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Balkanların· 
• son vazıye· 

ti ve İtalya 

Bulgar halkı ilel 
Alman asker
leri çarpıştılar 

İtalya her şeye 
rağmen kurtu
la m ıg a caktır 

ilkbahar geldi, Bulga· 
riıtanın yeni vaziyeti ile 
bunun getireceği yeni· 
likler de olaa İtalya için 
hiç bir cephede ve umu· 
mi surette harp aonunda 
kurtulmanın imki.nı yok• 
tur. ltalya ceza.tını çek· 
mek için topun. ağzın~ 
gelmi§tir· Eğer hır yenı• 
lik bahiı mevzuu olacak-ıa bunu lngilterenin t: Yunanistan - Bulgaristan hudutlarını gösterir harita 
taİyaya yeni bir darbeıı • 
halinde ummak daha lngı·liz Harici- EN SON Adriyati te 
nıümkündür. ltalyanla· rın Alınanlara dayana· ye Nazırının D iKA iki İta n 
rak dahi Balkanlarda 
yeni bir fC)' yapmaları Yunanis anda t . d . ı· mümkün değildir.. ına a yenı na ye g-.-

f uuı: ETEM lZZET BENl;, ziyaretleri müzakereler si hatırı ı 

-
Balkanlarda .... aziyetin nas~! ~-ir 

inkişaf kaydedeceği hiılfı gunun 
te dd·· u ·· ve meraklı ıııevzuu re u u .. , t 
içindedi.r. lludisclerin hız ve s~ır a 

b 1 b·ı .. ·ı·n Romanvadakı Al
u a ı mesı ıç " • B ıl· 

man tümenlcrnin tımıonulc 1 

garıstana yıgılınası herhalde ~ek· 
lenecektir. Bugün için Bulgari.sin· 

.. t
. il Alman }utaatının a ge ır en .1 250,000 adar oldugu haber ''erı • 

Ed AD 
o olu 

ve 
gez ı 

Atina 5 (A.A.) - Atinn dün de 
B. Eden ve Generııl Dill'e karşı 
şevk ve heyecan tezahüratına de
vam etmiştir. Misafirler her ta -

CDcvamı: 5 lııcl 7fad ) 

Kral ve Başkumanda 
nın da iştirak ettiği 
bir toplanb yapıldı 
Atina 5 (A.A.) - BBC: Mösyö 

Eden, dün Maliye Nazırı Mösyö 
Apostolidis ile görüşmüştür. Ati
nadaki İngiliz elçiliğinde bir kon· 

(Devamı: 5 lnct J'f&da) 

mektedir. Bu kadar askeı:le Al -
ınanya B"lkanlarda yeni hır hare-

2~~enı·ez.-Bu &tıbula Bu•lo:.d·"--~~~ 
r.istana ve aynı zamanda Uoınan- m 
ya • Yugoslavya budud.na. ku\iva-
yi külliye tabşit ctınesı lazınıd~r. m 

a 
mur 

BAŞ E iL 
bir nutuk 

sögligecek B 
. . de bilhassa Bulgarıs

unun ıçın .. .. den 
tandaki yolların azlıgı y~zuu ·~ r 
bir müddet vakit gcçeceklır. Dıge 
taraftan, günün en dikkate şa) an 
hadisclrinden biri So\ ~et Rus ya
nın Bulgaristan hakkında neşret
tiii tebliidir. Bu tcblilin husu
ıiyeti bilhassa ınübhcın ve nıuanı· 
ınalı addolunan bir noktayı ~ydın· 
latmasındadır. Anlaşılıyor ki Sov
yctlerle Almanlar arasın~ Bal
kanlar ve Balkanlnrın CJllll.IYCt sa
haları üzerinde gizli bir anlaşma 
yoktur. Bulgaristan işgali Sovyet 
Rusyada )alııı% iyi karşılanma • 
malda kalmaDllj, Bulgarların tavu 

. d men ve alenen 
~e bareketı e rcs · 
h b" Balkanlara yaymak ve gayrı 

ar ı bulunmak ha· 
d .. ·· t bir harekette urus ·ıın· fr Bun11Jl-
linde tebarüz ettirı 1~ 1 

•• d ı 
la Sevyet Rusyanın fiil h.alm e :~ 
m b·ı .ahval ve etvarıle bar asa ı e d uıeDl· 
Balkanlara yayılnıasın u 
ıaun kalmıyacaiı anlo§ılmaktadıral. 

ela B • 
Bu vaziyeltler kar~ın da 

kanlarda ve uınunıi dutUJllUll 

bir de İtalya ıne\~u varclır. ld ğı 
Musolini, §efi Hıtlerdeıı • 

1 

IÜve.nle: 

Son günlerde bıw kimselerin kendl
lerine Fıyat Milrnkabc Btlrosu memuru 
süsil verdikleri görülerek Fiyat MUra
kabc Bürosu; kontrolörlerine Vil:\yetçe 

ınusaddak hilvlyet varakaları tevzi et
miştir. 

Büro ayni zamanda tüccar ve esnafa 
hıtaben bir illın 7aparak yalnız bu hQ
viyct varaluılarmı h!ımil olanların 
kontrole salfthiy t.ll bulWlduklarJill bil- 1 
dlrıniıtlr. 

Ankara, il (Husus! Muhııblrlmlz
den) - Başvekil Doktor Refik Saydam 
Meclisin açılacağı 10 Mart Pazartesı 
günü umwnl siyası vnz.lyct ve memle
ketimhin bugünkü durumu hakkıtıda 
bir nutuk :irad edeceklerdir. Nutkun 
daha evvel radyo ile yapılması llıU
mali de varit göriılmektcdlr. 

peynir işi nihayet 
halledilebildi ! -Mürako:be bürosu perakende
cilere satış yapmıya başladı 
J'iyat )IOrakabe BOrosu ,eıırı.mlsde

lı:i bU2hanelerde bulunan peynir stok-

ta-.,mcn tesblt etmili. bunlann 
ıarını ,, ... 
maıurnnt verılmcden kimseye 5ntılm:ı-
ınasını bildlrmlaUr. 

d ~<>tıcılar Fjyat :Müraltabc 
peraken e.,.. 

