 
hareket ettiği 
iddiasına işti
rak etmiyor 

Sovyet h ü k ü m e ti 
Bulgaristanın uugün
kü politikasına mü-
zaheret etmiyecek 

Moskova 4 (A.A.) - Alman kıt
alannın Bulgari.itana girm i mü
nasebetile dün Moskovada nefre
dilen nsnü beyannamenın m~tnı: 
Martın birinde, Bulgar Hariciye 

Nezareti mümessili, Sovyetlerı_'l 
Bulgarislandalti resmi mahfilıne, 
Bulgar hükfunetinin sulhun mu • 
hafazası gayesile Alman askerle
rinin Bulgarıstana girmelerin~ mu
vaıCakat eltığini bildirmiştir. 

3 martta Hariciye Halk Komiseri 
muavini Viçinski ise Moskovadaki 
Bulgar sefiri Stamanof'a şu suretle 
cevap vermiştir: 

Bulgaristanm Balkanlarda sul • 
hun muiıa!azası maksadile Alının 
kıl'alarının Bulgarislana giroıe -
sine muvafakat etliği hakkındaki 
beyanat dolayısile aşağıdaki söz • 
leri söylemeği lüzumlu addeder 

Sovyet hükıimlinin, Bulgar hükı'.i· 
metinin sulhu ta ·viye değil, harp 

(l>e•amı: I tnl!J DJ'f&da) 

iki muhtekirin 
dükkanı 7 gün 
kapat ılıyor 
Mahmutpaşada 18 numaralı diilı· 

kanda züccaciye ticareti yapan 
İlya , surahiyi 25 kuruş pahalı fiatla 
sattığından, Yenipostane civarında 
60 -numaralı dükkanda Keork da 
25 kuruşluk cep elektrik fenerini 
32 buçuğa sattıgından dün A !iye 
2 inci Ceza Mahkemeai tarafından 
25 •er lira para cezası ödemelerine 
ve dükkanlarının b:rer hafta müd. 

., 

• Bulgarmantlaki Alman ifgaline ait ilJı ttftınlerı 

Alman lat'alan için ormanlık araz' de barakalalR~~huırlanm ış ye Almanln lnrreya beaHlll 
yerle ivermitlerdir. (SOFYA MUHA.B ILK GÖNDERDİC.1 REStw ERDEN) 

Atinada Eden 1 

için muhabbet· 
li nümayişler 
Dün h ükfımet ta
rafından İngiliz mü
m essi 11 eri şerefine 
bir ziyafet verildi 

Atına, 4 (A.A.) - Alina, dün de B. 
Eden Ue General Dill'e lta11ı muhab
bet ve bllrmet hiss17&lını izhar etmek· 
le divam etmiş ve cotkun numaylşler 
ıa!llllllbr. B•IJ'"iık Br tan1a olclinin ö-

ll>ff ... • - -ı 

ltalya, Alman
gaya 50000 

işçi gönderiyor 
Zürih 4 (A.A.) - balyada ç1-

luuı Popolo D'İtalia gazetesi Al • 
manyanm Almaa harp sanayii l· 
çin 50.000 demir sanayi amelesi al
mak arzusunda oldqunu yazıyor. 
İtalyan iş ilerinin Almanyaya si· 
debihne•İni temin içia İtalyan 
fabrkalarında meui saati 8 den 12 
ye, ' haftalık mesai saat 72 ye çı
karılmıştır. 

Yunanistan
da nihai 

zafere itimat .• 

Eden 'in ziyareti 
münasebetile Yu
nan gazetelerinin 

neşriyah 

Londra 4 (A.A.) - İngilu mat· 
bualı, İngiliz Hariciye Nazın 
B. Eden'le İmparatorluk G • 
nel Kurmay .Baflranı Sir Jbon 
Dill'in Atına ziyaretlerinin e.. 
hemmiyetinin, Yuııan matbu· 
atı tarafından ehemmiyetle 
kaydedildiğini, tebarüz ettir
mekle berdevamdır. 

Ezcümle Eleftron Vbna ga· 
(U..-t-m.7fada) 

f lngilterege 
Kanadadan 
pilotlar geldi 
Şimdiye kadar Atlas 
denizinde ne bir tay
yareci, ne bir asker 

kaybedilmedi 
Londra 4 (A.A.) - Kanadada 

yetıştirilen pilotlardan mut ltld1 
yen ve kuv..etU hır müfreze ka
!ıle ile seyahat e~ birçok asker· 
le bır likte tereye muvasalat 
etm.lştir. Bu katile eeyalıate lııızır. 
lanırken Alman radyoeunun ma• 
kür kafilenin batırıldığ:nı bildinm 
bir n~yatı duyulmuştu. 

Donanma geçen harpteki reko • 
runu muhafaza etmektedir. Atl.M 
denizini geçerken henüz ne bir aa. 
iter, De de bir tayyareci UyW • 
dilmemiş tir. 

YENi TBAllVAY llLET 8cllETlır BI 

:ı::..!:::::e'1.!!:::·:::~=~ musiki üst dının kab-
n inkipf rii9tereceii:ial anlayıp 

detlc kapatılma.sına karar veril - ı-------------1 

Talebe için şebe
ke kaydı kaldırıldı 

::::;:~~~Jde, ... bv· rini yıkmıya kalkmış! 
ıtrt ve Sadullah ağanın Edirnekapı
daki mrzarları bir tasadüfle kurtarlldı 

nekapıdadır. Şimdi genişletilerek 
parke haline çevrilmekte olan E
dirnekapı - Eyüp yolunun tam or
tasına gele ve yanvana olan bu 
iki mez:ır ,>ola kalbedilen dlğer 
mezarlarla b rlikte tam kaldırıla. 
cakları suada Bay Ş..re( hemen 

miştir. 

Vergff erc!e tadllAt 
Ankaradan blldlrlldil1ne 16ro, Mail· 

1e Vek!ıleti tarafından muhtelif vergi
lerlıl bazı maddelerinin tadlll ve bazı· 
ıanna nı~bl omlar yapılması hakkın
da ,,_pı1an huırlılı:lar ikmal edllmiı;· 
tir. Bunlrdan bı.r kısmı Vekil1er Hf'1etl 
tarafından ıelllılı: edilmekte ve bir kıs
mı \berinde 1apılan tetkikler ikmal e
dilMelı: Batveldi•te takdim olunmak· 
tadır. 

Bu JA1ihalar bu ay içinde Bü1fık 
)(illet Mecliaine takdim olunarak mü· 
a:aJ<ereleriııe bqlana<alt llr. 

.Alman ordusunuıı Bulgaristanl 
yığınak haline gelir~İ . ve bura· 
dan yugosıavyayı yem ııiza1:11l ka· 
bul etme.si ve ınihvete gırmnl 
için tehdide kalkışması, Yunanıs
tanı ela İtalya ile sulh yapınıY~ 
mecbur etmek için ıazyik etındL 
Bu olmadığı takdirde, önce Yu • 
nanistana harp iJAıı ederek Sel!· 
iliğe girmiye ça).ı9ması ve Yugos
lavyayı tam çember içine Jııoyarak 
teslim alıruy a te§ebbıis etınesi. 

Bu arada, Türkiye ve Boiaslar 
hklr:ıııdaki teminat ,.;;derinin de 
ıünden rUııe arttırılmaP apı b.ir 

İki büyük musiki üstat ve san • 
atkiı'ıınll olan Itri ile Sadullah A
ğanın mezarları, bundan birkaç 
gün önce yWlnıak üzere _11ı:e~. ( ! ) 
bir tesadüfün ve Karagümrüklü 
Hacı şeref imıinde bır musiklşina. 
JlD te ebbüsile yık.ma ipnden vaz 
geçildiğı öğreniln~ıştır. .. • 

Konı;ervatuara gitmiş ve nıeı.eleyi 1-------------ı 

ihtiınaldir. 
«Türkiye • teminat • temiJıal 

t"lr.Ji. bwini bir tua(a ye ayn 
ıt Yatımua terk..derek yukarı -

(i>eT&mJ 5 IDc:I Sayfada) 

Milli Müdafaa 
ve . Dahiliye Ve
k ı ll eri nı iz bu 

sabah geldiler 
Milli Müdafaa VekiUnıız B Saf

~t. Arıkan ile Dahiliye Veklli B. 
ai.k Ôztrak bu sabahki ekspresle 

~karadan ;ehrımize ge lınişler • 
~r. Vekillerınuz Haydarpaşa is.. 
ı:ı syo.nunda Vali ve Belediye Reisi 
~ Lutfı Kırdar ile İstanbul Ko -
it utanı ve askeri erkan tarafındaıı 
Brlllanınıştu. 

Türk musikisının en büyük US· 

tatlarından sayılan Itri ile onun 
talebesi ve yine büyı.ik san'atkar 
Sadullah ,. ğanın mezarları Edir-

oraya haber ttrmıştır. Bunun ü
zerine Konsernluar v Müze İda
resi bu iki büyük san'atkarın me-

IDrnma 1 tacı !l&:rfau) 

~ ~ -·1 
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1 

Cuma Günü Başlıyoruz 

Tuna Boyunda 
Türk Ordular1:

1 

Yazan : M. SAMI KARA YEL 

E eri yaat! muharrir diyor ki: cBa tarihi telri
,; ,undiye ~-~dar yaz.dığım aerler içinde en 
çok beğendıgını oldu.• 1 

L..:------------------------ıLr 

(s C A) 
Böyle teminata 
yine güleriz •• 
Almanya Turkiyeye teminat 

-.eriyormuş. Anıına, bu temin Pr• 
paganda Nezaretinin Matbuat ser
visi şefinin, ~lmanyanın Türki
yeye karşı tecavuzkıir niyeti ol· 
madıjuu• söyleme i imiş! 

Bıziın mahulla bu balui Juııut. 
fllYOrduk da: 

- Bôyle teminata biz ıilleris.. 
Dedi ve. devam etti: 
- Daha bir hafta önce de aynı 

zat Bulı:-ari lana Alman askeri 
rirmiyec (:ini aynı şekilde temin 
etmişti. ,z böyle temia:le-re ku
lak vermeyiz. Eğer, teminat veri
lecekse onun en sağlam, en deği~· 
meı, t'n rmin ve inanılır, krfilli, 
şahitli, imzalı ııckll bulwımalı • 
clır. •• 

• 

ıı=======-. 

SON TELGRAF 

ugln 5 yaşmda 
cSon T elgral> Bugün 

beıinci inıifar yılını id
rak ediyor. Memleketin 
aeliunetini, milletin yek
pareligıni, vatanın emni
yeti ve müfrit inkılapçı 
milliyetperverliği kendi-
1ıne degl§mn aıe haiıs 
nqir pruuibi bilen Son 
T eıgral'ın bu bet yıl bo
yunca ifa ettiği hizmet 
okuyucuaunun kendi.i
ne goaterdiği büyük iti
mat 11e rağbc>tle bihakkın 
tete11vüç elmqtir. Bunun 
mea'udu ve mcıinıruyca. 
Her türlü öjünç 11e saa
det payunuı yine sayın 
ve ııenif okııyucu kütı.. 
sinin yükuk itimat ve 
rağbetine> bcıilı ile borç
lu olarak beıinci yılda da 
her vakitki ııibi ""fİT 
hiunetimi:ıe muvaffa
kıyetle devam edeceii· 
mizi arzederken bu mü
nasebetle mümkün olabi· 
len yeniliklerle de pey• 
derpey ıütunlarımu:ı da
ha z.iyade z.enrinleıtirmi· 
ye Çallfacağımuı vaad 
ediyoruz. .. 

-Aylık karneler ve 
biletler 4 Nisanda 

aktarma 
başlıyor 

Elektrik, Tramny ve Tlinel İda
releri Umum Mildii:rlüaü tarafın

dan hazırlanan ve Vek!letçe tas • 
dik olunan yeni tramvay bilet üc
tttlerinin 10 marttan itibaren tat. 

ÇERÇEVE 

Ana llatıarııe 
nelı mahaıebesl 

NECl"P FAZIL KISAK'ÜREK 

Sene 11311 ••• İlkbaharla -
ltahar arasındaki d vre ••• 

Herkes - Harp olanın! .• 
Tek ses - Harp olacaktu; 

loem de 1131 ııonballanatla M • 

(11311 seahlıbar.) - Barıı!!I) 

• s..e lt3t .•• APatGe -ı.. 
n •.. Rwı • Alman attlqmasa

Berkea - Ne çıkacaiı IMÇ• 

bul bir sürpriz! 
Mabut b8!jmuharrir - An

laşma aulhü takviye edecektir. 
Tek ses - Harp ııün meaele

sid.ir. 
(1 Eş ifil 1939 - Harp !!1 

• 
Sene lMO , • , 'Kı4 n.ihaye , 

Danimarka v • orveç i.ltil ı

..ıtrkes - Barp, Avnıpaıwı 

bilı:ine ba lanılacağııu yaı:m~tılı. 
Tramvay İdaresi de bu sabah key

fiyet! alakadarlara illn etmiflir.. 
Evvelce de kaydettlğiınlz gibi ye-

(l>en.mı ' lael la7fada) 

cenup doğma ve garbından u.
ııakl ıyor. Almanlar İneç cle
mir madenlniniıı pe inde .•• 

Tes •e - Aı.ıl istikamcİ A.
rupanın cenup doğusu ve gaı
bıdır. kvır:çe taarruz edilmiy• 
cektir. Bu barrkrt, Hli taurras 
iatikametlerinın "'andan ve ı• 
riclen temini teş~bbii ti .•• 

(1940 ilkbahan - İneç ·erli 
7"J'inde ' pzler IU'P isüke
-tindf' !.!) 

• 
ene 1940 ••. Mayıs kşlan-

Herkes - Sulh olaltilir; sulla 
olacak, Almanya hiç bir tarafa 
saldıramaz ••• 

Tek ses - Saib alamaz: ka• 
lı bir ilkbahar olacok ... Tnal'• 
rnz istikameti birinci ihtimal
le Balkanlar, ikiad ihtimalle 
prp stikaoıeti .•• 

(1940 lıkbahar ortası - Hol• 
landa, Belçika ve Fransaya la· 
arru.a !!!) 

• 
leııe 1940 . . . Haziran orta-

(llev...,. 1 inci la7f..ıa) 
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Deniz nakil fjvt\\'l.ıııl ı 
j V 8511 aları it bekliyoruz 

Günün me~ef esi; 

Beledi • • 
NEVAKlT 

YETiŞiYOR K.1?. - - - - -
Ücküdn Tramvay İdaresi 

Befecliyeye müracaat ederek, 
bundan böyle, vapur aaatleri
ne göre aefer yapmak i.detini 
kal ırmayı telclif etmİfl Çiin
kü, bu halde, tramvaylarda '° izdiham oluyorm>ql 

Fakat, bizim bild.ip.üz, 
vaylarda, =n- ··y1a 

'8 uul yoktır la, r
!İlır;. ~lan.. aadina - ... 
adliifıloa YetİtÜ'· 

W=· ı;- edq.. 
len . ...aziyeti -D. tescil 
ettirmek İ1° tİ

0

TI1Zfarııa, O, 

kat 

HASTAl'IEDE 

ALINAN P - - -----
Lo•.lıaılltacıfı• 

seçen günkü r 4ıesinde, u
D&f haatane•jmleg ıilı""~Y",tİılıl' 

Pi iıi iza: 
- Emaf .. eftlı: ıı...ı... 

-.iade, ~ 
fttİ iatiyorJar. .Cemi§! 

Biz, bu . . :ya l 
Hastanede inaııçııdan pa· 
ra iaterler. Fakat, Analı vere 
de az isteaeler.. Çünkü, bazı 
öyle huauai haataneler var ki, 
İnsan oradan iyi olup çıkar
ken, hesap pusulasını ödediği 
ııün birdenbire tekrar lıaata
\anıyor, bir kriz ıeçiriyar. 

HALIC 

VAPURLARI - -- -
Artık Haliç "Rpurlariyle 

yolculuk eden halka büyük 
müjdeler olaun! Bütün Haliç 
iakefeleri bugünftü mezbele
lilcten kurtulacak, tamir olu· 
nacak, süslenecek, piW.ene
cekmit ! 
Kaaımpafa havuzlarında, 

gayet aür' atli (İden zarif, kü
çük vapurlar İD§a ecfüecek, 
bu vapurlar, Eyüp otobüse
rinden daha seri gidec:ekmitl 

Bu arada, Haliç V apıır .ida". 
resi memur ve miistabdeml.e
rine bir miktar da zam J11Pı· 
lacak. mı, acaba?. Çünkü, za. 
vallılar, çok az bir aylıkla ça
lıfryorlar, 

ŞA.RKJCARl 

KAHVEHANELER 

im11r Pres Eyüp ve ci-
varına ait hazırladığı imar 
pliııma ıröre, tehrin bu tarihi 
i.hicleler ve eserler •emtiıule, 
Şarkkari kahvehaneler vüc. 
u ıretirilcc:ekmit ! 

Geçealerde, Beya:.ıntta da 
yine bu tekilde Şarkkari kah
vehaneler yapbnlacağı yazıl-

Muhakkak ki, lıtanhul 
Şark cielloru zenl(İo elan im 
ıehirdir. Bu Şarkvari kabvo
lıaaelere cla illtiyaç vaz. f • 
kat, Alla.la 'ftl'e de, ... yeni 
yapılacak Şarklciri lcabveluıı• 
nelerin fiat liateleri Garpkir1 ..__, 

AHMET IUrl.JE 

Tahlisiye tertibatı 
ta olmıyanlar sefer
den mened 'liyorlar 

Bazı deniz vası:talannda teşkil 
edilmesi icabeden Pasif korunma 
teşkilatlarının noksan oldukları 

göriilmüştür. Bu hu.susta sıla kon
trollere haşlamnıştır. Paııi! korun· 
ma teşkilatlan ve tedbirleri noksan 
1ı:urulan, tahlisiye vasıtalan tam 
olmıyan vesait seferden menedil n 

mektedir. Dün eabah iki yelkenli 
motöriiıı seferine müsaade edil -
memiştir. 

ı VlLAYET.,. MELEDIYE: 
~·~~~~--~:...:;::::::::::..::.:::::;, 

+ Dahilzye Vel<Alet; bü;rült ıelı.irler
de bulwwı bot ve Eınlil:I Millıye;ro 
ait arsa1arm, ucuz fiyatla halka sabl
maaı hususunda tetkikler yapmakta
dır. Bu arsalar üzerinde ayni tıp evı..r 

Pl>'la-· 
+ Yeni tip elr:meF> dahıL iyi çıiıa

rılması için d1ııı Belediye Reıa Mua
vuıi B. L ııt Alaoyun Reisliğinde 1'ı· 
nncılıır Cemiyeti ıı.ia1 Ahmet Rıza "" 
Belediy& Sllıhat İşleri Müdürii Qmwı 
Sait Uıplanar.ık 1önlimtiflerdlı:. Bazı. 
-.tıerda tek elr:meain fazla esmer ol
ması sebepleri ile, fiyatlann 10 para 
daha ucuzlalllmaı&ı imkinları da tetk.ilı: 
olımmaktaclır, 

l:+~~~;;k 
mak tizere bir müddenttenoert iehri
mızde bulunan Maan! Müfet14leri An
kAraya dönmÜf}enilr, MııfetUşlar ter
fi edeaek mııallmiler hakkında d {~

celerini VeUlete bir rapo.r'la bildire
ceklerdir. 

.. tJniftnlMo dün açılarak cieraleoo 
başlanılmısur. 

T CARET H SANAYi: 

+ Gümrüklenı gelmi3 olan, İngiliz
lere ait 1600 çuval K0D7a kahvesi, 
Ça;r ve Kahve Birliti tara.tından satın 
alınmaktadır. Bunun 1000 çuvalı ya
kında §chrımizde satılacaktır. 

+Alim tlyatlarnıda yiıs..ırHk baıt
lanııştır , Bu yukseklij:e sebep olarak, 
inlci;;a! elmelı:te olan """ sıyasl vaz.iyet 
gösterilmektedir. Cumarle&i günü 23 
buçuk lira olan bir altın fiyatı dün 23 
lira 85 ~ idi. 

+ İt Baııkaaı i.t.nbuı 3ubesi Direlı:
Wrlügüne Jılııdürü Umum! Muavinle
rinden HaliJı Ka;ynar tayin edilmiştir. 
Yeni Direktılr clilD bankaya gelmiş ve 
7eni vaztfesme ~t•m•ftı,r. 

+ Bir ilaç a;ydaı:ıberl tlearl tıaltlcya.. 
ta llapamwıı olan Twnmm buzlan ta
mamen çöWl.müş ve iki Uç gi.i,adcnberi 
nakliyat b:l.ilamıştlr. Dün :;ehrimizdeld 
alikadarlara gelen malılmata göre bu 
70lla- memleketimize ıelmek üzere Tu
na mınta1.asında bekliyen mallardan 
bir kısmı da çıka~. 

Bir kaç haftaya. .kadar Tuna yolUJ'la 
f8hnmıze mubı.ın miktarda sellüloz, 
ecu.yı W.bıye, çivi ve demlıo eşya ,.,. 
lecektlr. 

MUTEFERRlKı 
--~~--* Eyüp civarında P!rinççi köyüne 
baskın yaparak Muatafarun ölümüne 
ııebebqeL vermekle suçlu ve idama 
mabllıim edilınİI olan Halli oilu Çat.

lar ile diler yedi arkada.= mah
kfuniyet kararları Temyizce nakzedil
Dl.İi ve dün mubakemeye yeniden BI· 

Jrinci Ai=nada ""ıl•mnılhr; İddia 
makamı Halil için verilen eski idaDı. 

kararında ısrar elmit ve suçlunun ken
di.sine nakz ilAmımn tebl.fli için muha
keme başka bir &üne bıralalmıştır. * Fatihte Ç>maşrrcı oolcafmda 'J 
ımmaralı evde I'* blıııma yapyım ma
Ull mütuait Molımet Tevlilı:, evm tat
hıimda ölm1ll olarak bulunmlJllur. 
l!;alb seklesiıvlen öldiljü muhtanel eö
rülmekle berber, ceset, her ihtbnaJıııJ 
~ 1m'.Ataa- kaldtnlmıabA. 
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BILLÜR ÖŞK 
BÜYÜK ASK ROMANI 

SELAMI 
BacaklarıDL gerdı. yumrukla -

rını sıktı ve şuradan ~uraya bir 
tek adım auınıyacağını ihsas eder 
bir tavırla: 

- Bir yere gitmiyeceğiın. Ev -
vela beni ncdıen lroğd.unuz sebe -
bini söyleyin, 

Afifenin de canı sıkıldıı 
- Benden hiçbir şey istem.iye 

hakkınız yok dıye haykırdı. 

Halis Adem gü1ümsiyerek başım 
salladı: 

_ Vardır Ben size hissiyatunı 

ihsas ettim, ne demek istediğimi 
pekala anladınız ve hana cesaret 

verdiniz, yiiz verdiniz, beni bura
ya çaıiırdııUJ. 

1 

İZZET 
Afif'e rekrar mtistehzi gülümsedi, 

başım salladı: 

- Siz yüz bulmak için bahane 

ıırıyormuŞSUllUZ' dedL Ben size 

yüz verecek •bir tek kelime dahi 
söylemedim. 

- Sözleııi birbirine karıştırını -
yalım. Siz yaptığınız şeylııin, söy.. 

!etliğiniz sözlerin değerıni takdir 

edeınyiecek kadar bön bir kız ~ 

ğilsiniz. Siz sözlerden çok daha be
liğ, çok daha ifadeli sessiz duntJi· 

Iar, sessiz halnşfar olduğunu bilir.. 

siniz. İşte siı: beni sessizliltlerle ı... 
hir ettin!%, büyülediniz, 

/Jj!e bu ~in doiruJu&ıma 

Yeni tayin edilen İaşe Müsteşoırı 
vazifesine başladı. Bu haberi ve
ren !inkara tclefonları ,iıqe t.,.. 

kilatına dair, diğer enteresan ha
berler de veriyorlar. 

Anlaşılan ~u ki, hiikdmet, bu 
reni t kilihn muhteşem bir 
kıuli-o halinde bir takım kırtui 

ışler ve formaliteler arasında bo
ğulmamu değil, uıüsbet iş yap • 
masını istiyor. 

İaşe meseleleri taniiın edil81!Clı:, 
ımıhtekm denen canavarlarla mü
eadele olunacak, hayat pahahh· 
ğı normalleştirilecektir. 

llfeseli, verilen haberlere. giire, 
bu t~kiliita mensup imir veya 

memurlardan çok çaliJ8ILlara, dev
let, bir takım mali fedakarlıklar 

yaparak, maaşlarından gayri tas· 
minat edile de bir para vermeyi, 
bu le )d.Uitın bütün elemanlarım 
her cilietçe terfi ve terfih ettir • 
meyi kıınırliıştıruıı. 

Şu halde, devlet, işin göriilinmi 
için, bütün Ftlan ihzar etmiş, 

fevkalade euip bir zemin huır • 
1ıunış, güzel sallihiyeüer veren 

kamınlar, kararnameler çı]rMt -
mıştır. 

Artık, bundan SOlll'a, iş, bu lef
lıilatın b~ında ve içinde buluııaıı· 
}ara düşüyor. Elbette, bu Türk 
çocukları, büyük bir memleket 
hizmeti olan bu davada, kanları
nın bütün temidiğile çalışacak -
Ianfır. 

REŞAT FEYZi 

enı enı 
• ol r .. ı tı 

Vali ve Beledil}e Reisi Lut/ i 
Kırdar ba hu usta izahat verdi 
Belediyenın yeni yollar inşaat 

programın gÖJ:I> yaptırmıı olduğu 
bazı asfalt yolların çabuk bozul • 
duğu hakkındalri neşriyat müna • 
.ıebetile V:ali ve Belediye Reisi B. 
Liltfi Kırdar dün gazetecilere şu 
tzahatı vermiştir: 

c- Asfalt yollar hakkında bil
hassa son haftalar içinde yapılan 
neşriyatı takip ettim, Şehrimizin 
trafik vaziye tine nazıiran bir kısım 
ana caddeleri asfaltlama huswmn· 
da evvelce verdiğimiz karamı ta
dil edilmesi icap edip etmediğini 
yapılan neşriyatı gözönünde tu -
tarak mühendisler ve fen heye -
timizle bir daha tetkik ettim. BL 
lirsiniz ki bir şehrin velev birkaç 
ana caddesini olsun asfaltlamakla 
başlıyacak imar programı ilerideki 
inkişaflara göre o şehrin alacağı 
çehre ve vaziyet üstünde ehemmi
yetli ve esaslı bir dönüm noktası 
telakki edilebilir. Yaptığımız tet
kikat ta vasıl olduğumuz- kanaat 

alelitliık asfaltı mahkum edecek 
halde degildir. Bizde şimdiye ka -
dar tatbik edilen üç nevi asfalt -
lama vardır: 1 - Makadem şose 
üzerine soğuk asfalt kaplama (en 
ucuzudur), 2 - Makadam ~ ü
zerinde beş santim kalınlıilmda 

.büiün asfalt, 3 - Topeka sistemi 
denilen bu. asfalt makadam şose 
veya beton üuıriııe ilci kat olarak 
döşenir. 

Taksim • Harbiye yolu gibi me't'

simsiz başlanması dolayısile mü

teahhidin de zarannı mucip olan 
yoldaki arızalar Balık:pazanndan 

Eıninönüne çıkan kısımdaki bazı 

tahribat yüzünden bir kısım ana 
caddelerde tathikına karar verdi· 
ğimiz asfalta veda etmenin muva
fık olamıyacağı kanaatindeyim. 

Demir tekerlekli nakil vasıtala· 
nnın asfalt cadde yerine parkeli 

yollardan geçirilmesi için Seyrü , 
sefer İdaresi tetkikat yaptı. Yakın
da buna dair kararlanmı:ı:ı bildi ~ 
receğiz. Seyrüseferin alacağı yeni 
kararla bir ikisi müstesna diğer 

asfaltlı yollarımp: daha az tamirle 
muhafaza edilebilecektir, Demir 
tekerlekli vesaitin yaptığı tahri -
bat yalnız tekerlekten değil, ayni 
zamanda hayvanların ifrazatından 
hasıl olan kimyevi tesirle de vn

kua geliyor. Atlı arabaların par • 
keli yollardan . geçirilme:sile bu 
kimyevi tesirden de bir dereceye 
kadar kurtulmuş olacağız.• 

s o il a Jr. k6peklerı 
iç n yeni Dlr emir < • • _.')..___ 
Şehrin bazı saıntlerinde sokak ( ADLlYE ve POLiS ""';--

köpekleri yeniden çoğalmıştır. Te-

mizlik amelesine, gördükleri kö.- Kabzimalla Arabacılar kihya-
peklen toplamaları hakkında emır 

verilrni§se de bu i§de ameleler 
çok müşkülata uğramJ§lardır, Bil-

hassa pazar yerlerinde ve dükkan.. 
ların fazla bulunduğu sokaklarda 

diikkan sahipleri ve bazı kimselE!' 
çöpçülerin köpclderi toplamıılan

na maru olmaktadırlar. 
Bu arada bazı semtlerdeki dük -

kan sahiplerinin o sokaktaki kö
peklere karşı himayeyi kendile -

rine bir vazife edindikleri görül -
müştür. 

Belediye ise bu vaziyete k1Ul1 
tasmasız köpeklerin bila tefrik 
öldürülmesini yeniden şubelere bil
dirıni,.tir. 

İki yeni modern 
çöp iskelesi 
Belediye, Beşiktaşta bugünkü 

çöp iskelesi yerinde yeni ve mo

dern bir çöp iskelesi )'aptırmağa 
karar vermiştir , Bır proje hazır • 

lanmıştır. İnşaata bugün~de baş
lanacaktıx, 

İskele yapıldıktan sonra buhln 
Beyoğlu ve Beşiktaş civan çöpleri 

buradan kolayca ve seri bir şekil
de mavnalara nakledilecektir. Ay. 
ni zamanda iı;kele clı>anna pislik 

wı koku yayılmaması için bazı 
tedbirler alınması kararllı§ml§tır. 

Diğer taraftan D~ çöp 
iakelesL da 10 tiin lira sarfolıına -
~ak. 10 melra denize uzatılacak ve 
modern hır ş_ekle sokulacaktır. 

ı ltanidiı Hal1ıı Adtmıa: !tak \!ermek- \ 
ı ten başka yapacak birşey yoktU. , 

Verecek 4evap bulamayınca du- ı 
, daklarmı keınirmeğa başladı, Mah

eup olduğunu gi:tliyenıiyordu. An 
cak kötü bir gülümseyişle adeta 

, dişlerini gıcrrdatarak: 
- Gö:tlerimle sessiz duruşumun 

bu derece beliğ olduğuntL bilmı , 
yordum, dedi. Size konuşmadan 
bakıyorum diye sizinle sevişmek 
istediğime mi zahip oldunuz? 

Halis Adem donuk bir ses, lre
yecıınlı bir ifade ile: 

- Slzin beni biraz sevdiğinize. 

zahip oldum dedL Ben de sizi deli 
gibi sevmeğe başladım, 

Genç kıza yaklaŞ'lllli}, ateş bö

ceği gibi yanan küçük gözlerini 
genç kızın gözlerine dikmiş du n 

nıyordu, 

Afife müstehzi omuz silkti: 

- Demek deli gibi öyle mi? 
PekL Bu deli a~ ne kadar de
vam edecek? 

- sız nekadar devam etmesini 
isterseniz ... Fakat §İmdilik bu ateıı 

' 

sı arasında kanlı (!) bir kavga 
KaVDD ve Karpuz 8411 e 

eni m akemesine 
Ç D lr llA· 

tiaşlamldı 

Unkapanında Sebze ve Meyva 
Hlilinin kavun, karpuz satılan kıs
mında cettyan eden bir hadisenlıı 
muhakemesine dün Birinci Ağır 
Cezada başJanıJmıştrr. Vak'a şu -
dur: 

Bundan bir müddet evvel Mey
vaboşta kabzımallık eden Halil ile 
orada arabacılar kAhyalığı eden 
Haydar araaında bir mal alıp, mal 
götürmek yüzünden kavga çıkmış 
ve bu kavga gittikçe azarak bir -
denbire tabancasını çeken Halil 
Haydara çevirmiştir. 

Bu vaziyet karşısında elinde hiç 
bir şey bulunınıyan Haydar derhal 
oradaki kavun dolu arabalardan 
birinin arkasına geçerek gizlen • 
miştir. Arada bir kafasını çıkarıp 
baktıça Halil tabancasının tetiğine 

dokunup birer kurşun savurmuş 
ve böylece tam üç el silah at~ et
miştir. Fakat sonradan tabanca a
teş almallll§ ve fırsatı ganimet bi

len Haydar önündeki kavnnaln 
kapıp kapıp Halilin kafasına yağ
dırmağa, onu ,a~ırtmıya başlanıl§
tır: Lakin bu SBhne de çok sürme. 
miş; Halil 'yerinden fırlıyarak tek
rar IDıydann üzerine koşmUf bu 
sefer adamakıllı kapışrmşliırdir. 
O sırada vak'a yerine. gelen Hali -
lin k~ Hayri bıçağını . çekerek 
müdahaleye savaşmış ise de. etraf-

gönlümü dırğlıyw ve.sizin gjizelli
ğiniz kalbimi yakıyor; Öyle anlar 

oluı;or· ki kendmıe hakim olama -
dığımı hisediyorum, üzerinize a -

tılmak, boynunuza sarılmak, sizi 

öpmek, sevmek, okşamak üıtiyo -
rum. 

Birdenbire Afifenin iki bileğin
den tutmuş kendine doğru çeki -
yordu.ıı 

Afife şiddetle bileklerini kur • 
tardı, hiddetle geriledi. Ayni za.. 
manda da asabi asabi gülüyordu. 

- Gözlerimde btL kadar. şey o
kuyup kendinizde_ bu cür'eti bula

bilmeniz içi.il hayli seı-sem olmanız 
lazım, 

Haliııc Adem sesini yükseltti : 
- Sizin de, benimle böyle oyun 

oynamanız için hayli kahbe olma
nız litzıın. Beni budala yerine koy
ma kWediııizse buna muvaffak ol· 
dunuz. Fakat ben çok inatcıyım, 
bastığım: yerden kolay kolay geri 
dönmem. 

Tam bu sırada ha,:ıin ibir ses: 
cAfife!. • 

tan yetişenler marn olmuşlardır' 
Dünkü muhakemede hadise bu 

şekilde anlatılmış ve dunışına şa
hitlerin celbi için başka bir gü~ 
talik olunmuştur, 

Bltlnlemeye kalan 
taleb ıerln mekt p 
ve aıkerllk vaziyeti 

Maarif Vekaleti bütün mektep -
lere yaptığı bir tamimde, lise bi
tirme ve orta okul imtihanların

da bütünlemeye kalarak mektebe 
devam etmiyen fakat bütünlemeye 
kaldığı derslerden ertesi sene ım
tihana girmek hakkını muhafiza 
eden talebelerin m ekteple ala1<:a. 
!arı kesilmemiş sayılacağı ve as • 
kerliklerinde tecil edilebilecekle
rini bildirmiştir. 

nç a ın t areu 
yapaıı adam l 

İzınirden bildirildiğine göre ~ 
rantinada Salhane sokağında sim
sarlık yapan Sabri Aksan; Recep 
kıu 21 yaşında İhsan ve Hüımü kı
zı 21 yaıpnda Remziyeyi para mu
kabilinde iki erkeğe satarken. ya -
kalanmış ve tahkikata başlanmış· 
tır. 

Diye seslendi. T.aflanlı yolun 

nı başında Zelira hanım göründü. 

Bir müddet ters ters iki gence bak
tı, sonra gene ekşi bir sesle: 

- Vay, siz misiniz Adem Bey? 

dedi. İkiniz de öyle hızlı konUJU -
yordunuz ki bahçivanla hizmetçi 

kavga ediyor sandım. 

Sonra pusulayı bütün bütün şa

şırml§ olan Halis Ademe hitap etti: 
- Afife ile konuşacalı::larun var, 

siz gidebilirsiniz. 

Halis Adem bıışile selam verdi, 
. hızlı adımlarla yürüdü gitti. Bah

çe kapısı açılıp kapandıktan .ııonra 
Zehra hanım Afifeye emretti: 

- Peşim sıra geliniz, içeride o
damda konuşalım. 

Afife hiç birşey söylem.eden 

Zehra hanımın peşine takıldı, ben.. 

zi sapsan, dudakları gergin, kalbi 
çarparak merdivenleri çıktı. Ya
tak odasına beraber girdiler. Zehra 
hanım kapıyı liapadı, karyolanın 

ayak ucuna dayandı: 
CAıtı:ııa Var), 

Ye 
pi 
Belediye; Bostancı, 
ve sair yerlerde mec· 
cani plajlar açyor 

Her tarafı denizle çevrilmiş olan 
güzel Tutanbul;ırr. uzda halkımızın 
ekseriyetinin n-nızden istifade et· 
mediğini gorr " Belediye Reisliği 
meccani Hlk p ajlan açmak suer • 
tile herkesin denizden istifadesini 
temine hizmet etmektodir. 

Belediyi!' Reis Muavinimiz B. 
LO.lıfi Aksoy bu gaye ile kayma -
kamlıklanı bir tamim göndererek 
Halit p!Ajı tesis elım!ğe müsait yer
lerin tesbitini bildirmiştir. Bu tes
bit yapılırken bir taraftan da fis. 
küdardan sonra Bostancıda ve Be
şiktaşta birer Hallı: plajı açılına -
sına karar verilmiştir. 

Bilhassa Bostancı civarında bal· 
kın açıkta denize girmesi tehlikeli 
göriildüğünden bu şekilde parasuı: 
bir pliıj açılarak sıhhi tedbirler de 
alınacaktır. Her iki plaj yakında< 
açılacaktır. 

---o----

•• 

Nişantnşında Valikonağı önün
de nejınürdc bir kıyafetle dilenen 
lllustafa oğlu Hikmet isminde biri 
dün yakalanarak müddeiumumi· 
llğe ve oratlan da 2 inci sulh ceza 
ınahkeınes.ine veril~tlr. Blk • 
met; mahkemede kendisini ııu 

şekilde müılaiaa etmiştir: 

•- Ben okumuş, fazıl bir ada -
mım. Likin tesadüf ve kader beni 
perişan otti. Aç kaldım. Bir çok 
arkadaşlarım yükiok mevkiler iş; 
gal etmişlerdir. Son defa ,altı yıl 

gümrük muhafaza memurluğu 

yıpınıştım. Fıtı.k olduiundan o
radan çıkarıldım. Üstiim bwtım 
pejmürde olduğundan kimseye 
gidip vazife istiyemedim. Nihayet 
Valikouağı önünde dilenmek su -
retile Belodiyo Reisimizin na&arı 
dikkatini celbetmıeğe kar~ ver· 
dim. Belki bu suretle Vali ve 
Belediye Reisimiz b i görür, acır 
da bir iş verir dedim. Yoksa ben 
dilenci değilim.• 

Neticede mahkeme Hikmeti bir 
hafta belediye hizmetinde çalıf -
mağa mahkum etmiştir. 

Muaıum er yeni 
ders saaoerı 

Maarif Vekaletinin Maarif Mü
dürlerile mekteplere yaptığı bir 
tamime göre, bir hafta içinde Li· 
selerde 15, Orta mekteplerde 18 ve 

ameli ders öğretmen ve stajyer -
!erden haftada 28 saatten az dersi 
olanlar, yukarıdaki saatleri doldu.. 

runcıya kadar haftanın muayyen 
günlerinde mekteplerde müdürle
rin emrinde bulunacaklardır. 

Müdürler, bu muallimlerin bu -
lunacağı saatleri bir programla 
tesbit ederek kendilerine bildire
cektir. 

iki 1 ı mıo rn 
ıs ele yapdlYllJI' 

Devlet Limanlar 4tetmesi U: -
mum Müdürlüğü sahillerimizde 
yeni iskeleler i~ına deV&n et
mektedir. Ç.anakkalede Maydos 
mevkiinda ve Karamiirselda iki ye.. 
ni iskele in§ası kararlafIIllfİır• I!ro
jeleri hazırlıınlDl§tır. Yakuıd& in
şaata başlanacaktır: 

Haliç renerıaıa 
imarına başlamyar 

Belediye, H8;llç Feneri vapur is
'k:elesi yanındaki sahayı sür'atU! 
i.mar etmeğe karar vermiftir. 

İskelenin yanındaki boş saha -
nın düzeltilmesine başlanmıştır. 
Deniz sahilinde üç metrelik kısım 
da doldurulmaktadır. Burada bü

yük bir par_k yapılacaktır. Bu sa· 
hanın arka tarafına rastlıyan Jrı , 
sımdaki Maliye Tahsil şubesi bina
sı da ileride istimlak edilerek yı
kılacaktır. 