Jarın paralm'ı bu:ıhnncdeld mallnrm. 
sahilperlnt verilecektir. 

1500 
b 

. 
ta ya 

u arak 
Atine, 5 (A.A.) - (BBC) Adrlya

t.ik'te tOrpillenen İtalyan nakliyat 6:C
mlsinde 1500 İtalyan ölmUştilr. 
Diğer bir İtalyan nakliyat gemh:I, 

içindeki bütün, bnrp malzemesiyle bn· 
tmlın.ıştır. 

Moskova, 5 (A.A.) - (BBC) Dün 
radyo, Bu4.:aristnnn .ı\lman kıt'alannm 
girmesi dolayıslyle SovyeUerln almış 
oldukları vaz.iyeti, Bulgarca omrak 
tekrar etm1 t.ır. 

,,,. 
BLA 
• 
lngilizler 
• 

ltalganlar-
dan 133 bin 
295 esir aldı 

Trablus seferinde 
1200 den fazla top 
da iğtinam edildi 

Kahire 5 ( A.A.) - 6 gün sii
rcn Trablus seferi esnasında 
İngilizlerin 133.295 esir o.ldık
lan ve 1200 den fazla top iğti
nam ettikleri ttsmen bi!diril
mi§tir. 

lngilterede 
saat ileri 

normal 
alınıyor 

Bazı yerlerde 
kargaşalık 

çıktı, nümayiş
ler yapıldı 

lnglUz • Bal ar m -
nasebat es ld 1 - " 

Bulgar Hariciye Na
zın çekiliyor 

Londra, 5 (A.A.) - (BBC) Emın bir 
membadan alman haberlere göıc, Bul
ganstaııda bulunnn Alman nskcrleıı ile 
ahali arasında ı;arpışmıılar olmuş, bazı 
havıılide karg~lıltl:ır çıkmıştır. 

Londrn, 5 (A.A.) - (BBC) Bilyük 
llritanyanın Bulgari tan ile s iyasi mü
nasebctlermi katettiğine dair Alınan 
rndyoswıun verdiği haber, şimdiye ka
dar Londrnda teyit edllmcınılitlr. Bu
na ragmen habcrliı dogru olması .lhli
nmli vardır . .Bir kııç gUndcnbcrı Bal
kan telgrafları, Londrayn bUyUk bir rö
tar ile gclmeklcdır. Mo yö Rcndcl'in 
kat'ı müna ebat hakkındaki raporu 
gecikrnı.ş olabilir. 

Londra, 5 (A.A.) - (BBC.) Ajansla
rın verch ı habere göre, So1ynda Bari
cıyc Nnz.ırı Mösyö Popot'un, ynkında 
istifn etmesi ve Vekrıleu, B:ısvckil 
Mös~ö Filof'un deruhte etmesi bek
J:nmektedir. 

Sofya, 5 (A.A.) - (BBC) Sofy d:ık1 
İngiliz Ort:ı Elr;ısl, bu ıınbah saat 10 dn, 
Başvekil Mösyö Filof tanı!ından ka
bul ~tir. 

--o--

Ev af, yet·m, 
mütekait erine 
maaş tevziatı 

u sabah 3 a b ıar 
verllmtye b şlandı 

Evkaf, rnütekaidin, eytam 
ve eramiline üç aylık maas
lnrmın tevzi olunmasına bu 
abahtan itibaren başlanılmış· 
tır. Bugün, cüzdanları l numara
dan 120 numaraya kadar olan ey
tam, yarın 1 numaradan 7 numn
rayn kadr müteknidin ve cuma, 
cumartesi günleri de daha yüksek 
numaralılar maaşlarmı alncaklar
dır. 

Çok şeni 
birtecavoz 
ır şollrle arkadaşı 
iki masam kızı 

nasd kandırmışlar? 
11 yaşında Müberra ve 14 yoşmda 

Saadet Taksimde dunırlarkl?Jl peşlcrl
nc ıkl genç takılmıs ve bunlnn gören 
bir şoför kıtlnra: 

- cBen sizi evinJz.c götüreyim!, 
(Devamı Beşinci Saylab) 

- Hele itlbabar ... c onun gcti· 
receği yenilikler gelsin .. 

_ (Devamı 5 tıscl SaJfacb2_ 

müracaat ederek müsaade a-
Bürosunıı un göndcrdlğl buz.-
12caltla1' ve B~~:ca tesbit.. edilmiş ti
hancdcn ko~b33'an dcccklcrdir. Mal-

Diğer taı tan bır komisyoncu Fiyat 
Mürtıknbe Komisyon ın:ı müracaat e
derek, Anadolun n muhtcll1 yerlerin
den ve bilhassa h.mir havnlisitıdcn 
peynir getirerek İ tnnbuld:ı komısyo
nun koyduğu azamı fiyntlardan daha 
ucuza satacağını bildınmştir. 

Komisyon bu rnllr::ıcaati te1.klk et· 
ıncktedir. 

Londra 5 (A.A.) - Dahiliye Na
zırı B. Morrison, Avam Kamara
sında beyanatta bulunarak normal 
s~atin 3 mayıstan 9 ağustosa kn • ı::;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;.;~~ı 
dar ileri alınaca&rını bildirmiştir. 1-

Başm uharrirler 
t l 

Alman Devlet 
Reisi Hitler'in 
Milli Şefimize 

bir mesajı 
Meaaııa kabalOD· 

dea ıoara bir 
t 8 b111 neşredildi 
Ankua 4 ((R(ndyo gazetesi) -

Alman Devlet Reisi llitler Cuın· 
hurreisimize şahsi bir meS:.. gön· 
d~rmi Stir. Alman büyük ;içitiği 
hır kaç gün evvel Almanyadan ge
lecek bir kurye taynresinin bava· 
1 ?l'•mızdan g"<;~e~i için hükume
tınıizdeo mii!ta del iteıniş ve veri
len müsaade iizerinc Yunkers 52 

(Devamı 6 mei Sııyfacla) 

at Jle mal m==~---------:---:--:-:--
YENİ EKM -

( SACA) 
B lgarl rın fo
y s s CJaşa ı a 
vurulurken 

Ilnrp başl:ı~ alı beri l\losko\·a ilk 
defa Alınanların kulağına demir
den bir Jt>btcbi (ısladı. Bu, Bal • 
kanlardaki istikrar ve nizamın 
bozulma ın taraftar bulunmadı
ğının ıı:ızariyc Jın:indc dahi olsa 
knt'i bir ifadesi syılahilir. 

Hıı bahsi bizim nrnlıut arkadaşla 
g{lriişiı) tırıhıl do: 

- J:<':ıknt, her şeyin bn ,ındn şu 
Hulgorhırın ( yası dı nrıya vurul
du: ona memnunum .• 
diye İlll\'C (•ttİ: 

- Filof, paktı imznlnrkcn bir 
de Sovyct do tlugundan bahsedi
yor, adeta hu ırnkttn bir So' l d 
ilhamı ba rnsı ) D) ıordu! •• 

Ne Diyorlar? 
Dünya hldl elerinln rok canlı ve 

barekeUI, o n bette nıuğlik ve es
rarengiz oldut"u bu zam:uıda Türk 
n :ıtbualmın top)ekun bidlsclert 
goruıı 1tlstemi nıı.ı;ıldır?. 

Tiırk razctelcrl ll:ıJ1Duha.rrlı'I rt 
poUHka dllnyasına nasıl bakıyor, 

nasıl coruyor, ne mütalea yllrütü
yorlar?. 

SON TELGRAF, burllnden Ml
b:ırcn, biitun Başmuharrlrlerln. fi
kir ve dü,uncclcrlnl okuyucıılanna 
aksettlrnv.k vadft-slnl Ü'tt>.rltıe al
mış bulunuyor. 

lll~er rrfiklerlmlrde intişar eden 
bulun na.onıakııleler, itinalı Mr kt· 
kik ile ana rlklrlerl tebclliır et
tirilmek üzere, &nlihlycttar ıırlı:a
daştannız tarafından hulasa olu
nA<'ak ve Oçiiııcü S:ıyramızın al· 
tıncı utununda neşrcdllcccktlr. 

nıı:Un Oçıiııcıi Sa> fanıııda okn
ynnuın:" 

........... 
1936 SAY Si 

ADRES: 

Calalot u 
Nunıosmanl7e 
Cad. No. M KURUŞ 

ısı 

Alınan kıt'a
ları Yugos
la"Vy yı tama· 

le tecrit 1:-~~~~~ 
ediyorlar! 

Bulgar.istanın 
işgalinden son
ra Yugoslavya ~!1111 
tazyik edilecek 

Sovyet=~ 
tebli ı ber taral
ta derin a isler 
~=oı yaptı =~ 

Balkan /arda
ki Alman kıt'
alar nın mev
cudu ne kadar 
Sofya aki ngil"z-
1 er e rimize 
geliyorlar 

Bulgaristan dan 'c Londrndnn 
geJen habcrJcr Almnn işgalinin 
devam ettiğini bildirmektedir. 
Bu haberlere göre So(yoda he -

ST A Lt YOLDAŞ 

nliz Alman kıtaatı mevcut değil
dir. Yıılnı:z: kurmay subayları gö
rlilmektedir. Kıtaat diğer şehir
lerdedir. Alman Başkumandan
lığı da bu husu ta dün bir tebli r 

neşrederek Alman kıtalarının 

Bnlgaristana girişinin si tcmntik 
bir surette cere~·nn ettiğini kny
dctmiştir. 

BALKANLARDAKİ 
ALMAN ORDUSU 

Londradan bildirildij,;rinc gör 
hl'ılen Bnlknnlardn bulunan Al
man kltalanmn 250 bin ki iye 
baliğ olduJ:ru tnhmin cdilmcktc
clir. 

t ~atLtz - BULGAR 
:M1İNASEBATI 

· Royter ajansının So(yadan bil
dirildiğine göre İngiliz - Bulgar 
diplomatik münasebetlerinin an-

(Devanıı 6 lncl Sayfada) 