Manplın ateşinden 
eteği hı~muş 
Sullanahmet civarında Perte.pa. 

I& yoku$unda 47 numaralı evde oturan 
14 yaşında Esma, manpldalı:! &teşten 
etefl tutıışarak, v1lcudünün muhtelif 
yttJerinden yandığını, hastam.eye kal
dırıldığını yazmıştık, Esmo, aldılı ;ya
raların tesırııe dün aımıı,w.r.. 

1939 harbi, japonyawn MançUl"' • 
yaya karşı taıırnua gL-çmesile bat l 
lıyan bir hfuliseler silsilesiııd., 
doğmuştur. Mançurya tecavüzüııf. n 
Habeş tecavüzü takip etti. Ai • 
manya evve!A Avw;turyayı, r• 
da Çekoslovakyayı iotıliı aıuo• 

aldı. İspUl)'ada ihtılal çıktL ııal
ya Anıavutlugu ışgal etti ve nih .. 
yet bir sürü muv.nfakiyetler ı .. 
nün eden bu emri\'aki politika;)' 
nııı Polonyada da ta thikine te • 
f"hbiis c.dllmeai, harbi duğurdu. 

ispanya meselesi Mançurya ı .. 
cavüzü ile Polonya t~ebtıWı.ı arr 
sındaki hadiseler zincırinın eheın· 
miyetli bir halka ıdır. 

ispanyada yapılan bir ~,.,ıd• 
sol cenali partiler kauıunışı. r,ıı. , 
Bunun üzerine ı:ıınemJ ranlüı ıır 

mkete geçli ve da. be ile ıktıdarl 
eline almıya teşehb · etti. Fran· 
ııızlar m"lm İı.pıml ol huı...nıetıP• ıra 
taraftardtlar. İlııl} n 'e Almaııy• 'da 
ise, gmıeral Franko'>u tuttular. ıtu 
Frıubmar ve :.iovyeiler meşru is- ·. l 
paDl'a hülwnıetine yardım etmei:' ~e 
başladılar. İtalya ve Almanya d• 
Fl'ankoya yardım göndermei:' 
başladı. İSpanya toprağı yabaud n 
devlet ordulannın çarpışmasuıJ 

sahne olmak tehlikesi bel!rinctı ISk 
İngilterenin tckliiile, devletle!• 
İlıpanyol işlerine karışmamak içd <. 
endi aralannda ~Ular. i.şı- t!l 
buna o :ı:aman karışmazlık poli • d 
tikasu adı verilmişti. •si 

Bir aralık bısı meçhul denizalU ya 
gemileri Akdenizde orsanlık yaP' •, 
mıya kaU.,.tılar. İtalyanlar, de • o 
ııizaltı gemilerinin kendilerine a1' d 
olduğunu şiddetle tekzip ettilet• rı 

lıarışmazlik. politikawun tat ' 'd 
biki meoelcsi, yalıuz İtalya ile de- ;e 

mokret devletlerin araı;ım aç • !<l 
makla kalmamış, Sov)ctler BirJl· ,. 
ği ile İngiltercııin ... rın.ını da aç ~ ·rl 
mıştır. Çünkii S..vyetler, İtalya ' 
nın bü -ük ölçüde mıiılalıale>inl 
ve İngiltcrenin bu müdalıakY' • 
marn olmak için teşebbüste bu • 
Junm•masını, gördükçe, İngiltc,.. 
ile İtalya arasında bir komplonlll' >,( mevcut oldtıiundaıı ıuplıelenınit' 

lerdL .RJ 
İtalya hiildimetlnin İspanyol -

ihtilliiine müdahal ', para ile öl- ~eı 
çüldügii zaman ,ae.!Aen üç milyo• { i 
İngillı lirasına balı- olmaktadır• ), 

Habeş liarbindwı henüz çıkaJI 
İalyauın, İspan:yol ihWiılcilerın• 
do bu kadar büyük yardımlar~ 
bulunduktan sonra, şimdiki harı.
tamamiy 1 hazırlıksız olarak gir- ır 
diğini iddia etmektedirler. Ma • 
lilmdur ki ltalyawn bugüııldi 
harbe haıırhkş.ı.,. olarak &Udıği 
faşizmin yeni tezidir. Harp çıktı• 
ğı zaman, Hariciye Nazın Kont 
Ciaıio, İtalyanın Almanya ile İn>' 
Z..laınıt bulunduğu ittifak muabe• ' 
desine rağmen, harbe girUlemesİ• ' 
nin scbeb,ni izah ederken, ittifalı 
muahedesi ımzalarujp zaman, het 
iki tarafın da bir kaç sene için bit 
harbi prııvnke etmeğe karar ver• 
diklerini bildirmişti. Fak.ır bu, İ• 
talyanın hazırlık!Jzlığını ispat et
tiği gibi, İl ulyanuı liarbe i~tirıtkL 
sebebini de izah etmektedir, Bu d• 
Fransanın teslmi üzerine, Musolİ"" 
ni'nin, arlık harbi nihayctlenınit 
telfıkki ehııesidir. Eğer M\ısoliııi 
harbi nibayetleumi~ telakki etınt' 
miş olsay<h. Iiazırlıksız ol~n ital• ·r 
l'anın liarhe iştiıal5.ini ilt\:tam et" ~l'f 
mezdi. Gerçi hşist lideri, ortad• yı 
imzalanmış bir ittifak muahedcSI = 
olduğunu ve İtalyanın da bu ati• F 
fak icabı harbe girmek mecburi• 
yetinde kaldığını söylemi~tir, fa• 
kırt ittifak 1939 senesi ilkbaha·~ ı.: 

da, yani harp çıkmazdan a~·Jare• 
evvel imzalandığı halde, lt.ıl~•· 
harp çıktıktan sonra dokuz ay ıua• 
cadeleye iştirak etmek ihti . ·acıol 
duymuş ve ancak Fransanın yık~ •l 

lışı üzerine harp ııihayetlenmiş fi' ·' 
. bi göründüğü bir !tlnnladır ki ;\fll'. d 

solini, •tarihi kararlar• veri1111t*' 
zamanının gelip çattığını bildir ; ~ 
mişti. Eğer harbin nihayctlcnf11c I· 
üzere bulunduğuna in:ın1na111ı~ P 
saydı, harp başladı Jtt n "°" ra dD' I· 
kuz ay içinde yaptığı gibi , hazır· 
lıksızhğını ileri sürmekte de•·aı# 
eder ve mücadeleye girmekten ~·· 
ÇlntrdL _, 

el4T .... IMIMO .... ! .... ~!~O~l•O•l•O•l•l•l•O ........ 

ıc•"" + Blln bir firma Fiyat l\fOrS ıc~· 
Komisyonuna mtinıcaat ederek 460 11"' 
nışa halk tipi ayakkabı yapac• ııl'' 
bildirmiştir. Keyfiyet tetkik olunI" 
tadır. cdi!' + Geçenlerde vefnt eden 11<'1 ın.i" 
Zat İ§leri Müdür Muavini B. ttam S 
yerine Fatih evlendırıne y,efllLll"il 
Celil la,Jin olunmuı;tur. 



ne olacak? 
zler Habeşistandaki " Lib
evaın eden mu~ 
:tan sonra ne yapllC8kJ•T 
!'rablusgarb w Habefista 
ırindeki barekit heniia -

. delildir· 
izler Habe~ ~:r· 
ııvveıleri vaziYe~ • 
.;üyük bir kale halinde bu
,geçilmesi müşkül yüksek 
l'a çevrili iki yaylayı İngiliz 
lcri aşmağa muvaffak ol -
dır. Şimdi İtalyanlar üç ta
sarılmış bulunmaktadırlar. 

anla beraber, söylendiğine 
ıtalyanlar Hebe§istandaki 
i mevzilerinde uzun müd • 
~unabilecek vaziyettedirler. 
İtalyanlar çok daha evvel. 

ıradaki mıntakalarda mühim 
da iaşe ve harp malzemesi 
ıtır. Bilhassa benzinleri de 
·. Hatırlardadır ki, Alınan -
çen umumi harpte, en müş
rtlara rağmen, cenu9i M -
ıı bazı kısımlarında :mtitare
ııüne kadar mukavemet et. 
' muvaffak olmu§lardı. Onun 
;&kert nıüşahitler, Habefistan 

hatta İngilizler Massua'yı 
t denize insela- ve demiryo
t!le geçirmiş olsalar bile, bu 
<leki harbin daha çok uZUIL 
-tSi ihtimali vardır. 
Ya cephesine gelince, fngi• 
"'urada bir intihtp vaziye • 
o0ulunmaktadırlar. Ya fİJDdi· 
dar Sirenaik'da i.ıerlemit ol· 
rı Yerleri muhafaza ve taıa
'decekler veyahut taarru2ll 
~k, Trablusgarp şebriJli de 
!det-ek Tunus hududuna vara· 
"dır. 
-r, Nu ordum b~

son karan vemnil ise or-

1 .• ••'• 11ww,,..r ~ kh• .. ........ 
delildir· Fakat NU ~ 
-~- ......... • a.i •••••••••• ariit· 
hif ,.. ac•klannda bu 
it çok ülla mütkül ola
c:aldr· 

dunun ıbü,ak Sin denila tıam 
ve hiç ot bitmiyen bir çölü geçmesi 
JAzım geleeekür. eu da boflukta 
500 kjlometn aeaafe katıetmeje 
muadildir. 

Trablusgarbm zaptı Libya da • 
vasını :to"'tiindea Jıalledebillr. M
cleniz kıyılarındaki bu büy& je)l
riıl yüz biııdell faz.la :nü.fuslı var -
dır. iklimi çok kuru olm8kla be
raber, toprağı bereketlidir. Belki 
de İngiliz Erünıharbiyesi, İtal • 
yan ordusunu şimali Afrikama 
büsbütün atmak amıindedirler. 

Bunun! aberaber, İngiliz ileri ha
reketi Sicilyadaki Alman - İtalyan 
tayyare meydanlarına tehlikeli 

surette daha ziyade yaklaşmış o· 
lacaklardır. Bu tayyare meydan. 
!arından her an kalkacak Alman 
ve İtalyan tayyareleri, İngiliz _mii
nakalesini ciddf surette tehdıt e
debilir. Belki bunun içindir ki, bü-

yük İngiliz gazetec~ ':ar~ '!;1'~ys 
harekatın daha çok ılerı goturul -
memesini rica ediyordu. V~rd 
Prays diyordu ki: cDaha fazla iler 
lersek, kendi kendimizi bir tuzağa 
atmıl oluruz.> 
Eğer İngilizler Trablusun istil~

sını tamamlamak istiyorlarsa, mut
hif bir imtihan geçirecekler de -
mektir. Çünkü çölde hararet de. 
recesi gölgede 50 derecedir. Bina
enaleyh istili yaz gelmeden evvel 
ıamauılanmalt icabder. 
Yazın kızgın bir fırına benziyen 

merhametsiz çölde, askeri hare -
kitı idare etme$ mühim bir me.. 
sele olacaktır. 

On · indir ki General 8ir Az. un ıç . 
§ibald Vayvel'in neye karar vennıt 
olduğunıı yakında anlıyacajız. •• 

rüçük aile 
~czahanesi 

Üniversitede 
tedrisat başladı 

.RiCI AHV~: 
~enfeksiyon ve yaralan t~ 
t için (lizol ve asit fenik. 11 -
, ı.;;._k lan için (aınc>D-

1 UU\."1: ıaırma -•ı..i~) 
. yanıı.ıar için (asit r-.-:- ' 
arı w sözleri yıkamak ıçın, 
.aınış bir bardak suya ~ir kah. 
tşığı karıştırılarak (kristal a
ırik). tijütmeğe karşı ve ~ük 

- ·arı temizlemek için (tentur· 
), lavaj, komores için on. iki:• 
t (ok.silen suyu), el ve saır ~ 
tine kaliı (gliserin), muhte 
lyonJar için (kafur rubu), ku
'ediş ahılan için (kloroformlıa 
• ıarıara için (klorat dö po • 

C!_Httf AHV ALDB : 

d Afif ınüshil (magnezi k~lsine), 
it hu (hint yajı), müsekkin (por

""' l çiçeğiau~ hatmi) 
f .. frıca şu levazım da bulunmak 

ıeder : 
)rı:nornetre, adi pamuk •. i~ 
·\ık, Pansıman bezi, friksiyon 
fanila par~alan. vantuz kadeh
Paraınana, keskin bir makas, 

tto liınbaaı, küçük bir maden! 

il' nnıl§hğa meydan vermemek 
~. her şişenin üzerine muh • 
Yatı Yazılmalıdır. 

...,. utllJ .......... 15 

ıtadür kapalı ..... C'alnnite 
db sabaJdaa itiharen ~ılanık ted
n.ata ..... ,.,,,. 

Diier tanfta• ,._..._ Oai..
ıitere 11 doçeat alınacaktır. Bun
lanll imtillaAlarma 5 als~ .. ,_ 

Jpacaktr. 

Dişleriniz 
A-·- ~Kar Atzınızı açıp r-T._, - -» 

difler Fekat acabll -
lilli beınbe7U - er mi! Eler ,e--
lam ve tam sıhhatte dişi llalll bir 
ıııer 7erken, ıJeak veya ııolUP 

1 A-·- demek bir çil-akdlime 7.,,_--• ı.. llıelıci 
rOme batlaDfPC' var. Hemen d.. -
ırıJne gösteriniz. Hem de doktora tam 

ararmm wreıek. cesareti• ptin1&. 
BattA difJıerlnlzde hiç bir ıey oımua bl-

ede !iç oımaua, iki defa cUPle, sen 
'18 ınua)"9M eüialnlll. 

-A~- sonra dillerinizi cıbk Ser ,.emsa,_, 
Det fll"Çalaymız. Killi olması mub· 

su JDllCUD}armdm aaklftlnız. En 
temel dJf .. ,_,eri 
.. sabunla ve melite esısll• ~ 

t;riSl. ~ _-ı.fl. .AJ'ai9 mada oksijen 
teınızlem--· 

}CUllmmak. dil9 zarar venneıien 
ll11\1 j ıt..eyl eUnlzıl alıp dif!erlıd-
beyailatır. .... 
zi karıstırm8yııuı. 

!PEBııtoMAN:71 f 
Sen de SetJeceksin . 

'1 azan : E. TEM tZZET BENIC! 
--akikaten, k da 

Ule~ek bir llakıa ~n~ içia dii·ı 
bir ter-.ı.ı ·ı •~illi ezea da-

..._" Ve ıatu 
de de iki ~ol var. Biri ap. O ':1:'-
ll"U iaianhula Kit ~ ıp 
lblama dön k inek. öbürü yi-

. me . Ahlanu11 bana: 
- Scnı tekrar Yanınıa al ,_ anıa-. 
~n sana ne yapmak l" 

K azınısa yap-
'· oc ya da verdim. Kecanla o-

k dar zayıf. bu kadar cılrl 
şey bu a 

b. ınesned. • d ... ı •• 
ır . lar içın e uu• 
En bedbın ıar 

d sen de .. 
_ A anı 

1 
~e bapııdaa 

b ·ı ek ge ece• hal 
Diye ı nı k bütün davayı -

rıza gösterme 

ledebiJir. • kendiıal teselli 
Bunoııladır ki. u 80JdaJ• k.ea· 

ed b·uvortllll ve.. ) 

1911 
Az ••• ,. 

Deola Denayollarıncla ~ 
llf'lll lramtırotlarua, aycla .. 
lala 31, • a tl• 11 lira,,... 
Of aldıklarım lta;yretle oJra. 
drma. 31 lira ntaaf alabilmelı 
içiR de 16 ..,.. lıatlar bir lıt
de• Nlaibi olmalc mun eeli
yornnq •• Ba raka.ııalaı-a .~ de 
fGfıyornınıu. Fakat, fGflJll6" 

yına. Dahaaı var: Şimdi, 6rı 
kamarotlaTua aylıklarından 
ayda 6eıer lua depoma ola
ralc lıaiüyorrn.,,.. Eia, p 
11alı çömlek eibi bu tcY lurar
laraa, onan luırıılıiı talala. 
calc. 

yani 11 lua maa,Iı bu luı
marot, finuli, 12 iira ile •~i
necek. 

Geçenlerde, bir arkaılQf, 
Şulıeti Ha;yriyedc çallfan ba
zi biletçi ue ,ımacıların ba r• 
kamlardan müthif daha a 
ıntıafla pı}lfluıldıiını anlat· 
mlflı. lnanmaml§tım. 

Hayat pahalı. Görünen kö
ye kdavıız ister mi?. Buma
a,Iarı takdir edenler, ayni pcr 
ra ile naaıl B•pnmek müm
kün olabileceğini dü§iineme~ 
lerae, biT an için, kendileri· 
nin naaıl eeçintlilılerini dü
ıünsünler •• 

Belecliye Jahi, temizlik ame
leainin aylığını 20 liraya çı
kamyor. 

BURHAN CEVAT 

l..tanbal • İzmit at1faltı 
İstanbul - İzmit yolunun katranlı 

şose olarak inşası kararlaşmJitır. 
AIAkadar belediyeler bu yolda faa
liyete geçmişlerdir. Kocaeli Be • 
lediye hudutları dahilindeki yolu 
yapmak için 60 bin lira kadar bir 
para ayırmıştır. İnşaata bu ay için
de başlanacaktır. 

E),,cınJ[l) 

DJlı• Baatalılı 
S.tma, tNal1 .. ,,... ... 

teblilrelf AfetlerdeD biri de (An
ııefallt Waıilk) cUyku Hastahlı) 
dır. 1117 J1lmda ~ Profe
sör J:konomO tarafJDüD la defa 
tarif w teanJ;Je oluma bu bu&a
hk o yamendepherl muMaUf 
m~ bir - .. ,.,nlar 
vennllUr. Ba Jıutahla tutulan
larda evveli bir bO sOn süren ldr 
humma, atef seraınr. Ateo 89 -'° a kadar çıkar. BuDa ralmen ah
vali umumiyede bir vahamet yok
tur. HMtalana bel!Bilıde bir atet 
bfsl, cltt ~. p!erde .-ılık. 
vücudiln her tarafında ağrılar, 
umumi rehaftt 'bq)u. :sazan kol, 
bacak ve yüzde felçler, nezlfler, 
aefa tutuırnMı. slbl nadir ıekille
rl de vardır. Ateo bazan bir ay de
vam eder. Bu l!SD8da hatüırda 
bir uyku hail ıGrillmiye b9flar. 
Mütemadiyen U1'Urlar. Yemek, su 
vertınıeae istemezler. Tedavi o
larak ilk zamanlarda teşhis oluna
bilinıe. damarlara comzopin> tmn· 
ga edılmelldir. 

~ hJkQed .. ömer -
fettinin bu hastalıla kurban git-
tiği tahmin olunmaktadır. Diler 
taraftan Afriknya mahlwı ft bir 
sinek vasıtasiyle ıeçen bir nevi 
U7ku hastalalı da vardır ld bu çok 
tehlikelidir. 

AÇIJt &ONUIMA -11&7 Nulfe 
(K;ıaımpqa) - Sontn,__ haa
Wltnmm iHavlst bükmd& Mire
........... 7 • ., .... M& ... Ur. 

MAHKEMELERDE: 
Köylünün bildiğini 
Tilki bilmezmiş •.. 
Meğer bizim yediğimiz Tereyağı 
halis, Y umurla taze değilmiş ! .. 