ç·n yeni bir 
un ırlanı or 

~~~~~~~-.. ~~~~~~~-
Yüksek tahsil ve lise mezunla
rı arasında ter/ i farkı olacak 
imttban mahiyetinde staııar yapdacak 
Anknrndan bildirildi iu gare, Mllll 

Müdafaa Vektıletl, ihtiyat subnylnrmıu 
ıılvll hayatta bulunurken askcrl rütb 
lerinln yükseltilmesini temm mnksa
diyle bir kanun projesi haz.ırlamnkta
dır. Bu projeye göre ihtıynt ı;ubaylan 
munta1.nmnn staja ç:ığrılarak rütbcll)
rinin Jcnp ettlrdlrP :ıskcrl vn:z.atf v 
ireyi öğrenmekle rnukellef tutulacak
lardır. Bir ncvl lmtUuın :mnb.i;reUnde ' 

ÇERÇEVE 

olan bu ııta31arda muvaffak ol. nllll' 
müddeUcrlnl doldurur doldurm:ız ter
fi edecekler ve icap ctUA'f tat<dırde sı-
lMı altına alındıldan zaman son mı. 
~erine alt ilni!onnyı ~k rnı
belcrinin icap etlirdiil vıuJtelerl ya
paenklardır. İhtiyat zabit hnkkmı hais 
olan lliıe mezunlan Ue fUi mektep me
sunlar• arasmda da bir terfi tarkı bu
lunacaktır. 

B• • • • 
ızım nemız var, nemız yok.~~ 

Bizim, arkasına çekilip rar 
çekeceğimiz v herk e bir Cen 
harikası diye göstereceğimiz bir 
(l\lajino )hnthnıız yok ... Şükür
ler olsun ki yok ... 

.Zira her fen biirikasım bir 
başka fon lıfırikası )ıknr; sade
ce ona güvenen den bctbaht 
l~ransa gibı ruhunu ve her şe
yini ihnınl etmi olmnkl kalu. 

Bizim, telli pullu (1\fojino) 
battı yerine, Tilrk tipi hatları
mız ve malik olduğumuz. biD 
bir madde tedbirinden ayrı ve 
üstün, 2 mıl~onluk ordumuzun 
10 milyon litre kaw ve ZO bin 
ton kemiği var. 

Biz.im, Türk keıniğinden is
tihkôm ve Türk kanından sulu 
hendek gerisinde bekliyen ru
humuz var ... 

Bütiin madde tedbirlerinin 
ruhen tdukki zaferini haykır· 
duğ bu inkıllip giinlcrindc, ha· 
sit ve küçük bir •cdk ubay 

dile, o sulu hendekte öz kanı
ma ve o i tihkfımda öz kemi
ğime yer O) ırarak h ykırı 

NECiP 1''AZlL KJ. J\I\ ı K. 

n1m ki, bizim lüzumsuz i bir 
• eyimiz yok ve hizumlu her §C• 

yimiz vnr ... 

• 
Bizim, bir tehlike güniinde 

ıta) nryelcr ve talıtt"lbnhirlcrle 
batı i tiknmctindc kııçırılncnk 
çeki çeki altınınız 3'0k ... )'arın 
v en meşru yoldnn Allnhın lıi· 
zc 'enncs· i hekledif';imiz hu 
ı;cn ete. ~ukHı·lcr olsun ki bu
gim malik değiliz ... 

Zirn bugün elimizde ol av
dı, anele ...-:..;ni7in,. karıların117~n 
ve çocuklarımızın ilahi 1!.,f:ını 
körletme i ihtimali olan o un'i 
pırıltı belki kntilimi:ı olurdu. 

Bizim, mııh cir ıfntile hiç 
bir i.ilkcyc cnıni~ et cdenıiyece
ğimiz Hı yanıbn ında topycki'ın 
ölıneğc, yon dıismanı top~ el.tın 
öldıirıncğc knra \'crdiğimi.ı: mil
Ji mukaddeslerimiz. •ar .. Toprak 
anne, karı, çot>uk, c 1, mek· 
tep, ocak veba~ rnk, tek ndmhk 
ric'at ve t k ciıgilik istibnle tn-

~vaııu S fada) 
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)Yeni tale
lDmm=r~ b yurtları 

YAZMAK 1 ŞEHiRCiLERDEN 

Bin SUAL 

Affedersiniz amma, sayın 
tehircilik mütehaHıdarı, mi
marlar, mühendialer, yol mü
tealıhitleri, meydan açan bü
yük fen alimleri! Sizlerden 
bir fey soracağım: 

Vaktiyle, yağmurlu hava
larda, Arnavut kaldınmı dö

·,eli sokaklard.ın geçerken, a
rabalar, otomobiller üstümü
ze, batımıza zifos ~ıçrabrlar, 
elbialerimizi berbat eder 
!erdi. 

Geçen akpm, asfalt Emin
önü meydanından :)'eçiyorum. 
Ayni §ekilde, üzerime çamur
lu sular aıçradı. Neden ac&• 

La?. 
NOHUT -
ISTIHLAKl 

Son günlerde, nohut iatila
laki birdenbire fevkalade art
mıJ ! Tetkikat, tahkikat ya
pılmı§, anlaşılm·, ki, kahve 
az geldiğinden, nohudu kah
veye karl§hrarak, iti idare 
ediyorlar. Bir fiucan kahve 
içinde, acaba, ne kadar nohut 
yar dersiniz?. 

Bari, bundan aonra, kahve- t 
cilere: c:Kahveci ! » deiil, 
«Lahireci» demeliyiz. 
Kırk yıllık kahveci de za• 

bireci olur mu, diyeceksiniz •• 
İfjn tuhafı o vakit, «Kahveci 
Güzeli» filminin Wn.i de, «No
hutçu Güzeli» olacak! 

TEKLiFSiZ 

KIRACI 

Gazeteler yazıyor: Bir ki- : 
racı, uzun zamandanberi o- ı 

tmduğıı evi,. e-v sahibinin ha- j 
beri olmadan bic bA§ · ma 
aalmıt! 

Olur a.. Demek ki, kiracı 
ve ev sahibi o kadar teklifsiz 

imişler ki, bole ehemmiyetsiz 
bir mevzu üzerinde, haber 

lüzumsuz görmüt-

Dahiliye Vekili Üni
versitelilerin ihtiya
. cını tetkik ediyor 

Dün şehrimize geldiğini haber 
verdiftimiz Dahiliye V ekiliıniz B. 