_ _,,=Yazan: BGSIYiN BEBÇIT:ı ... -
Adliye koridorunda, boş bir ka- j alır. Hem de günde, birkaç yüz ta

napede yanyana oturuyorlardı. ' ne aldığı olur. Şu karş:rdaki yaj -
Ben de, Müddeiumumilikten Sulh, cıd~ da yağ ılır .. Onu da sat.Jyor 
Sulh mahkemelerinden Asliye, As- galiba? 

liye mahkemelerinden Ticaret Mah- - Aman, dedim.. Yoksa, bize 
kemclerine mekik dokuya dokuya cHalis tereyağı .• Yalovadan getir. 
yorulmuştum .. Ayaklarıma kara dim• diye sattığı tereyağı da o mu? 

su inmişti... Kanapenin bir ucuna -Belki de odur ... dedi. 
da ben kuruldum. İkisinin de e· - Şu yağcı ile beni tanıştırır mı-
linde birer sigara vardı. Sigaralan sın? dedim. 
fosur fosur fosurdatırlarken, biri - Tanıştırayım, dedi .. Beraber 
anlatıyor, biri dinliyordu. Ben de gittik. 
kulak misafiri oldum: - Usta Koço!. dedi yumurtacL. 

cKöylünün bildigini tilki bil- Şu köylü hani senden yağ alıyor .. 
derler; ne doğru lat.. Uzun Ne yagı alır o?. Yağcı: 

zan andır köylü kıyafetli birind.en - Tereyağı tipi, esanslı bir mah-
taze yumurta alıyorduk. Günluk lUt vardır. Tıpkı tereyağına ben -
yumurta diye alıp çoluk çocuk, hep zer, ondan alır .. dedi. 
yutuyorduk. Şalvarlı, kuşaklı, tam Gördıin mü saf köylüyü?. Bize 
köylüydü. Birkaç kere, nasıl külah giydiriyor! .. 

- Nereden getiriyorsun bu yu- Buraya kadar sade dinliyen ö· 
murtalan, ağa? diye sordum. bürü: 

- Ben Yalova köylerindenim. - Bizim de bir köylü var; yu. 
Haftada iki defa gidip, günlük yu. ~urtayla yağ .?e~~r amma, ~_izi~-
murta, halis tereyağı getirip ls - l~ı namuslu. ~oylu.. Tam koylu. 
tanbulda satıyorum. Bızım kendi Koyden getirıyor, taze yumurta .. 
tavuklarımız da var etraftan da Halis J ag ... dedi. 
toplarız ... dedi. ' - Vallahi birader, güven ol -

- Bize tereyağı da getir iyi ise .. maz.. Ben de bu tesadüf kar41 • 
dedim. 1 sında kalıncıya kadar öyle zanne-

- Başüstüne efendim .. dedi. On- diyordum amma, sonra anladım ki, 
dan sonra, ufak, yuvarlak tene - a'ah ... 
keler içinde, Yalovadan getiriyo. 
rum diye yanmşar kilo yağ getir· 
meğe basladı. Çoluk çocuk, sabah· 
ları, halis tereyağı diye ekmeğe sü
rüp sürüp yemeğe başladık. Am. 
ına, bu nekadar sürdü biliyor mu· 
ıun? Sen de altı ay, ben diyeyim 
bir sene ..• 

Geçenlerde birgiln Balıkpazaruıa 
öte beri alrnağa indim.. Yolda gi
derken, birkac adım önümde, bi
zim köylü yumurtacıyı gördüm. 
O, beni g0rmedi. Yolun üstündeki 
bir yumurtacı dükkanına girdL 
Ben, vaziyetten §Üpbelendim. Gizli 1 
gizli gözeUedim. İki kolundaki iki 
1>oş sepeti, seçip seçip yumurtayla 
doldurdu. O sepetleri doldurup çı. 
kıncıya kadar bekledim. Çıktı ... 
Sallana sallana gitti. 

O çıktıktan sonra yumurtacıya 
ben girdim. ttçer kW'U§tan on tane 
JUınurta aldım. Lif arasında da 
eordum: 

- Bu demin sizden yumurta 
alan köylü, bu yumurtalan ne ya
par? Satar mı? 

- Evet, satar .. dedi. Kirece mi 
koyup beyazlatıyormuş; yoksa baş
ta bir ıeyle mi ... Yumurtalar tıpkı 
taze yumurta gibi, bembeyaz olu
yomıu§. Meseli, bizden yüz paraya 
toptan alır .. ttç buçuk kuruşa filh 
satarmış .. Öyle diyor. 

...... Ne üç buçuğu, yahu? dedim. 
Bize: cGünlük yumurtadır .. Köy. 

den kendim getiriyorum.• diye 
tanesini beşer kuruştan satıyor .. 
Biz de, afiyetle, bal gibi yutuyo -
ruz. 
Yumurtacının hayretinden aA'zı 

l>ir karış açık kaldı. 
- Vay anasını!- dedi. İşte bu 

olur şey değil ... Bunu da ~ni du
yuyorum. Kaç senedir, her gün 
gelip benden bir iki fasıl yumurta 

Ben de dtisündüm .. Bizim refka 
da bir köylüden yağla yumurta a· 
lıyor amma, maşallah, pek bilgiç· 
tir .. Böyle şeyleri yutmaz. Hem de, 
bizim köylü, tam köylü ... Hile be
cerecek adama benzemiyor ... 

Önce anlatan şöyle devam ediyor: 
- •Ben sana gösteririm, hınzır 

katır .. » dedim, zaten iki günde bir 
uğruyor .. Ertesi gün gelince, eve 
tenbih ettim, biraz oyaladılar. Çı
kıp Belediye polisine haber ver -
diın; yakalattım. Şimdi mahkeme. 
ye verdiler_, İşte, dWıenbaz herif 
de geliyor! .• 
Yanında oturan ahbabı, elindeki 

sigaradan başka bir sigarayı ateı
lerken kafasını çevirip bakh: 

- Aman birader! dedi. Bu, bl -
zim yumurtacı ... 

Dönüp, gelene ben de baktım ... 
Eyvah?.. Bizim yumurtacı! .. De

mek, biz de günlük yumurta niye-
tine bakkal yumurtaS1, halis tere. 
yağı yerine esansh mahlut yağ yi
yormuşuz!.. 

Yumurtacı, mintanı, şalvan ve ku
~aği e köylü, bizim yumurtacı, sa· 
ğma soluna bakmadan önümüz -
den geçip yürüdü. Biraz ile -
ride, koridurun öbür başında yu. 
murtacıya yetiştim .. O dönerken 
karşılaştık. 

- Hayrola, Ahmet ağa? dedim. 
Davan mı vaı-. 

-Ha! dedi. 
- Ne davası? dedim. 
-Heç canım, emniyetsiz (ehem· 

miyetsiz demek istiyor) dedi Em
niyetsiz derken de, şöyle elile ha
vada bir kavis çizdi •. Adam, aldır-

(Devamı 6 ıncı sayf oda) 

le nleamek lpn tefebbtiate 1la- ' 
1unmuyon11D 1" 

- Elimde .... hemen evlene-

ciyenia yüzü birden tlejişti. Re11-
1i esmerleşti, &özleri bü1üdu, ym 
derileri gerildi, dudakları kabardı, 
ve kalınlaştı, lae)'U iri taneli dit
leri kendilerini mc1daıaa vurdu, 
tam bir Arap görünÜfÜ ile uzun bir 
kahkaha sa\ urdu: 

- E .. peki böyledir de ne diye 
bana yarım saattir bot yere lü SÖ)'· 

lüyorsun?. dedim. Güldü: 
ceiim. 

- Fıert yap .• 
•Genç 'H ph Arap Jmı: 
-A .. a"a .. 
Diye uzun bir bayret nWa11 çt• 

kardı, sonra ; 
- Kazam ben t.lr Arap kmyua. 
Yani, koya mUılfimanlann kna. 
Dedi ve .. ilive etti: 
_ Benim bir Türk doktonma 

flört yapbtımı ailem i~tirse mu~ 
Jaka mahvetuam. 

_ Fakat, aıleıa mataasSJp tleiil 
ki.. 
_Mutaassıp olmamalarına bak. 

- Lutfi)e çocuk gibi konutu· 
yorsun. Scvmenıek, sevilmemek 
dünyanm hanci yerinde vardu?. 
Agaç kovugunda ynşıyan ve hay. 
"anlar arasında dolaşan vahşi in
sanlarm bılc birbırlerıni sevdikleri 
bu hayat manzumesi içinde Suri
yeli biribirini sevmez olur mu?. 
Mutaassıbın ukalilığı hır maıltedea 
başkıt bir şey değildir. 

- Söylemek başka, yapmak yi
ne başka. Seveceksin, sevişeceksin 
fakat, bir kendin,, bir de o bilecek. 

- O halde doktora flört yapar
sam.. ma~volurum, denıekJjinia 
manas Y._ok. 

Yine güldiı: 
- Ne söylemek istediğimi uJa. 

Dedi, sonra yibtiııde acı bir it
mizaz taşı) arak: 

- Doktor Yahya benim ömrll
mün sonuna kadar MTeeeğim bir 
tiptir. Fakat, asla e benim aevıtml 
bilmiyecektir. 

,..._ff AL K---..... 
SÜTUNU 
lı Ve IKi Anyanlar, 
fiJıjyeder, temenni· 
ı~ H miiflıııUer 

Tek tip kaadara ana 

İş arayanlar 
Lfae mezunu, eski ve yeni hartlerl 

mükemmelen bilir, U.deai kuvveW. 
kanaatkAr, tahsil verebilir lbir ıenç il 
aramaktadır. Muhterem ıı sahfplerlnla 
Halk dtununda Kemal ismbıe mllra
caatlan rica olunur. * Serl daktilo yazanm. Eski ve 7e
ni harfleri mükemmel bilirim. Orta-
mektebin 7 inci sınıfına kadar oku
dum. Yazım düzgündür. DakUlo ma
kinem de vardır. Kimsesiz., genç bir 
kadınım. Namuslu bir yerde asprl 30 
lira ücretle bir iş anyorum. Talipledn 
Son Telgraf Halk sQtununda Daktilo 
rumuzuna möracaatlanm rica ederim. 

İtçi İ8tiyc.·nl ·r 
Eskişehiı- Devlet Demiryollan atöl

yesine tesviyeci ve demircller aran
maktadır. 

Adliye VeWetinin 75 lira OcretM 
telclon memurlugu açıktır. 

İ prtanın Gönan köyü EnsUtüsQne 

100 lira ücret ve aynca Bareme göre 
maaş verilmek uzere bir doktor arıın
maktadır. 

Adanada Türk SözO gaz C!6i mfl
rettlp aramaktadır. 

Bir ditçı alfuı iş ra}or 
1338 doğumluyum. 33 - 34 senele· 

rinde illmıekteblmi bılırdim ve 35 se-
nesinden 40 sen ıne kadar Dış tablb
leriyle çalıııtım. Şimdi ise Ist nbulda
yun ve İstanbulun yabancısıyım, ta-
nıdığım, kimsem de olmadığı iç n bir 
111 bulup çalışamadım. Kalfa aıııyan 

Diş doktorları varsa Halk sutunu Sey
fettin Akar ismine yazmaları rıca olu
nur. 

Gelen Mektuplar 
Katip: Kadıkoyi.lnden _ Bay V. E. 

R: Kadıköyünden Bayan K. Pekak: 
Ma b:ınya b·rakılmış, iki tane Beya
zıttsn, Dlvanyolu, lstanbuldan iki ta
ne, Beyoğ undan, Tophaneden, Galata· 
dan, Buyukdereden Bay Yuva Matba
\!YB bırakılmış, Topkapıdan Beşildq-

tan, Kadıköyünden, Kanlıcadan -
G. B. Z. 40: Kadıköyünden - t. Tepe-
delenlioğlu: İstanbuldan, İzmltten ild 
tane, Hasköyden, Beyoğlundan, ~

kozdan, Ak.saraydan - M." T: Topka· 
pıdan, Sanyerden, Tarabyadan, HeJ-

belladadan, İstanbuldan, Yolcu salo
nundan - Y. S : Aksaraydan, 13 R. B<1· 
yükçekmeceden taahhütlü, 54: Be§ik-

ta~ ve Sanyerden, 8 Fatma 8: istaa
buldan - Leyli 2S ~ttan - &. T. 
Aksaı'aydan, ErenklSyünden, Bü70k
çekmeceden taahhütJO, Ortakliyden -
Bayan Hayriye (Aksara7): Unkapuua• 

dan - Bayan H. G. S: Panplt.ıdu, 
Bayan Sempatik. Huköyden, Bquıt-
tan, Peblh'Ulköyilnden - B. R. 21: İl
ıaobuldan - Bayan Akarau Beyol
lundan, Büyilkçekmeceden taahhQtlG, 

Hadunköyünden - Bayan 101 ŞCl.le: 

Yeniden Bi.iyilkdereden-Bayan H. ö: 
İzmitten - Bayan Mübeccel: İ.mılt
ten - Mabzwı Kadın: Maltepedea. 
İstanbuldan iki tane, Galatadan, Ba
yan Z. İl: İstanbul, Maltepe, Beyollun-
dan - Bayan Muşkil pc cnt: Hali~ l'e
nerınden mektuplarınız vardır. Her 
ıiln aaat 16 - 19 arasında almanız ve
ya aldırmanız mercudur. 

Bayan Şırin. Martl Deniz. P. ll. 55, 
.Ay, Cemile Erinç mektuplarınızı al
manız lüzumu aon dela beyan olunur. 

Açık Konutma 
Bay BeBkir c<Haydarpap> - Bu

radan Amerikaya dolru vapur yoktur. 
Basra yoluyla gldebılırslniz. 

B. L. •Sifli> - Sorgunuza avuka
tunızın cevabı şudur: Nafakanın tak
diri; zevcin nafakası üzerine terettüp 
~enlerın mılttarına ve geliriyle bAld
min kanaatine bağlıdır. Aylık ıellrlne 
nazararı sıze ve çocukla 15 er lira bal
lanması muhtemeldir. Çocujun hanp 
tarafta kalabileceği <!e hfıkimce tak
dir olunur. 

Hiç bir kudret onu oradan çıkara
mıyacaktır. 

- Çocuk gibi konUfUyonua!. 
Dedim. Yüsüae ea ciddi utıan. 

gerginliğini vererek, 
- Çocuk gibi delil, her fe}'e akla 

ve idrakı eren biri gibi konut•J• 
ru.m. 

l>edi, tl6ve etti: 
- İnsan ömründe bir kere sever. 
- O halde sevdijini de ula~ 

mak lbıın gelmn mi? .. 
Ben böyle söyle1ince : 
- Anlailım anladım.. 
Diyerek sBWil ve.. Hlhle Wr P

ltaam icabettir4iil tatlıbia "...,.. 
pkliii vererek: 

ıaı ıclll 

Fiat Mürakabe Komiıyo
nunun ayakkabılara bır kir 
nııbeti tayin ettigi yazılmıı, 
ıöylepmİftİ. Meger, henüz bu 
İ§, bir taaavvur v~ya tetkik 
aafbaıında imiı! 

Gazetelerin yazdıiına gö
re, piyaaaya halk tipi ayakka• 
bıların ıelmeai "beklenıyor• 
muti Halk tipi ayakkabılar 
nereden ae)ecek, naaıl aele
cek, niçin aelecek?. Bütün 
bunlar, birer meseleclır. Son
ra, bu tip ayakkabıdan murat 
olunan ıey nedir?. 'I. anı, bir, 
kunduracıdan ayakkabı iıte
d11imiz zaman, yalnız bir eç
ıit mi iıtiyebileceıiz ? • 
Şu halde, hepımiz, ayni 

cim papuç giyeceaız.. Artık, 
bundan sonra, kimaenin aya
iına bakrnıya lü:ıı:um yok •• 
Hepimiz, bırıbirimizle do.t 
geçındıgimizi anlatmak içın, 
daima baıa bakacağız. 

Ve artık, bundan sonra, da• 
ma ablmı§ bır papuç gördü
ğünüz zaman, bu papucun ki· 
mm olduğunu akdir ve tayin 
edemiyecekainu; çünkü, bü
tün papuçlar, bıribirıne ben• 
zıyecektır. i:Su auretle, birçok
larının ayıbı, gizli kalacak• 
tır. 

Ve bundan ıonra, evleri
mizde, bayanların papuç li.
kıraııı nihayete erecek, hanı· 
merendi, komıuda aörduğü _,. 
pucu mutlaka almak için ül
timatomlar vcl'miyecektir. 

Her ay başı uır papuç alan 
bayanlar, artık, böyle aak 
aık papuç deaiıtirmek lüzu
munu biuetmiyecelderdir. 
Çünkü, onlar, daha ziyade, 
ayni ıeyi aiJJDekten aıkılır
lar. Yeni alacaiı papuç ta ay• 
ni olacağına göre, beyhude 
zaymet ve maıraf edip, maia
za mağaza beğendiği papucu 
bulmak külfetine katlanmı• 
ıacaktır. 

Kundura ~lan. 1.un
claa .onra rahat edecek, tek 
tip boya kull•n•c•k, her a. 
yakkabmm biçimi ele ayni o
lacajuıdan, bazı antika ayak
kabılar kartıaında: 

- Acaba nereainden bq. 
lıyayım?. Gibi düttüiü ,... 
kınbia dütmiyecektir. 

Ayni numc.radan olmak 
tvti1le, bütün ev halka, biri
birimizin pa~ucunu ıiyebit .. 
ceiiz;çünkü, clıtanda, aya
iımızdaki kunduranın kim• 
ait olcluja belli olmıJacak-
tır. 

Huliaa, tek tip ayakkab ... 
lamı bir oçk fa7daları ol ... 
caktır. 

R. SABiT 

Resmi inşaat ve te
sisat işleri planları 

) 

Bütün Devlet dairelerme, umu
mi vaziyet dolayısile yapılamıyaıı 
~at, tesisat işlerine aıt bütün M. 
zırlıklara devam edilmesi, plan -
lamı. ve lizım gelen tekmil for • 
maliteleıin hazırlaLID.ası bildiril • 
m.iştir. İdareler, ileride yapacak "' 
ları işlerin dahi bütün hazırlıkla
nnı fi:mdiden yapacaklardır. Va • 
ziyet normal Wr tekle giniiil za
man •~ pyi tamam olu IMa teı-1 deriıal baflanacaktır. 

:=~:DE11DI 
Hileli Sular 1 

BeJlktqta Valid Çepıesmde o
turaD Bayaa OOzia anlatıyor: 

e ı <# t.JlıİYOf119ı' 
di keudilll• gsa e .. _...... 

&jhaelll eniacl:::: ........ ~anııı,_ ~a~elerini aramalı idiaı. 
Yeeegını pek tahmin etmiye-

Dl•J"ID· 
_ Niçia? .. 
- Mutaassıp •etil fibl girBniir

ler amma, çot faaatiktirler. 

Girücii ile evlenen, görmeden 
evlenen, Arap binde birdir. Fakat, 
"öriJniiıte hepsi görmemif, tanma
dan evlenmiş gibi davranırlar. En 
aıeşi aşk maceraları daima Ara-

Diyerek sözlerine devam etti. 
- Tali ve tesdüf heni kiminle 

karşılaıtıracak. ae vakit ve nasıl 
evleneceğim? .• Tabii hiç bir te1 bil
miyorum. Fakat, kiminle evlea
mİf olursam olayım, emin el ki, 
ömrümün IODUDa kadar Yahya 1'ir 
emel, bir aşk, bir ideal halinde gös 
kapaklarımm içiade yaşıyaeaktır • 

- Galiba ulil Nec1'"1 1taaa ı.... 
tırlahyol'811& Ona• .. vgiwini sana 
anlatman gibi benim de dolden 
açılmama istiyonu11 .. 

- «Ekser, :iyi su dam:ıcanJ}an
nm üzerlıerine vunılaa mihilrler 
son zamanlanta ıevwek n selill 1«1-
zel olarak konulma~. ıtaa
lllc memba S'117• db-e aldılınm J7i 
sular da terko.taa faıbl& bulun
maktadır. 

Mtlhilriııria ptf8ldlll 99 llUla
nn bu hali; ıatıcdana hJ7le yapıp 
sattıklan f(lpbealn U7&Jldırmak· 
tadır. Beledi>'enln nazarı dikkati
ni celbetmeırlzl rica ederim.> 

-;'" 0~1lkat, bu tahminimde aldaa
'111· •ııı da ne çıkar'.' .. Nihayet 

-Qır ala ' 
a Ya'- anı var atarım .. Nerede 

"4'l'Jınt 

edikleri • 
değil 'l olur. Bayat korkulacak 

Uıs, .. , · elikkiye bağlı. 
..... ar b' 

't ol"'bili ır an içinde varken 
Yorlar. Bayat •• denilea 

eak ltir aoktaJI ı 
ınale lüZUJ8 bh:P" JIUI -

N~• H .......... 
- J)oktor Yahya ev 
J)edinl. GUWI: 
_ Bilmiyorum.. 

Dedi. _, ı- tendlst-
- silmi7orsWl ela Jl.I, .. 

Kim ne derse desin ecdadums 
··1dea geliyor. 

ço _ Burada sevişerek evlenenler 

1ok mudur! .• 
Da. da şea. daınıa ıuh ve kolejli 

bir med m tip laallade duran Na .. 

•ın çöl hayata i~inde geçmi,tir. A· 
1'ap aşksız yaşıyamaz ve beşikten 
mezara kadar her Arap için aşk 
1aratılışın en kudretli aşısıdır. 

N aciyenin bu llkırchlarıw tllııle
tlikten sonra: 

Dedi. Birde1a menu detlttt ft 
Halil Necibe intikal etti: 

- Ne oldu, sua lal~ pl411 mit 
Di~e sordu. 
- Geldi. 
Dedim. 
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Tabiatın Karşısında 
--1= Yazan: FAİK BERÇMEN =1--
Şükran İsviçreden gelecek olan 

ablası Süzanı bekliyordu. Süzan 
Birkaç gün evvel kocasile bera : 
ber gitmişti. Züzan bu sPyahatı 
kocasının zorile ihtiyar etmi>;ti. Ko. 
casının işleri bir türlü bitmiyordu, 
Bu yüzden Süzan dönmek iste -
mişti. 

Şükran ablasını istasyonda kar
ttladı. İki kardeş uzun uzadıya 
koklaştılar ve doğru eve gittiler. 
Yol yorgunluğu biraz geçince, Şük 
ran, ablasının yüzünde bir hü -
zün, bir elem ifadesi gördü. Süzan 
konuşurken sesi hafifçe titriyor -
du. Şükran bir kulpunu bulup bir 
ara ablasına sordu: 

- Sende bir hal var, bir şeye 
üzülüyor gibisin! 

- Sana öyle gelmiştir Şükran, 
bir şeyim yok kardeşim. 

- Hayır abla saklıyorsun, mu. 
hakkak bir derdin var. Gözlerin
den okuyorum. 

Süzan sararır gibi oldu; ve bir 
heyecana kapılarak gözlerinden 
iki damla yanaklarına doğru yu
varlandı. Sonra ezgin bir hal ile 
anlatmağa başladı. 

- Birisini seviyorum 
hayır bana öyle şaşkın 
Birini sevdim. 

Şükran, 

bakma! 

Lakin sözünü bitiremeden, hıç
kırıklar boğazını tıkadı ve sustu. 

Bir çeyrek saat sonra açılınca 
yerinden kalkarak yüzünü yıkadı 
ve tekrar iki kardeş karşı karşıya 
oturdular. 

Süzan sakinleşmişti; şimdi sü
kunetle anlatmağa başladı: 

- Bilmezsin Şükran, o günden

lıeri çılgın gibiyim. Bir türlü ken 

dime gelemiyorum. Ah, biz kadın

lar, nekadar zayıf mah!Uklarız; 

çabuk aldanıyoruz, tatlı bir nüva

ziş, bir küçük arzu, bir heyecan 

kafi. Kocamı nekadar sevdiğimi 

bilirsin! Çok iyi ve mutedil bir a. 
dam. Fakat bir kadının arzularını, 

ruhunu tatmin edecek kabiliyette 

değil. Lakayt, sakin ve soğukkanlı .. , 
Böyleyken hiçbir vakit onu aldat

mağı düşünmedim. Lakin şimdi, 
kuvvetli bir sebep yokken onu al 

datmış bulunuyorum. Bir gün gez-ı 
meğe çıkmıştık. Atlarımıza binmiş, 

köylerden, ırmak boylarından, dağ. 
~eklerinden geçiyorduk. Görsen 
ne manzaralardı! Bir ara kendim. 
den geçerek, kocama: cNe güzel 
manzaralar değil mi?• dedim. Ga
yet soğuk bir tavırla cevap ver 
di: cBen pek o kadar fazla birşey 

göremiyorum.> Bu sözler beni ne 

kadar incitti bilsen Bana öyie ge

liyordu ki insan sevdiği ve sevil -
diğı zaman güzel manzaralar kar. 

şısında heyecana gelir ve daha çok 

sevişir. Bir ay bütün bir iştiyakla 

kıvrandım. Buhar dolu bir kazan

dım sanki, ve neredeyse patlamak 
üzereydim. 

Bir akşamdı. Kocam yine erken 
den odasına çekilmişti. Dehşetli sı
kılıyordum . Güzel bir gece vardı. 

Gölün kıyısına kadar yürıidiım. 
Ayın da on beşi idi. Dağlara sanki 

kar düşmüş gibiydi. Sular ışıl \şıl
dı. Havada da tatlı bir ılıklık da. 
marlara kadar geçiyordu. Düşün 
Şükran insan böyle zamanlarda 
nekadar heyecanlanır .. Çimenlerin 
üzerine oturup hulyaya daldım. 

Zaten başka ne y.ııpabilirdiın ki, 
bir aşk, bir sevmek ihtiyacı ile 
kıvranıyordum. Çektiğim ıztıraba 

isyan edeceğim geliyordu. Demek 

böyle ay ışıklarında bir sevgili ile 

başbaşa kalamıyacaktım! Bu tatlı 
yaz gecesinin baygınlığı içinde 

kuvvetli kollar beni sarmıyacaktı! 
Hem böyle düşünüyor ve hem de 

ağlıyordum. Tam bu esnada ar -
kamda bir hışıltı, daha doğrusu bir 
ayak sesi duydum. Dönmemle be 
raber müşfik bir erkeğin sesi 
sordu: 

- Ağlıyor musunuz? 

Bu genç bir avukattı. Arınesile 

seyahat ediyordu. Otelde onunla 

birçok defalar karşılaşmıştık. O 

anda şaşırmıştım, ne cevap vere

ceğimi bilemedim. Ayağa kalktım, 

yanyana yürümeğe başladık. Şu

radan buradan konuşuyorduk. Bü. 
tün hislerimi biliyormuş gibi ko
nu,uyordu. Bir aralık izahı gayri 
kabil bir heyecana kapıldım .. Su 

!ar, ay ışığı dile geliyor ve bana 
içli şarkılar söylüyordu sanki .. 

Ve bilmem nasıl oldu .. İşte o za -
man ... 

Ertesi gün yola çıkarken onu bir 

defa daha görebildim. O kadar.> 

Süzan sözünü bitirince tekrar 
ağlamağa bn~ladı. Şükran hiçbir 
şey söylemedi. İkisi de derin bir 

düşünceye dalmışlardı. Neden son
ra Şükran kalkarak elektriği yaktı. 

Ne ertesi günü ve ne de başka 
bir gün bir daha bundan bahset. 
mediler. 

ıerk; •te>sy,. MM, • 

Yazan, YarQtan, Y&rat-bran 

SACHA GUİTRY 
EL VİRE POPESCO- BETTY STO CKFELD - MARGUERİTE 

MORENO - ANDRE LEFAUR 
Ve daha 5 meşhur Yıldızla senenin en büyük Fransız filmini 

,. yarattılar. 
80 .te;1!z:'be LALE'de gösterilecektir 

ERKEKLER KLÜBÜ 
Bütün dünyayı zevkle yerin den oynatan hakiki bir 

hayat romanıdır. 

.YAVUZ'.SULinN SELiM 
p r"' ·"1,..- -.. . 1 t 

·.H,alifeler . Diyarında 
' ~ .., _........ . - '-~. : 

:, N ... ı«_JYwo:M:SAMI KARAVEL 

Cemile, kaptana f tal yanca bir şeyler söyledi 
Cemile bu mektubifo kaptana 

vaziyeti anlatıyordu. Sonra, Ve -
nedikli kaptana büyük para vil. -
dinde de bulunuyordu. 

Venedikli kaptan, hurma alış

verişini yaptı. Etrafa sezdirmeden 
uzaklaşıp gemisine g{tti. Mektu
bu açıp okudu. 

Cemile mektubunda başından 
geçen macerayı anlatıyordu. Ken· 
disinin Turgut tarafından İtalya 
sahillerinden esir edılip Halep 
Mem1Uküne satıldığını ve oradan 
da bir yeniçeri ile kaçtığını ve 

onunla memleketine gitmek iste
diğini ve kaçıracak olursa kendi
sine bol altın ve mücevher vere· 
ceğini vfıdeyliyordu. Cemile, ayni 
2amanda da kaptana ayni pazar 
yerinde randevu veriyor ve cevap 
beklediğini yazıyordu. 

Venedikli kaptan kelepiri yaka
lam~tı. Avuç dolusu para alacak
tı. Sonra da bir hıristiyan esiri 
kurtaracaktı. 

Cemile, muvaffakiyı>tini gelip 
Karabuluta söyledi. Eyüp onbaşı 
da, Nazmiye de bu ~e agah ol • 

ASKERi TETKİKLER NASRED • 
1 

Uzak Şark'ta 
Singapur'un 
Ehemmiyeti 

JAPONYA bu 
mıntakada neler 
yapmak istiyor, 
neler yapabilir?. 
r=- Yazan: ":-1 
~~rmay Sub~J 

S'.rasi coğrafya bakımından l'a
sif;k ile Atlas denizi, Hint deni:ı.i 
ile Akdeniz, Sinırapur geçiti ile SÜ· 
veyş kanalı veya Cebelüttarık a
rasında benzer şartlar vardır. 

Singapurla Cebelüttarık İngiliz 
deniz hakimiyeti rakkasının gaye 
noktalarıdır; Süveyş kanalı ise 

bu rakkasın sükiinct noktasını 
le§kil eder. Gaye noktalarının her 
iki tarafında Okyanoslar ve İngil
terenin yardımcısı olan Amerika 
kıt'aJarı vardır. İngiliz rakkasının 
lı5k iıniyet ucu asırlardanberi İn· 
giltere adasında (Londra) ya bağ
lıdır. Asırlardanberi rakkas ora
dan tatbik edilecek kuvvetle işle
mekte ve ahengini muhafaza e:t
mektedir. 
Şu halde İngiliz deniz lıakimİ· ı 

yeti rakkasında sihirli dört nokta 
göze çarpmaktadır: Londra, Ce • 
beliittarık, Süveyş kanalı , Singa
pur. 

Bu noktalardan birini kaldırı -
nız; rakkasın ahengi bozulur, ha· 
reketi durur. İngiltere Britanya 
İınparu torluğu olmaktan çıkar. 
İngiliz rihan deniz hakimiyeti, bu 
di.irt sihirli noktanın elde bulun
ını:sına bağlıdır. 

Üçüzlü pakt imzalandığı zaman, 
İngiliz rakkasının bu dört nok • 
tası istihclaf edilmiştir. Şarkta ja
ponya Singapura, garpta Alman
ya ve İtalya Londra, Cebelüttarık 
ve Sün•;;ş kanalına göz dikmişler
dir. Bu itibarla üçüzlü anlaşma, 
derhal vuku bulacak deniz ve 
kara harekiıhndan ziyade iı;~ik

balc ait iml:anlardan doğmuş bir 
anla~nıadır. 

Londraya, Atlas denizine, Ce • 
belülfarık ve Süveyş kanalı ge -
çitlerine dair evvelki makalele • 
rimde, hadiselerin vukuundan ev
vel ve bitaraf bir askeri müşahit 
sıfatile epeyce mütalcalarda bu
lundum ve bu mütalcalarımda ne 
kadar haklı ve isabetli neticeler 
verdiğimi karilerim elbette teslim 
ederler. Bu makalemde, İngiliz 
rakkasının şark gaye noktası olan 
(Singapur) dan bahsedeceğim: 
İngiltere i~in garpta Cebelüt -

!arık neyse, şarkta Singapur da 
odur. Birisi Atlasın, diğeri Pasi
fikin kapısıdır. İkisinin de yolla
rı, şarka ve garba doğru şmali ve 
cenubi Amerikaya uzanır. 

İngilıere Singapnru elinde bu· 
lundurdukça, üçüzlü anlaşmanın 
Uzak Şark mümessili olan japon
ya, tecrit edilmiş vaziyette kala
caktır. japonya, mağlup Avrupa 
dedetlerinin Uzak Şarkta bulunan 
denizaşırı müstemlekeleri için ken- 'ı 
disini rn tabii bir varis addetmek
tedir . Bunun için Siugapur, ci • 

muştu. Sabahı dar yaptılar. 
Cemile. tebdili kıyafet ederek, 

yine pazarı boyladı. Bır yandan 
hurma satıyor, bir yandan da Ve
ncdikli kaptanı gözlüyordu. 

Çok geçmedi, kaptan gözüktü. 
Cemileye yaklaştı. Hurma pazar· 
lığına başladı. Etrafa sezdiı:me -
den kaptan, hazırladığı mektubu 
usuletlc Cemileye tutuşturdu. 

Cemile, fazla beklemedi. Mek -
tubu aldıktan sonra, heybesini sır
tına vurarak pazardan uzaklaştı. 
Ve eve döndü. 

Kaptan mektubunda hulasatan 
şöyle yazıyordu: 

•Emirleriniz başım üzerine ... 
Gece ı arısından sonra gelmeniz 
lazımd:ı-. Hem de Venedık 

gemicioi kıyafetilc ... Size iki kat 
gemci elbisesi getireceğim .. Gü -
nünii, gecesini ve saatmi tayin 
ediniz .• 

Cemile, sevincinden olduğu yer
de duramıyordu. K arabulut da se
vinmişti. Sevinmiyen tek bir kişi 
vardı, Q da Nazmiye ıdi. Her ne
dense onun içırıde bu füzüntı.i var· 
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Japur ve civaimı gosterir harita.. _ Acaba, nasıl etsem de şura-
varındaki müstemlekelere kon • 
mak çin ele geçirilmesi icap eden 
en miihim noktadır. japonya Sin
gapuru elde etmekle şu menfaat
leri hazırlamış olacaktır. 
1- Dolanda Hindistanına hi • 

kim olabilmek, 
2- llindistanı ve Avustralyayı ı 

tehdit etmek, 
3- İngiliz ve Amerikan ablu- \1 

kasını tesirsiz bırakmak 
' 4- Nihayet İngilterenin Uzak 

Şark deniz hakimiyetini imha et
mek. 

İngilizlerin klasik bir slizü var
dır: 

•Deniz harbi insanı besler, ka
ra harbi ise insanı zafa düşürür.• 

japonlar da artık İngilizler gibi 
düşünüyorlar; Çinde yaptığı ka
ra seferleri japonyayı zafa düşür
mektedir; istikbal için Hint de
nizi ve bu denz etrafndaki sa -

hillerle içiude kalan adalaı., : -
ponyanın hayat ve mevcudiyeti
le alakadar görülınektedir. 

Görülüyor ki garpta İtalya ve 
Alnıanyanın, şarkta japonyanın 
giriştiği üçümü taahhütle Hint 
denizi milorak noktasını teşkil et
mektedir. İngiltere Singapura sa
hip oldukça, japonya Avrupadan 
Hindistandan ve Afrikadan ayn 
ve uzak bırakılmış demektir. 

Bundan başka japon bava kuv
vetleri, İngiliz ve Avustralya ha

( Devamı 6 ıncı sayfa.da) 

dan yakamı sıyırsaın. 
Diye, bu bale bir çare arıyor. 
Bir gün, Tiınurun çadırında öf-

MARMARA*• 
nıo l\.tuazzam 

Marmara Sineması, yarından itibaren, İstanbulda İlk defa Beyoğlu si~ 
nemalarından evvel ilk vizyon büyük Filmler gösternriye ba~lıyor. 
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İLK GALA 
Dünya şaheserlerinden : 

KANLI 
Balalayka 
Yarın Matinelerden 
İtibaren Başlıyor. 

,- KARNAVAL GELDİ ... -
ŞARK SINEMASIMIN 

Sizin ıçın hazırlamakta olduğu 

BAL PARE 
;:,,..~'!!l"llillllill!lliill'ill"l!l!ı!l!'!:lll!jll de huhmmağa hazırlanınız. m•••••lll 

w 

' başını çe!:-ti 
öfkelenmi~ti 
keli sesler işitiliyor ve çaılı 
çıktığı zaman, Timurun eıı 

metli vezirlerinden biriuin, b 

men orada kafasının kesilÔ' 
görüyor. Fena halde ürkerel 
bebini soruyor: 

- Ulu bakan, bu gece r~)f 
da, veziri münasebetsiz bir !' 
de görmüş. Fena halde lıiddı· 
miş. Onun için kafasını te>fi 

Cevabını alıyor. 

Bu cevap, bocayı derin Ô' 
düşündürüyor ''e dü~ündU~ 
sonra, derhal karc.rını ,.-etı 

Doğruca Tiınurun huzuruıı9 

kıyor: 

- Sultanını!. Celli'ıı!a eınr' 
Derhal kafamı kessin. 

Diyor. 

Timur, bu söze Jıarrctte k' 
rak, soruyor: 

- Niçin?. 
- Şunun için ki, burada V 

kelleleri gördükçe, bir daki~ 
le rahat ve huzur yüzü görJJl0 

rum. Hadi bunlarııı heıısi, ~· 
hatli diyelim. Fakat, riiyanııı 

ren vezirin ne suçu kabahati 
Olabilir ki, yarın gece de, ayııi 
ziyette, ben rüyanıza gircbifif 

Demek ki, derhal ben <le tel); 
öniinde diz çökeceğim. E, bul• 

canı çekmektense, bari bir aP 

ve! öhiıı gideyim. 
Hocanın bu sözlel'i, TimutD 

yük bir ders teşkil ediyor: 
- Hocam!. Snna te~ekkiir t 

rim. Haks.ızlığınıı zaı·ifanc 

şekilde benim yüzüme vurarı1 • 
ni ikaz ve ir§at ettiıı .. Der 
kesilen kafalara gelince .. bO 

kfunet hikmetidir. Ona, hiç 0 

senin müdahale etmesine tnl•' 
mü! edemem. Mademki bu )<1 

bihuzur oluyorsun. O halde, r' 

git ve bana veda et. 
Diyor, Hocayı, izzeti ik.raııı 

gönderiyor. 

Akşehir beyi, hocayı kcn°' 
(akıl müşaviri) tayin ediyor. tl· 
ta bununla da iktifa etmiyor. JI 

canın şiddetle muhalefetine ı• 
men, zorla kadılık nıakııının• ~ 
çiriyor. 

Boca, bu vaziyetten mcnıı 

değil. O kendi köşesinde yaş~ıl' 
istiyor. Billıas~a, halk i~!erinc) 
rışmaktan son derece ~ekioil' 

ı Halbul:i Akşehir beyi, her giiP 
, nu konağına çağırtıyor. Karşısı 

oturtuyor. Mebzul iltifatlarda 1 
lumıyor. Birçok i~ler hakk•~1 

müzakerelere giri~iyor . 

~--~~~-~~~ 

Fakat japonyanın Singapuru e
le geçirmesi, Amerika ve İngilte
renin müştereken aldıkları ted -
birler kuşısında mümkün değil
dir. Singapura taarruz için hatıra 
gelen ihtimaller şunlardır: 

1- Hava kuvvetlerile taarruz; 
japonlann hava yo!ile Singapura 
taarruz etmeleri için Tayland 
toprakları üzerinden geçmeleri la
zınıdır. japonlar Malezyadan lOO<l 
mil mesafede bulunan (Bangok) 
limanına vasıl olsalar da, yarım
ada tayyare inişlerine müsait de
ğildir. 

PERŞEMBE AKŞAMI 

İPEK Sinemasında 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Büyük bir Aşk • Heyecan 
ve ihtiras Macerası 

dı. Karabulutun başına •bir fela
ket geleceğine kani idi. 

Venedikli kaptandan pazar ye
rinde iki kat elbise alındı. Bir 
mektupla gün ve saat tayin olun
du. Cemile erkek kıyafetine gire-' 
cekti. Parola şu idi: 

- Maçuna!. 
Bu, italyanca bir gemici tabiri 

idi. Artık herşey hazırdı. Gidile • 
cek akşam da gelmişti. Cemile ve 
Karabulut. Nazmiye ile Eyüp on
ibaş1dan ayrıldılar. 

Onbaşı Eyüp Karabulta son söz 
olarak şunları söylüyordu: 

- Karabulut yeminini unutma! 
;fazmiye de : 

- Karabulut, kendini kolla!. 
Nihayet, firariler müşkülata uğ-

ramadan gemiye bindiler. Artık 
Vencdik gemisinde idiler .Bu ge
mi müscllab bır gemi idi. 

Cemile , gemıye girer girmez, 
derhal çarşafını, örtüsünü atmış
tır Müslümanlığ'nı dlip süpür
müştür. Kaptanlar, muhafızlarla 
canrığer oluıvermiştır. Ceır ıle, 

Karabııluta §Unları söylenı~ti: 

SON GEÇi 
Baş Rollerde : CORINNE LUCHAIRE • FER~"ı;..ND GRw!~~ 

- Karabulut; sen de giyme ar
tık yeniçeri aeemi oğl;ın elbis<ıle• 
rini. .. Bırak o müslüınanlığını ar· 
tık!. 