Faik Öztrak Üniversitelilerin yurt 
ihtiyaçlan hakkında dün Belediye. 
de Vali ve Belediye reisi B. Lut!i 
Kırdardan izahat almıştır. Vekil 
medreselerin tadil ve tamir oluna
rak fakir Üniversitelilere yurt ,ek
linde tahsisi hakkındaki faaliye -
tin tesriini a!Akadarlara bildir -
~ ve ayrıca diğer münasip bina
larda da vurtlar tesisini söyl~ • 
tir. 
Diğer taraftan Vali ve Belediye 

Reisi B. Lütfi Kırdar da Fatih med
resesine giderek oradaki Üniver • 
sıteliıerln ihtiyaçlarını tetkik etmiş 
ve elektrık tesisatı yapıhnasmı em
ret;:ıiştir 

ViLAYET oe BELEDiYE: 

* Şehir MIW'liainln topbı" müddeti 
l:;le-ın <'Çkougwıd;w 15 ı;:ün ıu.a~ 
tir. Dı,:er tar..rtan Şclıir Meclislnın 
<!ünku toplaullswda Dahıliye Veltili B. 
0z"<·ak ta bulunmu;;tur. * Ekmegın 10 para daha ucuzl.atıl
~ı hakkındUi -,.kiltlere devam o
lunmaktadır. Bcledıyece mu!:. •cllf tı
nnlardan nümwıeler alınamk tahlile 
gOrıderi lmlştir. 

TiCARET ue SANAYi: 

* 00u isveçıaı & va&OD çm l<i
~t.ır. Dı.in muhtelit mem.lek.eUere 300 
bın l.i..ı:-alık ihracat OlmUftur. Fi.nlaııdi-
7aya 3 buı liralık tlitün, t.~i<;ttye 55 
bin liralık su.sam, Arnerıkaye. 14: bm 
liralık sansar derial ııooaeri~tir. * Evvelki ilim a1t.w fl7atı 2J lira 80 
kurujtu. Dun 2" lıraya kadar ı;ıkııı.
tır. * Fi.Yatları Miırakabe Bürosu, ilı:i 
ı;ündcnberi soğıJlr bava depolarındalci 
peyıur htoklaruu kontrol etnıektedu'. 
'l'optazıcıJanian pe:ynir alamıyan yan 
top"1llcı ve .,..,.k.eudeciler, urakabe 
burosu \'&Slbsiyle peynir alru.ll<tadır. 
!Su .konlr,;,ıl ı>ayesınde piyasaaa peyrur 
lutlığlna ltnlı:lın verilnuyecektir. * San cünJerde pıy ıuada muzir 
maddclerıe yap~ çikolatalar gal
mıştu_ B~led.ye çikolata ima thancle
rinın sıkı bır şekilde kmıtrolilnu ali
kadımara büdinniftir. * De\'let o-ı.ryollarınuı ana şebe
ke ve Tı·akya dahil olduğu halde tek
mil teb•kesinde bır Naaııdan ;\ibaren 
tel< nakli]'• tan!esi kullan.ı4cakıa. 

MÜTEFERRiK: 

Muhanir, iki hal ve şartta güç 
yazı yaz.abiliyor. Ya, kafasında 

mevn olmadığı, konuşacak bir
şey bulunmadığı zaman; yahut 

da, kafasının içinde, bir yanardağ 
kraterinin ağzından lışlaraa lav
lar gibi, konuşacak çok şey oldu
iu zaman.. 
Yazı yaznıak bir ihtiyaç .. Hem 

k, ae ~üyük bir ihtiyaç.. Bu, ar
tık, güalük itiyatlarlJllll arasına 
öyle kuvvetle yerleşmiş ki, yaı.ı 

yJIZDUl<iJğ:ı:mu ba:n-am günlerinde, 
içimizde bir eksildik, kafBlll.LZda 

biT bofluk, zihni fııaliyetlcrimiı: 
&isteminde bir intizamsızlık his -
ııediyoruz. 

Yazmak ve kımuşmak.. Ah, 
yazmak!. Muharrir, ya, yazacak 

birşey bulamadığı vakit, yahut da, 
yazacak, söyliyecek çok şey ol
duğu vakit sıkıntı içindedir. 

Bugün, ben öyleyim?. Hangi 
birini yazayım?. Ne yazayun?. Ne 

diyeyim?. Bir sıkıntı ki, sorma • 
yuı.. !Kevzuun nedir, tliye sora • 

caksuıız?. Ben bilsem, sıkı.ntı çe
ker miyim?. Fakat, mevzu değil, 

bir mev.ular şelıilesinin içinde -
yim. 

Nedir bu mevzu?. Sormayın .. 
Bilir misiniz )ruıan, çok öfke 

du;ı; duğu, asabiyetten adeta be

ğulur derecesine geldiği zaman
lar, dişleriniz, dudaklarınız kilit
lenmiş gibidir. Bir tek hece, bir 
tek kelme söyliyemezı;iııiz. Dlın

dik, bir taş kesilmiş haliniz var -
dır. 

Fakat, bu sükit, so!llWllllZdaki 

bu manzara, sizi seyredenler için, 
ne kadar çok şeyler anlatır!. 

RESAT FEYZi 

ZDD• 
ere i. 

Daruşşafaka Mezunları Cemiyeti 1 

tarafından Eminônii Halkevi salo. 

nunda 6 mart perşembe .,ıinü saat 
20,30 d3n 23 e kadar devam ede
cek olan bir müsamere verilecek ve 

(Saadet) adlı eser oynanacaktır. 

Darüs<afaka mezıınkrı ailelerile 

biri kte bu toplantı~a ,;ağırılmak
tadırıar. vermeyi 

ler .• -Kiracı, demek ki, kaleyi 
içinden fethetmif: Şimdi, u

sul böyle değil mi?. EtrafUll
za bir baksanıza-

TEREYAG 

VE UYKU 

Bir Avrupalı hp aliminin 
iddiasına göre, uyku, vücudü
müzde bpkı tereyaıj teı.ir ve 
ıifaıını yaparml§. Bilmem 
kaç gram tereyağ yemekle, 
bilmem kaç aaat rahat uyku 
ayni §ey imif I 

O halde, bol bol tereyağ 

bulamıyan diyarlardaki İD· 

sanlar, günde bir kaç saat 
fazl uyudular mı ayni netice
ye varmıtlar, kaloriyi temin 
etmİ§ olurlar. 

Fakat, aç kanıma da. inaao
nın gözü uyku tutmaz ki ... 

AHMET RAUF 

* 3S83 numarııh lı:amyoo ııoförü 
Ahmet, dllıı kamyonu ıle beraber &
yi..ıpten geç(..'"lken 'l'ahsin lkinci adında 
btristne çarpmıştır. Talu:iin lkınci agır 

surette yaralannuş, baygın lnr haıd.e 

Cerrah~:ı ha>taııesiDe kaldırılmıştır. 
Şof~r yakalanmıştır, * Dun ue ~hrin muntelit semUe
rınıJe st7rllıefor Dızamlanna ayl<m Ja
rt!ket cdl'D 12 şoför cezalandırılınlf, 
KadıkO]'iiııde de ikı !ınndan 2ıo Kilo j 
~ ekmek bulunaı·ak musadere e
dilmış, sahipleri hakkında oeza zaptı ' 
,.azıl.nu:/tır. * Kumkapıda Çlfle C..linler cadde
sinde 8 nwnaralı fırında çalışan 5() 

yaşında Hacı Abdullah kalb sektesin
den d~p ölmuştur. * OOo Asliye İkin<:i Ceza Malıke
mıeai İnhisarlar Uıuwn 11.!i.ıduriügü. ve 
Umum MU.dur t.ar.;.fınd;,;n 'fan gazct.csi 
Neşriyat Müdurü .üni.nle muharrir Na- . 
ci Sadullah aleyhine açiliuı dliıaya de
vam etmiştir. Mah.keme iddia ve .mü
daf.uının tetkıl<ıne lüzum gö.ıerdiği 

-!'.ı davayı başka bir güne bırakmJ,fııkr. 
+ Erzurum kayak ]<unundan me

zwı öğretmenelr bugün Kayseriye gel
miş ve ille olarak kırk kişilik bır kafile 
balınde ErcıJ'ef• gidilerdc ilk kayak 
kursunu ~!ardır. ltayaia cençlik 
klülıil ve halk ta ~tirak etmiştir. Bu 
kurs iki ay devam edecektir. 

Son Telgrafın Edebi Tefrikası : 47 
Jl't, • 'il 

BÜYÜK AŞ9Rş !S LL 
SELAMİ 

- Afife hanım, dedi. Halis A - / 
dem e konuştukl.ı.nnızın sonlarını 
tcsadufcn duydum. Siz beni ala -
kadar etmer.s.nız. Sızuı ahval, ha· 

rekatınıza karışmak istemem. Fa· 
kat ne de olsa oglumun evinde o.. 
turduğunuz içın s ze tamamlie la

i<ayl kalamam. Fazla keyfiniıe bu
yuruksunuz ve bunun ıçın de mıl-
n ebetsız şey.er yapıyorsunuz. 

Hal's Adem beyi bur.ıya çağırdı -
ruz, her halde bu iftflıar edebile
ceğıniz bir şey dcgıl. ~ır erkek na. 
muslu bır kıza, Hafü Ademin size 
hitap ettıgi gıbi edcrnez sanırım. 

Afife önüne bakı) <H du. Başını 
kaldırmadan haş.n, lok bir sesle: 

İZZET 
- Eğer bana hürmetsizlik edi

yorları>a kabahat ıtlzındir. 

Zehra Hanım pek şaştı: 
- Kabahat benım mi? 

- Evet sizin hanımefendi. 
- An ıyamıyorum doğmsu ... 
- Zekılere gittiğimiz giın Per. 

Tev Dayı ile neler konuştuğunuzu 
hatırlayınız, ben taflanların öbür 
tarafında idim. 

- Demek dinlediniz• ı 
- Evet, gayri ihtiyari dinledim, 
~e kulak vermese idim. O gün 
bilmedığim birçok şey öğrendim. 
Artık olan oldu, her şeyi öğren
dim, biliyorum, Sözlriniz gözle -
rimi açtı. Oğlunuzla annemin na
sıl beraber yaı;adıklarını biliye -

İlk mektep muallim
lerinin kıdem zamları 

İlk okul ôı;retmenlerinin birik
mli olan kıdem zamlarının ve -
rilnıeı;ı ıçin Vılayet bütçes:ne ko
nan tahsisat Şehır Meclısınce ka. 
bul cdil'DiŞ olduğundan, yakında 
verilmesine başlanacaktır. 

Geçen seneler<' ~ t kıdem zam -
lan olan öğretmeııler"de kıdem -
!erini alacak'3rıiır. Bu rraksatla 

bütçye konan tahsısa' 1~7 bin li-
radır. ---
Reşit Galib ih ifali 

Türk İnkılabı uğrunda çok çalışmış 
ve ?.-Jaari{ Vekilliği esnasında c;nk bü

yük hizrnelk>r &örmU, olan Doktor Re
şit Galip'in ölümi.uuin yedinci yıl dö

nilmü münsebetiyle yurdun muhtelif 

7Ulerinde bu&ün hir ihtilal yapılacak
tır. 

İhtifalde bu kıymetli Türk ~ 

nÜl4 hatırası anılacaktır. 

rum, bu evdeki mev kiimi biliyo. 
rumdur. Bunları benım gibi baş -
kalurı da biliyor elbette. İşte bu
nun için Halis Adem Bry benimlP 
biraz evvel konu~tuğu gibi ko
n~!u. Buna sizin kızmaya hak
kınız yok çünkü kabahat ,izın .. 

Sizin sır saklama~ ışınız beni de 
harap etti. Annenıuı başına gelen
leri bilmiyordum, bunu da sizden 
ö,';rend m. Genç! ğ'mi z<'hırledi -
niz. Kendime ve ba{kalarına olan 
iiimadını kırdlnız, yıktınız. B'"'rı si .. 
zin g6zünuzde lckelı bır genç kızım, 
herkesin gözünde de hürmet .bes
lcnmeğc layık olmıyan bir kızım. 
Ben de artık hcrkı'sten nefret e
divorum. İıtihar ettiğim iffet ve 
namusumu hakir görmeğe baş -
lıyorum. Eğer bir gün ben de kö. 
tü olursam bu kabahat de sizindir. 
Hınçkıra hınçkıra ağlamağa baş

lamıştı. Yere diz çöktü, karyolaya 
abandı ve iliklerine kadar ürpe • 
rerek, avaklarından omuz başla -
rına kadar tıtreyerek ağladı. 

Zehra Hanım afallamı~, ne ya
pacaitını şaşalamış, ne söyliyeceğini 

Günün meselesi~ 

Kumaş imalatı 
ahdit ediliyor 

Çeşitler azaltılarak yalnız 