Gemi, yolcularını alır almaz he· 
men yelken vurarak limandan a
çılmıştı. Tiirk sahillerinden uzak
laşmağa başlamışlardı. 

İşte, Cemile, bu sıradadır ki bu 
sözleri soylüyordu. Karabulut, 
sersemledi. Cemilenin birdenbire 
değişen hal ve çehresi amirane ha
reketı onu titretmişti. Cemile, söz
lerini şu suretle bitirmişti: 

- Bana bak Karabulut... Hem 
bundan sonra bana Cemile deme! 
Benim ismim Alistir. Senin ismin 
de Yorgi.. 

Karabulut kaşlaıını çattı, asabi 
bir tavırla cevap verdi; 

- Ben, ne yeniçeri acemi oğlan 
elbisemı değiştırırim, ne de ismi· 
mi? . Ben müslümanım ve bekta
şiyim. 

Deyince, Cemile cevap verdi: 
- Demek hıristiyanlığı kabul 

etmıyorsun?. 

- Hayır ,söyledim. Ben, müs-

lümamm ve bektaşiyim!. Hem de 
yeniçeri acemi oğlanı ... 

Cemile ,gemi enginlere açıldık
tan sonra, genç Venedikli kaptan
la derhal içli dışlı olmuştu. Uğru
na canını feda eder gibi gözüktüğü 
Karabulutu ·bir anda silip atmıştı. 
Hele, Karabulutun: 

- Ben müslünıanırn! Bekta • 
fiyim ! Yeniçeri acemi oğlanıyım! 

Deyişi onu büsbütün ifrit etmiş
ti. Gecenin karanlıkları içinde ge
çen ibu güverte üstü loonuşme.lar 
obiukça soğuktu. 

Kaptan, Karabuluta bir kamara 
gösterdi. Cemile Karabulutıı yal
nız ibırakuaık kaptanla bera!ber 
çekilıp gitmişti. Vaziyet aeaipti. 
Karabulut ne yapacağını §~ır • 
mUjtı. Bu ne haldi. Ne adi ruhlu 
bir kadındL . Ne menfaatperest 
bir milletin çocuğu idi. 

Karabulut, kendisini tehlikede 
görm.eğe başlamıştı. Fakat, ne ya
paıbilirdı?. Bir düşnan gemisinde 
ve deniz üzerinde idi. Kamaraya 
giren Karabulutu uyku tutma • 
mıştı . Hep, Nazmiyenin, o asil 

Türk kızının dediklerini düşii~1 
yordu. Bu nazik ve namuslıı. 1 
dın ne kadar zekiydi. Cemileyı 
hamlede anlamıştı. 

Karabulut, saatlerce yataP 

uz.anllll§ kalml{tı. Fakat yarııf' 
daki kamarada birşeyler koıııı;, 
yorlardı. Derhal kulaklarını 0 t 
ya dikti. Cemile ile kaptanın 6 ~ 
idi. Gayet yavaş konuşuyorl~ır 
Cemilenin kaptana şunlan sOi 
diğini anlıyabildi: ı 

- ltcıdos şövalyelerine te6~1• 
dersin işte o kadar?. Başını" 

defolup gitmiş .olur. afi'_ 
Kaptan, bunun üzerine i 

çıkmıştı. Nöbetçi kaptana ŞU e 
v<ermişti : 

- istikamet Rodos... _ efJ~ 
Karabulut, tamamile Ce~ ıııel 

hiyanetine vakıf olmuştu. ve ~v 
iıu kadın kendisini yala~·ı . •~,r 
aldatmıştı. Şimdı de kendını ıe! 
cıyordu. Rodos şövalyele_rille 
Jim etmek demek ölümdu. v,,tl 

(Arl<l"ı 
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Habeşistan ve 
Somalide harp 
çok şiddetli 

muka JJera t l n z' NECiP FAZIL KISAKÜ&l:lt Herbs - Eh, Bu!garlo r sa-
UUı mimiyetle !!Ollhcu mak tlarına 
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Telhis eden: Maammer atar. Bulııarütanı ÜI olar~ 
. . tanla siyasi 
lngi'tere, Bulgarıs kullauaca1Jarma göre, 
.. tl ,_. hcnü.ı kesı:ı:ıe • '--'liz nı unasebe eruu ~ .. ı,.; tıı.nı;. •"" bunda.n aonra .uqıı tay-

~1.lr. F l $Qly~.....- ~ 0 yare1eriain Bulprilıtan-
iareti mehaf"ıli, nıünaJl"he - u da Alman kıt' alarmuım 
tık bilkuvve kes~ olduıı;ın.._. il---•-• • 
söylc~islerdir. İngiliz ateşemı 1~ iıtifade edeb · .,.,.,..en 

, · dönmek ü.ıeı"e: Sof • -rleri, hatti. Romaaya. 
memleket.uıf! _;,,.;,. J- L..--1 
yadan şehrimize hareket et....,...-. da petrol ...,,. ... ar~ 
Keza Yunan elçiliği erlimndıııı bombardıman etu elt 
bazıları da SofyatiaıL synlm:ış • beklenebilir. 

lardır. ::::=~==========:ı tngiliz elçısi Rende!, pazar günü 
Kral Boris ile yaptığı mülakat 
hakkında Londraya gönderdiği 
raporun cevabını beklemektedir. 
İn;:ıliz hükO.metlnin bu cevabında 
sefri geri çağırması muhtemeldir. 
Diplomatik münasebetlerin bugün 
kesilmesi beklenmektedir. 

İngiliz. elçısinin Kral Borisle 
yap lığı. görüşme dostane olmuş ve 
her iki muhatap vaziyetin veha • 
metinde mutabık kalmıtlardır · 

Bu ıgar büktimeti, Bulgar b.ükll.· 
metınin üçlü pakta iltihakı üze~ 
istifa eden Londra elçisi Monçı • 
korun bu istifasını kabul etmiştir. 

Sovyet mehafilinde, Alman kuv· 
°"'tlerinin Bulgar h;ükimıetinin. mu
vafakati ile girdiği söylerunekte ve 
hiç bir mi.iWe& uave eanmemek-
tedir. • 

J.i.zlerin eline fln&t ~· 
tşte bu ve bu gibi sebeplerle 

Bulgııristan t.opralrlan ister iste
mez harp ,ahnesi olacaktır'. . 

Mib""r Balkan devletlerini ra• 
hat bırakmam.ı.şt.r. Mihv~ bıı 
son teşelıbüsünden en çok mute • 
~ir olan Balkanlaıdır .. 

Almanya, doğrudan doğruya İn. 
gi!tereye karşı tecavüzü göre ala
madığı için harbı başka sahalara 
yaymaktadır. l!'akat,, b~in Bal -
kanlara sirayet ettirilınesı uınumf 
netice üzerinde müessir olamaz. 

Bıılgariııtanın Jaarp sahası ol -
ması, harbi bize bir adım ~ha ya
kına getirmiştir. Türk milletı bu 
vaziyeti sabır ve metanetle karşı.· 
ıamıştır. 

i y ı r 1 1-
lerlD da~ avaıı .. 
tatb nzt,ette 
\udak.Jarmı ltl al 

ediyorlar 

300 bin /ngi
liz askeri 

çarpışıyor ı 

Londra 4 (A.A.) - Bugün 
Roma radyosunda konuşan as- I 
kert bir konferansçı şöyle de
miştir: 

Balkanlardaki 
Alman askeri 
250,000 kişi 
Lmıdra 4 ( A.A. )-iyi haber aı..,. 

m.4hfillerde tahmin edildiğine gö
re, Almanların halen Balkanlarda 
15uluna kuvvetleri 250,000 tahmin 
edilmektedir. 

Pren 1 Pol AJmanya
ya davet edil edl 

Bertin 4 (A.A.) - Alman Ha
riciye Nezarei m.ehafilindc, Yugos. 
lav Naibi. Praru Poı'un gelecek 
hafa Almanyaya d.aı•et edildiği 
hakkındnlcı haber tekzip edil -
mektedir. 

Larisada beş 
İtalyan tayya
resi düşürül u 
Atina 4 (A.A.) - Dün L.;rısaya 

hücum eden beş !tal ·an aresi-
nin hepsi dP düşürülmü tur 

Cephede mevzii mahlyctte ha
rekat olmu tıır. Yuruı.n topçusunun 
şiddetli a teşı ... ALMAN KtJVVETLERİ yıUNAN 

HUDUDUNDA 
Alman kıt'alan, evvelce- Aimml 

hükümetinin, Bıılgarislanı işgal 
niyetinde olmadığı bakkınd~ 
kat'i tebliğlerine rağmen. bugun 
Bulgar topraklarında bulurun~. • 
tadırlar. Londraya gelen ve dun 
akşam İngiliz ga7.etelerinde iri 
manşetlerle neşredilen bab~lere 
göre bazı Alman müfrezelerı Yu
nan. 'b.ududuruia dört mevkie, gel
ınişlerdir. Bu mevJıiler şunlardır: 

Türk milleti 'komfll memlekette 
olup bitenlere karşı uy~ ve Milli 
Şefin etrafında müttebıt olarak 
hadiselerin inkişafına muntazırdn'. 

yuGOSLA VYA DA TAZYİK 
ED!LtYOR 

Londradan bildirllrliğine göre, 1 
Almanlar ayni zamanda Yugoslavya 

üzerinde de tazyiklerine devam e. 
deceklımlir· Yugoslavya naızik ve 
tereddütlü bir vazıyette bulun -
maktadır. Bu tazyikin hedefi Yu
goslavyayı. da üçlü pakta ilti'hak 
ettirerek, Selaniğe inmek için çok 
daha elverişli yol olan Vardar va
disini elde etm~ktir. 

Doğu Afrikasında cereyan 
eden muharebe fevkaliıde şid· 
detlidir ve bundan böyle de 
fedakirlıklarda bulunmamıza 
zaruret ha"11 olması mümkünı
dür. İiı.gilizler doğu Afrika • 
sında üç yüz binden fazla as
ker kullanmaktadırlar. Bunlar 
en modern s llıl.hlar la, tank ve 
zırhlı otomobillerle müceh -
hezdirler. Bu şartlar altında 
muharebe İngilizler için aşi
kAr avantajlar arzetmektedir 

Yuanıstancla nthal 
zal e itimat 

11 mcı 8alılfedm »enm) 

ze~inin şu cümlesi zikredil
mektedir: 

Leval'in tekrar 
"Başvekalete gel
mesi bekleniyor 

Zlatograd, Menlik, Tngrad ve 

Mustafa paşa. 
Diğer taraftan gelen bir habere 

göre, Filibeye varmış olan pıy~ • 
de müfrezeleri diln alelacele Türk 
hududu istikametinde sevkolun • 
muşlardır. Yunan hududunda ~ 
gal edilen mevkiler içınde_ en_ e
hemmiyetlisi Menlik'dır. Çunkü bu 
mevki Rupel boğazında kAındlr. 
Motörlü tümenlerin Buıean.tan
ean Yunanistana geçmesi ıçm en. 
ez fena olan yol burasıdır. 

BULGARİSTAN HARP 
SAHNESİ OLUYOR 

Dün ~amkı Ankara radyo ga:
~tcsi Bulgaristandaki vaıUy~tt'."1 
bahsederken, şunları söy lemıştir: 

Bulgar Başvekili, Bulgarista.nın 
sulh emelinde olduğunu tebarüz et
tiriyor. Bulgaristanın böy:C bir e. 
rnE>I besledigi doğru olabılır. Fakat 
Bulgar topraklarının üs olaral< kul
lanılması için Almanyaya. terk" -
dildiği de muhakkaktır. 

I. . 1.zı AJroan ınt'aları Bul • 
ngı ı er k b kıt' _ 

garistana girerse gere . u. a 
1 k bu Jcıt'aların ıstifade e
arı, gere il bomba.. 

debi!ecekleri yer ve yo an . 
lıyacaklarını evvel<:e ilan etmı~ ~ 
lerdir Şiır:tll, Rumen petrolltrım 
bomb~dıman etmek için de ngı-

......... 

61 san'a Arlara 
il rmet 1Azı111 ... 

(1 tıı.ı. SablfedeD __ , 
.... e 

'Zarlaruıın kaJ.dırı]masırul1 onun 
geçebilınişler )ir. Fakat bu ilıi 111e
zarın orada aynen bı.raJ<ıJıııııSl ~ 
ni Yapılmakta olan parke caddenııı 
!~ 0~~asında bir çıkıntı ~et-
klerı ıçin Belediye buradan yolu 

:ap,,.,stJ.aına olarak geçimleğe ka· 
ar 'lenn;.. d ar -

Yine Londı:s mahfilleri Türk • 
lerin Boğazlan müdafaa için ted -
birler aldılrlarnu ve Boğazlara 
mayn d!5köldüğ!inü bildirmektedir
ler. 

Rmnanya<ia saat 20,30 dan iti.. 
baren sabaha kadar ~larm sön
dürülmesine başlanmıştır. 

Diğer taraftan Belgrattan Röy-
ter ajansına verilen haberde, Yu
goslavya Kral Naibi Prens Polun 

d .. Avusturya - Yugoslav hudu-
un l'k' du civarında bulunan ma ı ane • 
inde Alman Hariciye Nazırı Fan 
~ibbentrcp ile görü~tü.ğü bildi -
rilmektedir. 

Fakat Yugoslav Ma1~uat 1.1ü 
dürlüğü Naip Prens_Pol un dun _sa· 
bah Brdo'da Fon R• bentrop ıl~ 
görü tüğii hakkındaki bu haberi 
tekzip etmiştir. 

1 vyada seferberlik ilan 
Yugos a 

edildiği hakkındaki haberler de 
tekzip olunmaktadır. .. .. 

Fakat Bu!garistanın u_çlu. ~akta 
girmesi üZ<'rinc birçok Ingıhz te
baası ile Polonyalı ve Çeko~lovak.
yalı siya>i mülteciler Yunanıstan
dan ayrılmışlardır. 

o=-
f enı bir manifatura 1 

.an• yeri .açıbyo~ 1 

Muııtatura tacırleri tanılından 
Tjcaret VekAletinin tasdik.ile ku· 

1 n manifatura balit 
rııJn!Wl o a 
Türk Anoııinı Şir~ şatış ye

t t7 de Yenipostane 
ri 7 ıııart saa 

dak
. y Valde hanında 

karşısın ı 

ınerasimle açılacaJdır· 

•Nihai zafere olan itimadı -
mız tamdır ve B. Eden ve Sir 

John Dili delfıletlerilc bu ka.. 
naat! izhar etmek istiyoruz.> 

Atlna'da dn 
(l inci . 

1>0ııe tııplanmış olan kesi! bir halk 
küilesi, şa llPrce beklE"mio ve nihayet 
saat 12.30 a doaru G<>neral Dili peron
da ıtörtinmiiltür. 

Halk ırenchslnt ş;dd.Ue alluiW.U. .,.. 
bu aU.:.lilnr, mumaileyh halka tehes.
ııüınle mukabel~ ederek o!omobila bl· 
nine.iye kadar devaın elnti.Rt.i.r. 

J!A.en, ot.ele gcldiği zaman lbu 
~ar biısbütıin artm'§tır. Eden, 
otomobilinden indiği zaman halk, 
polis .kordonunu yararak tezahü
ratta bulunmuştur .Birçok kim
•ler, Edenin elini siluruık isti
yorlard~ 

Bu manzaradan pek mUtehassis 
olan Eden, halkı selamlıyor ve 
halk kendisini otele girdikten .,;on- ı 
ra da alkışlıyordu. Nihayet yeni
den otelden çıkmaga mecbur ol
du ve rerouda görundu. Bu defa 
yanında Başvekil Korizis de var
dı. 
Halkın alla~ ve hararetli teza -

J:ıüratı son haddini ıbuldu. 
Saat 13 te hükiımet tarafi.n -

dan Eden ve General Dili şerefine 
bir :ziyafet verildL Bunda Başve
sii iltt bazı nazırlar Atinadaki. İn 
giliz Orta Elçisi ve diğer buı ze
vat.. h.azlr .-ııunmuştur. 
Öğleden nra Eden. 
~ ve. şehria bazı 
ıezmiş,lir-

Akmp>la 
yeder ini 

Dün akşam da tn~liz sef.ııretha
nesınde bir zıyafet verilmiştir. 

+ Dublln, 4 (A.A.) - Bir Alman 
tanereoi bUCiın Irlandanın Garp sabJ,.. 
llnde ~calarunıatır. İçindekilerden 
biri ölmili, dlğec dördü enterne ed.lI
ml§tir. 

Vişi 4 (A.A.) - Başvekil mu -
avini Amiral Darlan bu sabah Pa
rise gelecek, isti!A makamları ile 
temaslarda bulunacak ve Lava! ile 
öğle yemeği yiyecektir. 

Ajans telgrafları Amiral ,Darlan 
şimdi Pariste sık sık ikamet et -
mektedir. 
Almanların kontrolü altında bu. 

lunan Paris gazeteleri, Vişi hükil
metine karşı hücumlarına devam 
etm kt d'rler. Bunlar Laval'in Vi
şide iktıdar mevkiini tekrar ele 
alacağı umidini kaybetmemişlerdir. 

Y am ..... -
bilet O.creoerı 

( ı lnof S&blt•dm Devam) 

ni tarife ile siviller için birinci 
mevk 'krde yalnız 7 kuruşluk ve 
2 inci mevkii rde de 5 kuruş!uk bi
letler bulunaı:'aktır. Diğer bılctler 
kaldırılmaktadır. Erler, ilk, orta, 
lise ve yüksek mektep talebeleri 
ve malıiller birinci mevkide her 
tarafa 4, ikinci mevk1de 2, subay
lar birinci ve 2 inci mevkide 5 ku
ruşa seyahat edeceklerdir. Yeni 
tarifenin bir hususiyeti de, evvelce 
muayyen bir şebeke dahilinde se. 
yabat eden ilk, orta ve ilse tale -
belerinin, yüksek tahsil talebeleri 
gibi bütün şebekede seyahat etme 
hakkını kazanmalandır. 

Dığer taraftan aktannalı seya
hat 4 nisandan itibaren başlıya • 
caktır. Siviller için birinci rnev -
kide ald.armalı seyahat 11. kuruş, 
2 inci mevkide 7,5, erler, talebeler, 
maluller birinci mevkida. 5, 2. inci 
tm!Vkide 3 kuruştur. 4 nisandan iti
fıaren si vı11er icin birinci mevkide 
840, 2 inci mevkide 600 ve talebe!"" 
için 1 inci mevkide 480, 2 inci mev. 
kide 240 kuruş mukabilinde aylık 
karneler d satışa çıkarılacaktır. 
Ayrıca birinci sınıf maluller her 
hatta meccanen seyahat edecek • 
!erdir. 

pıl -~·ır. Yolun bura a Ç 

be ınaıııa., için iki mezarın dörder• "" 
~er ınetr kadar geriye çeıcnerek 

o suretıe .. uı· 
tnektedir. Illuhafa.zan da düşun • 

J)evle; Orman ışıetmesi Düzce Revir A.niirlfw i d n : 
Satıh'< Köknar Keres esi ve Kestane Kasalaları 

Ayni l ela Ya dolaYlsile Otakçılar • 
rı Şehıt[ı· 

lıklar ikit kadar elan mezar -
nıetre ~ftan da üçer, dörder 
Yerlere ıntın açıJ.ınakta ve açılan 
ınektedir. lazanı <iuvarlar çekil. 

Yol tanzimi ve . 
kabi ı kıymetli tınar işlerinde bu 

san'atkarı 
zarlarının tar'h' arın me -
hi : ı ı Yerlerin yıkılması 

ç de dogru degı· ·ıd· 
b" l ır. Her zaman 

BaiDDdnill Ye -lan A.del Mel"'!aıp 

cfn"I' 
- ıı...ıaıı ., .. kalaa 
ıcoıona< > 

> • 

Tatava dep<IBU :rııt 68,549 

• • 476 63.670' 

Çakallık depaını 1290 179,648 

• • 826 124.3!)Ş 

> > • at 11.179 > 
> > Adaır~rı i>t.ı•yoau. 531 56.735-
> • 211 2.98() 

Kestane kasaJaSI • • :ı> 6.308 

- M3 muh- İ.otU No. • KI-L·"' llr. 