ucuz tip kumaşlar yapılacak 
Halkımıza ucuz giyecek eşyası 

temini için başlanılan faaliyet ve 
tetkiklere devam olunmaktadır. 
Yak:nda kumaş fabrikatörleri bu 

mevzuda görüşmek üzere Ticaret 
odasında büyük bir toplantıya ça
ğırılacaklardır. Diğer taraftan lk
tıı;at Vekiılcti de, fabrikaların ima-

ı ıat programlan hakk nda, maıu
mat istewiştir. Bu hususta fabrı-

ken çeşide pek az riayet etmekte
dirler. Fazla çeşitli ve muhtelif 
desende kumaşlar yapmak, ku -
ınaşların maliyet fiatını arttır -
maktadır. Mümkün olduğu kadar 
sade ve tek çeşitli malların, ku
maş fiatlarıru ucuzlatacağı ta -
hakkuk etmiştir. İktısat Vekfileti 
de fabrikalara gönderdiği anket
lerde bu ciheti tavsiye etmekte -
dir. 

kalara gönderilen bir ankette, Yünlü kumaş fabrika.arı, birkaç 
fabrikaların ucuz mal yapmak hu- güne kadar ingilt.ereden gelecek 
ınısunda ımalat P<'>gramlarında ne olan iplıklerden tek çeşit kumaş-
gibi tadiLit y paDılec kleri sorul- lar imal edeceklerdir. Bu suretle 
m~lur Fabr. .alar bu ankete ce- peyderpey rnu.'ıtelıf cinslerdeki 
vap hazırl:ırnaktadırlar. kumaşların imalatı .tahdıt cdılip 

Bu st'nc kumaş fabr kaları, ba- 1 azaltılacak ve yalnız muayyen tip
ıharlık ve yaz kumaşlarını yapar- te ucuz kumaşlar yapılacaktır. ----Da 
112.S S! d.8 d I!• 

k tıbbi m sam re 
Haydarpaşa Askeri Hastanesinin 

3 ünciı tıbbi rnusanıercsı dün Baş
tabip alba' Zabıt Tolun'un ri}a • 
setinde Uınlanmıstır. Toplant.da 

sünnet hakkında Prof. C.,ııeral Dr. 
Cemil Tq ıılu'nun tavsiyeleri, 
B vLye mütehassı•ı Dr. Sadettin 
Tosun taraflarından ve viladi kalb 

afetleri. Dahıl ·e muteh.ı SIJI Dr 
Sı•d:,t Altul't Şek r l! ' ığı ıda / 
g!.. ~mi mu !ınnısı. D h ıye asıs 

tan Dr. l mail Yıgit bir poliscro- f 
z\ \ c.. 1 ' ı müna• E.>t 1 . Baktr;yo
lo· Dr. T .ıt At:türk taraf,,n·ın 
da ebl' r vamll" · ve hastalar 
,.östrı,.. lr- t r. Bu v~k1alar üz~rin~ 
de Dr Za' it Tolu ; Dr. Raif Sirer; 
Dr. Saliıhatt n Yaka! Dr. Sadettin 1 
Tosun; Dr. Se~at Al•uğ, ~r. Şükrü 

Bu Belediye 
m te ~ aUierlne ma
aş tevzi ı başladı 

Belediye öksüz ve mütekaitle -
rinin 3 ayM: m:ıaşlarını.ı tediye<>

lunır.asıııa bu sab t.ın ıtibaren 

z;raat Banırnsı, a baş anılmıştır. 

· TeHiat 1 a·ta kad3r d~vam e-
decek\ r 
+ Şehrimizdf'ki tfuıe.1 seferlerinin 

sabahlan saat 9,30 - 12, öğleden son

n da 13 1"3,10 nr: sında tatil olun
tr.ası Mti..no.kı:ıle \ ekfi.kıUrıden istenil
miştir 

+ İaşe 1ı!üsteşnr Muavinliğine Sam-
8UJ1 Vali Muavini F.d.ip Kutay tayin o
lurunuşlur. 

Ansay; Dr. Hnnıdl Ergene; Dr. 
Hilmi Koşar- Dr. isrnaıl lfluğ; Dr. 

Nuri Begcr; Dr. Rüştü Bilge; Dr. 
Turgut Aktürk; Dr. R~al Uluğ; 
Dr. Mustafa Atıl söz almışlardır. 

c . . ") 
===ADLiYE ve POL/S::.1== 

•• U k··darda nankör bir evlat 
babasını bıçakla yaraladı 

r Ad se o !( b.. zavallı ada m Asi 
' ço ıst~ i ı para ı vermemeslllir 1 

1 Üs! u •rda Tabaklar mahal!~ -
sinde Ba..ı.;çıy kıc unda To,yalı 
Recep C -k.ın ;sm ·ndc bir a T!Cle 

otu. 'il 1 ur!ır. Şurada burada a- 1 

mel · ya arak gedncn Rccebın 
yetışm 'akal s.ır J ye ·adar bır 

iş tulmı an Salıihattin isminde 
haylaz bır ~g" vardır. Saliıhattin 
1ıer · t.,, v .r n argın işinden ge
len Oö a.sınd.-1ıı paı a istcnıe .. :ı;.te, a

lan ad v•Kit balıasile kavga et. 
mekt,:dk Sal,ihallin evvelki ak

şam ~inden yorgun argın bir halde' 
eve g • '• baLasınJan para ;sıe -
mışlır. Recep ogluna para verme
miş \'e bir daha vermıyC'ccğini, 
akranları gibi çalı~ıp kazanmasını 

söylemiştır. Bu yüzden baba oğul 
arasında çıkan kavga bir anda bü
yümü ve Saliıhattin bıçağını çe- ı 

kerek b:>ba"nı saii böf(ründl?n altır 

bilemeden sersemlemiş duruyordu. 
Bu çocuğun hınçkıran, gözyaşı dö. 
ken acısı karşmnda biraz kendine 
gelmiş. O herzamanki soğukkanlı

lığını elden bırakmı.ş, için için vic
danında azap duyuyor, hayatta 
haksız davrandıgını, her zaman 
h~k,ızl 1 k eltığini kendi kendine 
it:raf ediyordu. 

Bütun köskün içinde ona kendini 
nnc '< Afüe biraz sevdirebilmişti. 
na: ukı siz garabete bakınız ki 
büt .n k'.ni, bülün gayzı bııtün nef· 
retı Af'fede tecelli ctmi~ti. Oğlu
nu ca'>ın hırsız kadına. Lemana 
sa•urdu~u darbe biçare, masum bir 
kl'a çarpmıştı. İhtiyar kadın taş 