21 
21 

27 
27 
27 

00 
00 
34 

00 

1 
2 

1 
2 
3 

t 

ibJaınur > . . , ~ ı 1o7metıerl hııalarımfı yazılı muh!elı! eb_adda k6k.ııar'. kestane, flılamur, karnaj!ııç 

belirtmiştir. 

değiştire/Jilir.. lan ... ~~:'ııa::~ne: ses-Bulgari t n sa-
din mimi, - ıla sam.imi olmıya 

(BAŞMAKALEDEN DEVAll) e varıDlf • • • 
daki ihtimali tetkik edelim. Yu • H rkes - Tehlike Balknnlar· muktedir_ 
nanistanın her ne pahasına olursa dan uzaklllfDU§trt:! ( ? ? ? ) 
olıun; Alman. tazyiki ile İngil.tare Mahut başmuharrir - BllJ. 
ittifakını feshedip, İtalya ile sulha lııılllla.r ebe4iyyen ~ 
razı. olıuıağuıı. ihait etmek., gülünç tur_, 
olur. Nitekim; Ynn • B v kili Tek ses - Balkanlar Jnutal-
.Korida bütö11 bn ihtimalleri de uuınuflır.; Bu liaı:p o tü.rlü v 
peşinen cevııpbyan bir tanda, bu türlü Balkanbır caddesin -
dün akşam radyoda Amerikaıa deıı. ~ çlluau scılraı.. 
milletine hitaJ eden nntkunda ıo- ta • · • 
nuu kadar harbe devam edile- ( 1 T ı ) 
ceğiııi ve zaferden emin bulunul
duğunu söylemiştir. Muhakkak. ki, 
Yunanistan, harbi n!fsi.z bir 
sulha ve ittifakına hiyanete dai
ma tercih cde.:ektir. Yugoslav -
yanın yeni nizamı kabul e-•I, 
mihvere girmf'si ve Alman tazyi
kine boyun eğmesi ilitimali de 
şimdiki halde, bahis mevzuu gibi 
gö7iikmemektedir. 

Jo'ilhakika. Yugoslavya, Alman a 
ve İtalya ile iyi g<'çinmck. do t. 
fok ınuh•.faza eylemek, iktı.adi 
rabıtalara hız verm k yoluııda, 

şimdiye kadar biiyük bir dikkat 
gö ternıi , bitaraflılda azami ti
tizlik sarfeylemiş ve her tiirlü lii
dise ve ihtilat ihtimali karsısın
da daimi bir çcıkingrnlik arz~tmiş
tir. 

Ancak, Bulgaristanın mih••M"e 
iltihakından ve Alman kıbatınm 

' hududa gelmesinden itihııren; 

Yngo,.Javyada askeri ve " o•i bir 
kaynaşma başlamıştır. Bu faali
yetler teslimiyetten ziyade, mu
kavemeti hedef ittihaz eden bir 
tavır ve hareket iimidini vermek
tedir. Ve .. bnnun böyle olmumı 
temenni etmek, Dalkanlarm is -
tikhali ve hayatiyeti bakımından, 
elbette 1 tcrrihe şayandır. 

Bulgaristandan sonra, Yugos
lavyanın da parçalanması ve te!
limiy•ti tarih boyunca bu memle
keti de istiklill ve hiirriyet hnk -
kından mahrum ed1>Ce1<; müle -
vcffa Kral Al•bnndrın eseri yık1-
larak ve istiklali için hü ·iik milli 
emekler . arf den Sırp varlığı ebe
diyen zcvnl bular:ıktır. Yugoslav
ya topraklarında İtalyanlann ö
zü vardır, Almon lann gözii var
dır, l\lacarların gözü vardır, Bul· 
garJnrın g-özli vardır, fırsat ve 
tahrik vukuunda Hırvatların iJ
tiklal en .. ıi vardır. Yugoslavya 
dısarıdan kt"ndisine. topro .. aa, 
birliğin•, mülld t•mamhlıi:'lnR. ia-• tiklfil ve hürriyt!.lne karşı knnan 
bu eözleri, ya kör etmek veya 
mahvolmak dcvr<·~ine grlıni tir. 

Binaenaleyh Almanyanm, Bulgıı
ristanda durmıyacnğı, Yunanistan 
veya Yugoslavyayı da yeni nizanı 
ve ittifak formülii ile işg11le teşeb
büs edeceği; bu çeşiti olmazsa liar· 
beyliyeceği muhakkak olduğuna 
göre; Yugoslavya, şimdiden Al -
man plinını ve bu planla kendi
sine mukadder kılınmak istenen 
vaziyeti değiştirebilir. Bunun için 
de, Y lavyanuı aktif bir hare
ket unsuru olması, kendi mnkad
deratım tayin bakımında• en zi
yade tavsiyeye şayan olan tedbir
dir. Şimdiye kadar her hadisede 
iai.siyativi Almanlar elinde tut -
muştur. Yugoslavya v ken · ' e 
mihver el ı ile mukadder kılınmak 
is.le.nen akıb•tini katı battı hare
keti ile ve b~ şamar darbesi ile 
nddederek aktiv bir vn'ı hare
kete geçene; muhakkak ki en • 
dini, istikbal ve istiklilini, Balkaa
ları ve Balkanlılığı yeri tut • 

nnmın ilk adımını at.un ol 
ve bunun mükafatnı behemehal 
görecektir. 

Yugoslavya; eğer yafamak isti
yorsa, kendisi i in tek açı hqat 
ve nefes kapın oluı een11p ve Se
liinik kap1Sınm kapanmamas111B 
azami dikkat sarfetmiyc ve bu-

nım icup ettirdiği ırktiv hareketi 
&östermiye mecburdur. 

Zira; Yugoslavya hayat veywı. 
memat lıararıwn en ciddi ve kri
tik devrini Y%aDU) a iıqlaınışt.r. 

E.TEM iZZET BENİCE 

İlin Tashihi . 
Oazetemitlo. 3.3.041 tarilıll. nu.ıı.m-

• 
Sene l!MO •. , Yaz ortaları , , • 
Herkes - Artık İngiltere a. 

dasının istila te ·ebbüsündea 
başka yol kalmadL 

Mahut başmuharrir - istıa. 
mn arife gününıleyiz! 

Tek ses - İngiltere adını ı. 
tili edilemez! .. Gözlerinizi AJı.. 
deniz killdleriııe çevirinz! 

('!?!) 

• 
S.... 1MO _ SoalııUar niha-

yeti ... 
Herkes -İngiltere adu&; İıı

ciltere aduı!_ 
Tek ses - Balkanlar! .. Ha

reket İtalyawn Yuna.nidan& 
hücuınile başlıyaca.k. ... 

(1 ine! Sahifeden Donml 
kanıdan hareketinden sonnı nct
redilen remu tebliğdeki ifade i> 
tisnai bir eb~mmiyeti haiz olmuıt
tur. Zira teti ığ •Balkan "8rlları
nın ve Türkiye ile İngillerenin 
kar ıl menfaatlerinin tetkik 
edildığini sarilı sur tte bildinnek
tedir. Boğazlara mayll" dökülmesi, 
Ttirk filoı.ııaun Ça le ye ınu
var.alatı Tür 'ye hükU eti tara -
Iındun b tiirlü ibtlm 1 karıı 

hazırlık! n ink' nf eltınn için 
alınan iki hı birdir. Tiüki bil-
hassa tehlike- daha yakın bir hal 
aldıktan. sonra, gafil avlıuımı. 
..ı.tır .• 

•Ta mi.• pzetmi ele fiiyle ıiöy
Jüyor: 
•Eğer Almaalar Bulgaristanı i~ 

gal ettikten sonca Ege salıillcrine 
ve Scliiniğe inmiy" tcşebbWı e -
derlerse bu, Yunanistan kndar 
Türkiyeyi de alakadar eder. Bo -
ğazlar yakınılan tehdit altında 

kalır. Yunanlılar da, kı~ mevıriıni- l 
nin şidıl~tli muharebelerinden son
ra dnha gm1iş bir cepheyi tutmak 
mcohuriyetlnd kal a ardır. Yn-

1 vlar ise dostlanndan teuit 
edilm' ol aldardı:r. Bu hepler 
dolayısile ilk: i «Alman! ... Bulg~ 
ristamlan inerlerse müttefikler ne 
yapacaktır?. sualine cevap bul -
mak idi. 

Tlirkler bopılara karşı Roman• 
ya yolile dl!nizd,.. gelen tehdidi 
de müdrik bulunuyorlar ve bu 
tarafta. dikkatli bulunuyorlar. His 
§Üplıe ok ki bi~ok B~orlar si
yasi ve askeri şenerinirı Almaa 
planlarına gösterdikleri miizah&o 
rete t.,.,.,,,;.if ediyorlar. ~ yer
lerde olacağo ibi, Bul · t da 
da Aluıan kıt'aları ve münmle 
yolları P• m emel ola18k bom
banhmını ~ilecektlr .Bil harek&o 
tin. mea'uliyetini Bulgar hiik ti 
ta yacaktır.• 

•Deyli TeTgraf. gazetesinin. si,. ı 
ym ımıhıırriri d• §U filtlrdctll.r: 

•İngiltere düşmana karşt Bal
kanlard& yeni bir. cephenin açıl -
masm.dan korknuııı. Tıirkler de 
kendi ~a.ti menfaatlerini tebdil 
edecek bir taıu:ruu. mukavemete 
hazır b.ıılunacakları.nı beyan e7· 

lcmişleı:dlı.. 

Son Alinan tecavüıriinün Bul • 
gar hudndunda durmamaın muh· 
tameldir. Fakat Almanlar lianıi 

istikam ta teveccüh edcrlene et-
r, Tiirki · ile inııiıter 81'""1D· 

da hazırlaııınış plıinlar bulundu
ğuna emin olmalıdır. 'ftidı.iyeain 
bir aslum müdahalesini i p etti
recek. bir ..-iyetln çııa.ı- ihti -
maline ku iki memleket Genel
lwrmaylan tamamen mutabık o • 
!.arak bir harekat plaru haurla • 
:nuşlard.r .• 

MUIITELIF İHTİMALLE& 

• 
Stme 1Nl . . • Şu bat ayı •• , 

Türk - Bulı:ar anlaşması ... 
Çok ses - Balkanlarda her 

py kurtuiuyor!-
Bir kaç ses - Pek güvenm&o 

jııo.gel.m.u!_ 

Teki _. - Balkaıı\aı:dıı. her 
1111: tMlilre.te!_ Gü.a m•eleai!_ 

(2B Şubat l9'1 - Bulpra
tan Alınan mıitlefiki ve Bulr;a
ristanda Alman orduMll!!) 

• 
Seme J.Jil ... 4 Mart, yani ba-

ııün ... 
Çok ses- Bakalım ne ola -

cak? Belki tuarıu.ı. etmez, belki 
bliif, belki tedafuı ıuakı.atlarla 
bekle< ... Belk., beli«, Jıclki ..• 

Bir iki ses - Cck belkiye 
benzemiyor_ 

Tclr. ses - Belki i melkisi 
luılmaınıştır. Yugoslav}'adan ü
mid,:ar, Yunanistan \.'e.. İn~lte
redil emin olmakta 'c bir teca
vüze karşı kilımwza iman 
etmekte. hata yoktur. 

( ! ! !) 

ne e 
Dün ve bu sabah Beledıye me • 

murlan tarafın an ~ a~,l:ın kon -
trollerde c.A:Ok• sıemnır:ı sahi • 
bınc yangııı zuhurunda çıkma ka-
pılan kilılli oldu ıı mberli-
taş sınem ın a sı. ı mu esız 

büfe rnüslahdemlnı ça,.,.tınldığın
dan, Çember a ta ezırhnn Cad
desinde 9 numaralı ~fostafanın fı
rmında sıhhi muayenesız miıstah. 
dem çalıştırılmışı'1dan za veril-
mi tir. 2D m tclı! b idi 
suçlardan aeza lntıf ' Köp-
rüde pejmürde çalışan hamal ya
kalanmış1ır. . 
~-

Tayyare ile hu Al· 
man kuryesi geldi 
Verilen malümata gör Berlindcn 

Ankaradaki Alman sefaretine. bir 
kuriyenin tayyare ıle gelm<!sine 
ınüsaade. istenmiş ve hükümeti -
miz taı:aiından bu m .. aade \'cril
miştir. Bu kuri~e.v. han il Alman 
tayvaresi. dün !stanbuldan g erek 
Ankaraya gitmiştir 

--<>--

(1 lıı<I Sa.blttden O.-.-) 

muhitini yaymak ve Bulgaristanı 
harbe sokmaktan ibaret ta\ ır ve 
hareketindelti dılriist olduj!u iddia 
edilen mahiyet hakl<mda B ılgar 
ıhükümctınin duitincelenne iştirak 
bur olmuştur. 

Sulh politikasına daima sadık 
bulunan SOvyet hükfuneti, Bulgar 
hükiıınetinin bugünkü politilcasının 
icr a hiçbir müzahm et gös -
bıremez..: 

Savyet hüküm i, bu tı 
ban Bulgıırc gaııtelerinin Sovyet
lerin vııriyetleri hakltındalli yan. 
lış neşriyatı W:eruıe yapmasa mec:
edemez; 

NİŞA.~ 

&ha Darphane mu becisi 
merhwn Bay Yazıl kerimesi Nok
ta :vJehmrt P U>rnnu Ba ·an 
Sacide ile sabık 1 tanbul BahTiye 
.Kllmandanı ui Varol o 'lu Em
lak \'e Eyta n Bankası genç mu
hasiple 'ııdan B Sait Varolun 
nisanlandıklarıru mcmnuni~ctle 

haber aldık. · ni nisanlılara saa
cletlar dil ri.z, 

ki Tlirk mahfili riııe. göre, böyle 
hiın bir hareket, moti.ırlü kıtaat 

için akıbeti tesadüfe ba~lı bir 
harekettir. Diğer tarnftnu alınan. 

bazı haberler hrd<'fin Sdanik ol
duğunu teyit etmekte İbc ıle. hü
cumun derhal mi, yok.sa Bell(Tad 

oy e tesadüfler olınıva - .. 
re ''ıi 1 İ , cagına go-

ze er daresin. 
lee!.~e ile . b. . .. ı.n. evvelden Be-
rih 1i ırliğı etmesi ve ta -

)talS ~ ın~~V. sa.al. 14: U DUzcC'd Devi . Orman l.şletmesı Revır Am.ırhti.. hjnpsında milta-
CİDSİ ıniJtdA1" 

3 
g41 ~ ile ı;aulucak11r. Şlltrnımeler htanbul, Bolu, Orman Müdıırlüktorı ve Ankarada 

le saJalıı" 5. · yrı 8çı1ı: artı! a g.,..ıı.ıt o Şenildcr.ııd., - Duıcede ı Amfrlijl ve rmdlar- ı 
taJtiı ve .' da aYfl a . },'' '\$> ,,. "' 
şekki! komisYoD üdürl~ 

da in\i4ar eden Tukat Notla Mildllrlü

llüniln Tokat merke'l:inde lni8 ettırl-

1.eeek ilk okul hınw•mm bedeli 

keştı 17550 llra 16 kurut olarak 7azı

lacait yerde 1550 lira 16 kul'111 olaralı: 

yaalıı n.,.edllditi rü1m tür. Kq-
11781 ..ııılıilıaı llb olwıur. 

Londra l (A.A.) - Biikr"lten 
alutan haherlere göre, Bomanya
da bıllu,,_ Alınan ba) !arı acık
tn. ıp Boğazlar yolu ile Mu
sul ve Sti"""" üaerine yürUmek
tlın bahsetmelrted.irler. Lond.racla· 

e belki de Atinaya tevcih edile

cek diplomatik taarruzdan son· 

ıaya mı bırakılacağı lıakkmd.a li· 
kirler tehalüf etmektedir. ' Yerleri, 'L mezarla -<ılınaınası icabeden 

lazırııdırn Be!edıyey~ aü.dinnesi 

Orman umum !il . pıı ın muh on bedel tutannın " 7,5 mikdurmda teminatları ve veoa1lı:i j 
m•b•ntmle ~ ıştırak edecek~~er Dı;.eıııl• ~e mılracaatlan. (1315), 

Talip oıaoJaı1'1 jJı.ale pa\llldeıı 
jlzlmpln1 Ue bitlikte 
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Istanbul Defterdarhğmdan ı Askeri Tetkikler 

-..ı•ı ırda CııJıao1• lllınma aJt 
kalmda 8 ..,.,ıı edaDm J/2 billeııl. 
Kabmutpapda ~ hanının a1* 
ı.atmcıa a ..,.ıh ocWıın 112 hilleel. 
Gaı.t.da Bult:m ~azıt Mb. )ı(nmhau 

• 
L. 
:125 

... r •' ... ,, Uzals Şark' ta BID· 
-~·gaponm elaemmtyetl 

L. 
it.il 

"ozan: lalıemla F. SERTELU 

611:. '· • "17ılı mıılbannı ~· h'-1 
(.lltlloaclll) 

.., 
... 

( İttihat ve Terakki ) hüJdimeti o zaman 
mahalle kahvehanelerine kadar g i ren 
propagandaların iç yüzünü incelemez ; 

S.YqeMe YesilMhallecl• Jıkktep SiL edd 
14, it yelli 22 ...,ıı -- 2/3 ~ 
Uaıriidanıa ~ Jlau :ıtaymlllı 
ııeıuaı Slı. - .. ,....ı 28 .,.,h .... 
Be!rollunda Kamerhatun Mh. XmJalır 
6k eski 9 ,.enı 25 ayıl& wtıı f/20 hle
seal (Mübadil) 

J2ot 

• .. 
18 

sadece üst yüzü ile meşgul olurdu ! Kadıkö,.ııruı. Ogmanaja Mlı, YaAJ*çı 

İıomail SiL 1, J/1 1"7Jlı 1mnın 24/H hle
ııetd. Şimdi, blru da, bu (L&vrens) 

dediltodusunun İstanbula nasıl ak· 
attiğini yahut nasıl aksettirildi 
ğini ve bu menfi propagandanın 
lstanbuldald tesirlerini gözden ge
çirelim. 

(İttihat ve Tendtki) hilkUmtinin 
o zamank.I istihbarat şebe.kesi, bü· 
tün debdebesıne rağmen pek za. 
yıf ve teşkilitsızdı. Bir h.ô.dise 
için biltün memurlar seferber hale 
getirilir ft öbür tarafta ayni za.. 
manda tahaddüs eden di~ vak'a 
lar eberiya takipsiz kalırdı. 

Bu aıstem mütarekeye kadar 
böyle devam etti. 

Mese!A, Şüpheli bir veya birkaç 
ecnebinin takibine en güzide me
murlar RÇilnı~ ~ bu işe büyük 
bir ehemmiyet verilmişken, ma -
halle kahvelerine kadar giren men. 
fi propagandaların me~ kat'iy

ren aranıp sorulmaz, sadece: - Ah 
met elendi fÖyle ded.ı .. Mehmet e
fendi böyle tıkir beyan etti. Diye
rek Ahmet ~ Mehmet eıCendiler 
yakalanıp Bek:irağa bölüğüne a • 
tılırdı. 

Acaba, Ahmet efendinin arka -
twıda kim vardı? 

Mehmet efendi kimin fikrini 
neşre çalışıyordu? 

Bunu soran, arayan ve arama 
nın inzibati bir ihtiyaç olduğunu 
düşünen kimse yoktu. 

Her icraat (su üstünde nakış) 
kabilinden yapılıyor, hiçbir hadi
senin kökü, iç yüzü incelenmiyor
du. 

Canlı bir vak'ayı ele alalım: 
Şakir isminde sakallı, kırk yaş. 

laruıda, orta boylu, zeki bakışlı 
bır adamı polis müdiriyetinden di
vanı harbe verirken, evrakının es 
babı mucibe derkenarında f(iyle 
blr cümle vardı 

•İfade vumemekte ısrar edi
yor; koynunda ç;kan evrak ca· 
llbl fiipbe gönilm!iftür.• 
İfade ~ ısrar eden bu 

adamı vesaiti mal<hne ile aöylet. 
mek mtim1niıı olamaıDUf; üstünde 
çıkan bir mektupta fÜpheli birkaç 
adres ,ori!lerek, bu adreslerden ba
zılan da asker olduğu iç.in, lı.en • 
dial ıı.skert divanı harbe 'ftrilınişti. 

GörünU.., göre polis 'll'Uİfesini 
yepıD.ıf oluyordu. Fakat, aradan 
geçuı birkaç haftalık bir 
zaman zarlında, divanı harp mil> 
tanUIWb, o ~ hiç birini 

bulmıığa muvaffak olamamıştı. 
Pelı talı.it değilmidir lıi, Şakir e

fendinin tevkif edildiğini duyan ve 
onun yaptığı veya yapmak istediği 
i§le alakadar olanlar eslti ikamet. 
gablarında durmıyacaklardı. 

B!lyftltde<ede CWm<ız SiL 25 ~ evin 
ııenelllı: ican. 
Edlrneiuıpıda Atik Jıfuftıda Pqa Mh. 
Hamza Sk. 30/28 say.ıh dı\kklnın sene
lik icarı. 
Aaliye Jiukuk Mahkemesinin bulundutu 
bina babçeııindekl büfenuı ııenelilr icarı. 

3'151 

11 

109 1,10 

150 11.25 Zaten adresler vazıh <la değildi. 
Şakırin tevkifini mütealup firar 

ettlkltti tahakkuk etmişti. Müs -
tantıklığm yaptığı tahkikat da bu. 
nu teyi ed.ıyordu. 

Yuluır1a evsafı yanlı mallar 10/3/941 Pazartesi g!lnil saat on d~rtte 11!'.llll 
EmlAk MüJlidilr!Olfuıdo mOlqeklill komisyonda satılacak ve ltıraya verilecek
tir. Sa\.ıf bedeli nal<Len ve peşindir. Ancak (Mübadil) l§attti olanların bedeli 
llunci tertip tu!iye veallıası ile de ödenebilir. Fazla izahat için .l4ill.I Enılik 
Müdilrlüğü dördiındl kalemine münı<aal. (1292) O gün1tü zabıtanın vfak bir mü

samaha veya ihmali, mücrimle a· 
lakadar olanların kaçmalarına 
meydan vermişti. 

, r.ııııı llllll!ın:mruıınıııınııınmm ff''.;ı1s"l!!r111 :ımnun !'.ı'~iHııfinıını:, 

Bir müddet sonra, Şakir efendL ~ 
nin casusluk töhmetile cezalan -
dırılmak üzere divanı harpçe mu· 
hakemesinin icrası aakerl divanı 

1 harp miJddeiumumiliğinden talep 
edilmişti. Ondan ötesini hilmiyo -
nız. Fakat, şurasını haber verelim 

TÜRKiYE CUMHURİYETİ 

a 
Kuruluş Tarihi: 18R!J 

Sermayeıiı 100,000,000 Türk Lira91 

] 

ki, günün birinde Filistinden ge
len bir zat, Şakir efendinin ma -
sumiyetine şehadet ed.ıyor .. Ve 
maznun tabliye ediliyor. 

~ube ve Ajans adedi: 265 

il Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
~~~"""''ı"""""!:::~~~'<;;l'';'!~~~:r:r-..... ~~ir-':'~~-~----

li O sırada, harbin sonuna kadar 
Beyrutta oturan eski SelAnik va· 
lisi Hüseyin Kanm Bey, bu ada· 
mın Filistin ve Suriyenin itilaf 
devletleri tarafında nişgali esna -
sında İngıliz ordusile Kudüse gel· _ 

§ 

1 
di.ğini söylüyor ve: ~ 

·D~an askerinin önünde bir §j1 Lif!!!oı.....ı._,.-, 
rehber gibi yürüyen bu casus ~ 
Vaktile bizim elimize düşmüştü. ~ 
Fakat binlerce altın lira vererek ~ 
onu kurtardıkları söyleniyordu. § 
Halk arasında bu şayıaıar hu • m 
ikllmet aleyhinde çok fena te -
ıirler yapıyordu .. 
Diyor. Demek ki, halkın o za -

man (İttihat ve Terakki hük(I -
meti) aleyhinde yaptığı bu dedi 

kodular hiç de haksız ~ yersiz de-

ğildi. Halkın kulağı her şeyi duyu. • • • 
;,_o~'....~ü .. her dhadiaenin derinlil<- Eli Para Bırıkhrenlere 
..,..,,... goruyor :u. ~ • 

Bu hlkiyeden çıkaracağımız ne- § 28.800 Lira ikramiye Veriyor 
tice §Udur: ~ 

(İttihat ve Terakki büldlnıet1) ~Ziraat Banlı:a~ında kumbaralı n ihbarsız t~•arrul hesapl.or.ndıı en ~ 
her feYin sathına el atıyor, her hA- ılia.,. 50 lirası bulunanlara oenede 4 d< b eekuec .. k ku.r'a ile apiwl.oW = 
diwnm üst yüzü ile meşgul olu • a. plana a-o .. ikramiye da,tılJ>1caldu. 

yar ve iç yüziine nüfuz etmek im. ıı 4 ..ıet LOOO Llr.ı.k 4.000 Ura = 
lWılanru d B - d '· 4 • 500 • Z.000 • 

aramıyor u. 11 yuz eıı 4 • Z50 • LCflO • 
~illet çok zarar görmüştü. ~ 40 • ıoo • 4.000 • 
TelAfia! mümkün olmıyan maddi ~ 100 • W • 5.000 • ili 
ve manevi zararlar. ~ 120 • 40 • UOO • ft 

-------------------------- DİKKAT: Hesaplarındaki ;)Aralar bir sene lç..nde ~O liradaa 
1-'- Var) 1 160 • :'.O • • 3.200 • il 

İstanbul 4 üncü icra memurlu- ı 
tundan: 

941/435 numaralı dosyadan ki
ra karşılığı olarak mecurda mah· 
pus olup nıhnin paraya çevril • 
mesi yolile satılmasına karar ve
rilen 82 lira kıyoıetli 9 parçadan 
ibaret karyola, gardrop, kanape 
ve sair eşya açık arttınna sure -
tile Alurkapıda Cankurtaran ma-

halleai Yeni Saraçhane sokağı 
No. 4 d.e 7/31941 cuma günü saat 
11 ile 12 arasında eatışa çıkarıla -

cağı teklif olunan bedel yazılı .kq
metinin " '15 ini bulmadığı hal
de o giink:ü satış geri bırak.il.arak 

1-0/31941 pazartesi günü ayni yer
de ve ayni ııaatte ikinci açık art
tırma aııretile eatılAcağı ilin olır 
nur. ~l/~3~ 

TAKVİM 

llABT 1941 
SAL 1 

4 

o$nltı dü<mivenlere 'kramıve ç,kt •l!ı takd rde 'ı:. 2" fazlasile verıı..- l§j 
Şehir tiyatrosu =r~ktır Kur'alar ~enede 4 defa: 1 E,·lU! 1 Birincikanun. 1 Mm _ 

'l'EPEB \ŞI DRA)f 

1
s ve 1 Haz ran urihlermde çekile~ektir. 

KISMINDA mnı11muuıumııınımınıııııımnıııınım-mı~ıımımmıııııı~mııııınııııııuıınmııımı, 
Bu akşam ıaal ~O.JO ela 

MEŞALELER 
Ber r11D kif<de C«U T-1llwl lein 

bilel verilir 

ÇIN AR 
1 L M i 
EDEBi 
iÇTİMAi 
MECMUA 

6 Mart Çarpmba ıtınil ia
lı4'11· 

ZAYİ - İn~bolu nftf'ua meııurlu
tundan almıt oldulum nlıtus lezkere
mi za.yl etum. Y eruauıi aıacatınıdan 

_........ lw.lan(l yoktur. CElılA1. 

Dr. İhaall Sami 

Öksürük Şurubu 

İsi ar.bul Maarif Müdürlüğünden : 
Maarif Veldlliii Kl!y J:nırtitülerl için !Qzumu olup qafıda cins ve miktan 

7UlL etüv makinesi ve türbın Aleti pazarlık sutttıyle satırı. lınacaktır. 
i etklıl..,. bu &lele afi prtııameyl Maarit Mudin'lutıı Yıırdırekıörlila;inde 1 

lllreblllrler. 
Pazarlıtın S/3/!Ml 

pılacağı UA.ıı olwııır. 

Çarşamba J(lnü saat 15 '- Maariı 

c-
(l~G) 

JlllkWI 

500 mevcutlu yatılı bir okulu 
kLttt edecek etUv müine-sl 
15 - 40 Bq&ir kuvvellııda 
torbın J 

1500 

100 

Müdörllljünda ya-

JOOO 

Kule!i askeri lisesi müdürlüğünden: 
ıtu1eli Aö:erl Lı_ı ... ılrmiJ'e ı.tekli olup ta lasraJarda tubelere, İstıınbulda 

da d~ıruca mel<ıebe mUJ'acaat etm4 clanlardaıı aınıflannda cloneltli'1 olnuyan. 

bütiın ıırme p.rUannı hau. bulunan ve aynı zamanda lir1f evraıuoi tekemmill 
eı\ınnlf olan, ıstek.Wenn imtı.banlan yapılmak üzere 7 Mart 941 Cuma sUnü 
Aat a da Kulelı Lıaesısıde bulunmalan ve bu tarihle mektep .. bulwınu;yanlann 
blllarını kaybedecelden lllıı olunur. (1443) 

İstanbul Umum Fırıncılar Cemiyetinden: 
Cemiyetimizin 1940 yilı umumi heyet toplantısının 13/3/941 per

(Dördtlııctl aayfadan devam) 
va Jwvvetlerile boy ölçilpcek b.
dar kuvvelll clejildir. 
2- Slıııapuru daalzdea mW.

n; Wyle bir hareket içia eıı. kestir, 
me ialikamet cenubi Çia deniııiıal 
bDaaıaalı.tır. Fakat BiJıdiçlnidelli 
japonlar İııgilizleria (Bong Kenı) 
ve Amerikalılaruı (lılanilli) deaia 
üslerile ana japo• kuvvetleriJI • 
den aynlmıştır. Bu sebeple japon· 
yama cenubi Çin deniaincle böyle 
bir teşebbüste bulmıması, lehli· 
keli bir hueketfu. 

japonlar Holanda Blııdislanmı 1 
parça par a mağlup etmek sura• 1 
tile &ingapııru muhasaraya teşeb
büs edebilirler; fakat bu uzun ve 
dolatık bir hareket olur. İngıltera 
ve Amerika deniz hakimiyeti için· 
de Rotanda Bindistanına asker S'' 
karmak, müşkül ve tehlikeli biJ' 
işfü. Bundan başka Holandanın 
85 bin kişilik bİJ' ordu u, hava 
kuvvetleri, krııvazörlerden, dest
~oyerkrdcn ve denizaltılarından 
mürekkep bir deniz kuvveti var· 
dır. Bunları da mailüp etmek ik
tiza eder. 
Amerikanın Filipin adalan, ja

ponyayı fena vaziyete sokuyor. 
japonya bu adaların §arluna bir 
darbe indirmeğe kalkışırsa, Ho • 
landanın (Ambonia) üssü ile A
vustralyanın (Darwin) iis5ü ile 
luırşilaşacaktır, 

Bundan başka Amerikanın Pn
sifik filosu da yexinde durmaz, 
(Pearl Harbour) dan barek.et e
derek muharebeye yetişebilir. 

ısa.,, Di,, Jfeale, Grip, Bomattsm• 
NOYnlji, ltınl'lık " BUtDo Agn!amuzı DerlraJ IC--1 

ıo.... .... - J .... 11,.ıeltlf. TAWTl.&lllHDIN SAllNINtl. 
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Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

KIRALIK EMLAK 
Malta1JeP ile.• 

-Galata Yenlcaml iL Allpaıa ban H Oda 
K. Pap C8mHkebir Turablbaba 22 Dü.k&Aıı 
Betllıtaı YM.du Nec:canade 1 ı:v 

> > Dikili ta, 1 D!ikkm 
Galata Yenlcaml J'ermenociler 4 Oda 
Huköy Al>dU..IAm 11 Dakkh 

T,._.rda 7uılı ftlllllı: 31/5/1141 J(ln11 llOb\IDll lnıdv lıinın veril•" 
lııaıesı ıo/3/1141 eünü saat H de yapılacatından lsleltl:lerln 111..ıı:<ır i 
ta•tlo ~ 7,5 pey akçeleriJ'le birlikte Bqoalu V&kı!lar lhcekt.orhıcu 

14ıimeyyizlitme mıiracaatlan. (1499) 

Deniz F abrikalan Umam Müdürlüğündeıı 
Gemi inşaat illerinde çalıfm~ Tftimden anlar imtihanla iKl alınacak~• 
Taliplerin vesikalari:rt. bırlikle Gölcük Dena FarUuwııa müra ..,. 

(1'3t) 

1 Devlet Demiryolları ve limanları İşletme U. Mares: İla ı~a;ı 
Muhammen bedeli ~08500 (İltl ;rüZ alt.ı bin bet yüz) lirs elan 20 k 

otobüs bır tanlı. kamyon ve yedekleri lB/4/941 Cuma günü Aat 15 de kapo\J 1 
~u..u ile An.k.aracta ictare ruoaındı •tın 11ı0acaktır. 

Bu i;e ıırmek istıyenlerin 11515 (On bir bın bet yüz ye~ bet) iirablı ~ 
vak.kat Lemınat ile kanunun tayin etti&i vesikalan ve teJtlillermi QW. aUD 

hindedir; de.ıiz kuvvetleri de ja- H de kadar Komisyon Reuililın• vermeleri IAzımdır. . _J 

pon deniz kuvvellerinden üstün· Şartnameı .. (200) kUlUIA Ankara ve Jla7<1arpqa nmelermde aUll"" 

HuLisa: Deniz sevkulceyş vazi
yeli, İngillere ve Amerikanın le-

dür. Avrupa ve Afrika kıt'aların- tadır. (1508) + 
a büyük bır Alınan zaferi olma • ı 11411941 tarihinden ltfbaren Anahat ~da A~TUPll hattı lt;D_,I_ 
dıJ.ça, japonya Singapurun kılına lanna ve bılmu.l<abele Avrupa battı islaqonlarında ana hal istasyonların• ti 
b.le dokunmağa cesaret edemez. ııajeri, seyrlseri ve ııeyrlhatiJ dotru esya nakliyat.ı kabul edilecektir. fll. 
Başında 400 milyonluk bİJ' Çin Dotru nakliyat münasebetıle ana batta, Avrupa hattında demiryolu ve 

. darpata - Sirkeci arasında deni% yolu olmak üzere kaledUecek ilç mesafe 
tufanı varL.cn, Japouyanın yapa· bir tek hamule ııenedi tanzim edilecek lı.e de ber mMA!ede balen ayn ayn .; 
bıleceii şey, Sinıapur ve civa • bık edilmekte olan tarileler ve diter ahkAm ve prtlar eıki.a.J. &ibı yine •:Yn ·~ 
rında İngillcre ve Amerikayı mü- bık edilecektir, Hamulenin Haydarpaşa - Sirkeci arasında tibl ol.lcatı 
dafu tertipleri alma~a mecbur 1 ameli7elere ve denız nakliyatına pmll olmak ve dotru nakliyatta ıatbık . ..t 

. .. üzere bir maktu Ocm tart!es! ihdaa edilmiftir, Bu larıte 1/411941 tanhmde ""'· 
etmek ve " uzlu anlaşma hr.abı~ iyeıe ıırecek ve bu laribten itibaren deniz .nak!ITat.ına malutJO flmdW tarıf• "il 
na, buraya ayrılacak kuvvellcrı vedilecekUr. 
kir saymaktır. japonyanın hare- H. nıi nevi ve mahi}oelle ff miktarlardaki """""" dotru naltllyıta 
keti, siyasi bir nümayişten ibatel· edllecel1 ve maktu ücret tarifMl ablc:lm v• prtlan hakkında 1aJı.i.at ifin 
tir. yoıura müracaat edllmelıdlı'. c1833• (1179) 

Fakat Singapnr dolay1'ile ce • 
nubi Çin japonyayı daha çok ali· 
k.ıodll elnıeğe başlamııtır. Singa· ÔK.SÜRENLERE Kl TRAN HAKKI E Rt 
pura ulaşmak isin kara yoln Hio- !--------------------------,... 
d ·~inl ve Tayliinddır. japonyanııı 
Çinde açtığı seferlerden bİJ' p • 
yui de kara yofi!e Singapura iu· 
m<ktir. İngiltere Çiıae bu sebepl0 
yarı!ım ediyor. 

Köylünün bildiğini 
Tilki bilmezmiş 

\3 iincii. uılıif•clen devam>) 
ma, ufak işler, demek ister gibi ... 

Biraz sonra mahkemeye gırdi .. 

Hakimin karşısında, hepsini inkir 
etti: 

- Kim görmüş benim y:umur • 
tacıdan yumurta aldığımı?. Kim 

görmüş Bahkpazarından yağ aldı· 
ğınu?. Ben, yağı da, yumurtayı da 

memleketten getiririm! 

Dedi. Fakat, bunun ZJrva tevil 
olduğu , gözle görülür, elle tutulur 
gibı idi... 

Sattığı söylenen teneke kutu -
daki yağın tahliline, yumurtacı 

V asille yağcı Koçonun çağırılıp şa
hit olarak dınlenilmesine karar ve
rildL 

Eve gelince, bizim .kap\ düşma. 
nına: 

- Artık bu adamdan yağla ytt

murta alınıyalım! dedim. 
- Sebep? dedi. 
- Anlatyayun! dedim ft hikl-

yeyi burada yazdığım gıbi anlaı.

tun . 
Ağzı bir k~ dinledi, dinledL 

Sonunda: 

- Hay yezit herif hay! dedi. 
Desene aylardanberi lı.ize madilı 
oynamış! .. Tevekkeli mi cl<öylünüıı 
bildığini tilki bilmez.• derler?" 

-~ 

194: ikramiyeleri 
• J Mt 200f Llrahlt = 200t~ Lira 

1 > 1000 • =3000- • 
Ay 3 - Kasım 117 Öksürük ve ooes darlığı, İ>..>ğ

maca ve kızamı.ı; ölısiıniltlft'I 

için pek ıesırı• ilaçtır. 

- Herkes k:ullanabilır. -

. şembe günu saat 10 dan 16 ya kadar Gala tada Havyar hanında Cemiye- · ---·---------
T. iş Bankası 2 • 

4 • 
750 • = 1500.- • 
500 • = 2000.- • 

Vuati Vakit 
... el. 

7 31 Güo~~ 

13 26 Öğle 
16 36 İkindi 

19 02 Ak.tam 

20 31 Yaw 
s 52 lmaak 

Ezani 
sa. d. 

12 30 
_, 24 

9 33 
12 00 
1 31 

10 so 

DOKTOR 
Bahz Cemal 

WKMAN HEKİM 
DA.HİLİYE MÜTEHASSISI 

Dıvanyolu 104 
WU7•• ... dert: ı..S - 1. Tel: 1%391 

tin Merkezınde icrasına karar verildiğinden Cemıyetimız mensupları· 
nın yukarıda gösterilen gün ve saatte mezkür mahalde hazır bulunma. 
!arı ilan olunur. 

RU~AME: l - Mesai raporu, 2 - Hesabatın tetkiki, idare heye
tinin ibrası. :ı - İdare heyetınden 1 inci çalışma yılını bıtiren 4 izanın 
tebdlli ıçın seçını yapılması, 4 - Dilekler. 

Beykoz Malmüdürlüğünden : 
Hazineye olan borçlamdan dola71 Beykoz MalmüdllrllliQDce lahb baoze 

alma.o umur yerınddu mubı;eilt cim teneke ve demır borularla tıcı ve l.ki adeı 
bııtarla burdal.uın taıımuıen ıo ton mıktarında demır ve aaireııln müza7e<le 
Ue 10.a.Hl ıacıı..nde Pazartem iüDtl aaWac:atından talip olanJaruı 'J' 7..S ~ al<
-.ı. tılrlilne jjqllOz -ımıWll<.l\ıiUılc mllracaıU eımalerl ilin olwııır. (1"3) 

G 
A 
y 
E 
T 

ş _.' 35 inci 

1 Ml.İı<AFAT 

l{RALCO 

1941 Klçlk 8 > 2SO • = ~000,,- • 
aa > JOO • = 3500~ • 

T asartuf hesaplan IO • 50 • = 4000.-- > 
IOO • 20 > = 8000.- > 

• 
ikramiye planı ıteşideler: 4 Şubal, 2 J4ayıa, 1 Acı-

toe. 3 İklııcitesria tarilıleriııde 79· 
pı4r. 

Sahip ve Bqmuharriri: ETEM iZZET BENiCE 
N.piyat Direktörü: CEVDET KARABILGIN 

cSON TELGRAF• M•tblı•u 