yüreğinin bir kö~esinde hayatında 
ilk defa olarak ve birdenbire bir 
sızı duyuyordu. Bütün ömrü müd. 
delince Cemalin garijsediği bir 
şefkat hissi ilk defa olarak Zeh -
ranın gönlünde Afifeye karşı be
liriyordu. 

Zehra lüzumsuz yere bir kalbi 
yaraladı,ğını anlıyor ve bu yarayı 
nasıl tedavi edece.i!ini dii§ünüyor
da. 

ve telııikelı surette yaralamıştır. 
Re-: p tedavi altına alınmış. hayır. 
sız o.,lu da yakalanarak Adliyeye 
te,. r ,musiur. 

v ...... ..,..,,., ... nan hırsızlar 
Muhtelif semtlerde ve bu arada 

Beyogfonda Ncaaı;ora ve Gedik -
paşaca Avadisin bakkaliye mağa
zalar•na gecelcrı kilıdi kırmak su

retile girrn hırsızlar tarafından son 
günıcrde yüzlerce lira kıymetinde 
öteberi çalınmı;lır. Zabıta tarafın
dan yapılan tahkikat neticesinde 
bu lıırsız;ıkların failleri tesbit edi
lerek yakalanmışlardir. Yakala • 
nanlar b;r müddet evvel İzrnirden 
gelen Yahya oğlu Muzaffer ve Ali 
oğlu Muzaffer isminde iki azılı hır
sızdır. Çifte Muzafferler Adliyeye 
teslim edilmişler, çaldıkları eşya -
!ar da sah;~~-;~ ;..A,. edilmistir. 

Görmüş geçirmiş bır kadın oldu
ğundan, Afifenin asabının gevşe. 
rnesini, hınckırıklarının kesilme -
sini bekledi; sonra usul usul yak
laştı, elini genç kızın omzuna da
yadı, aksar gibi tuttu ve tatlı, çok 
tatlı bir sesle: 

- Kızım dedi, sus artık ağlama! .. 

Afife başını kaldırdı ve inledi: 
- Benı yalnız bırakın .. Yalnız, 

kendi kendime kalmak istiyorum. 
Sonra tekrar karyolaya abandı. 
Bunun üzerine cvaldc hanıme. 

fendi• ömründe yapmadığı bir şey 

yaptı; Afifenin yanına diz çöktü, 
kızın kollarına girdi, kaldırdı, ka
nepeye oturttu: 

- Kabahat benim .. Bunu iti -
raf ediyorum ... Kabahat benim. .. 
Benim gibi yaşlı bir kadın sözlerini 
tartıp 6Öylemelidir ... 

Masaya gitti, sürahiden bardağa 
su doldurdu, sonra bir küçük ş~ 
den bir iki damla ruh damlattı. 
Afife hayretle bakıyordu. 

- Al sunu iç ve artık ağlama! 
Afife s~ dinledi, verilen sinir 

insafs zj. 
arabacılar·~~~~ 

Bulgarlst D ve 
Himayeihayvanat ce
miyeti 97 arabacının 

tecziyesini istedi 
Himayei hayvanat ceıniyeti fu

le yük yükliyen arabacılarla e -
sash mücadeleye g~tir. Son 
bir ayda doksan yedi fazla yüklü 
araba mezkur cemiyet müfettif
leri tarafndan durdurularak yük
leri boşaltılmıştır. Bunlar haklrnt
da aynca belediyeye müracaat .,. 
dilerek tecziyeleri istenmiltir. 

CEMİYET, BELEDİYEYİ 
PROTESTO EDİYOR! 

Cemiyet serseri hayvanları top
lamak üzere hususi eldiven ye 
lasso tertibatı getirtmi~ ve bunn 
temizlik işçilerine dağıtmıştır. Fa
ka, işçilerin yine hayvanları k11-
kaçlarla topladıklan görülerek ce
miyet bu şekli protesto etmiştir. 

iplik ihtiyacı 
İktısat Müdürlüğil pamuk ipliği 

işleyen bütün trikotaj ve Çl ıp 
fabrikalarının ihtiyacını sormll.f" 
tur. Bu müesseseler ihtiyacını sor
muştur. Bu müesseseler martın se. 
kizinci gününe kadar ihtiyaclan 
olan iplik miktarını bir beyanna
me ile mı'1taka İktısat Mürliirlü -
ğıine bildireceklerdli'. İktısat Mü
dürlüifü bevannal'•cleri tesbıt et -
tikten sonra S~ınerbank iplik tev
ziatına ba~lıyacaktır. 

Belediye memurları• 
na yardım cemiyeti 

İstanbul Belediyesi Memur ve 
Müstahdemleri Y .ırdım Cemiyeti
nin y.llık kongresi 9 mart pazar 
gu11ü saat 14 de Bele<! ye binasın
dakı Umumi Meclis salonunda ya
pılacaktır. Toplantı ruznamesi şu
dur: 

İdare heyetınin bir senelik ra -
poru, Mürakıp raporu, azadan bi. 
rine yanılacak yardım meselesi, 
E$ki idare hevetinin ibrası ve ıdare 
heyeti azasiyıe murakıp seçimi. 

Sıtma mücadelesi 
için bir kurs açllıyor 

Sıtma mücadele memw·u yetif
tirilmck üzere Ankarada bir kurs 
açılması kararlaştırılmıştır. 

Bu kursa orta mektep veya eslı:i 
rü~diye nıezu. :ları alınacırl<lardır. 

Kurs 17 martta açılacak ve talip -
!er 15 marta kadar müracaat ede. 
blkceklerdır. 1 aylık kurstan son
ra 15 gün köylerde staj yapılacak
tır. 

Üniversite günü 
Üniversite Rektôrünün talebe -

lere verdiöi "'qvlardan birisinde; 
talebeler tarafından teklif edilen 
bir c Üniversite günü• tertip olun.. 
ması Rektörlükce kabı.! edilmiş -
tir. Üniversite gü!ııinün tayini me
sele ,ı Üniversite heyetine havale 
edilm~tir. 

ilk okul diplsması 
almak . isteyenler 

Maarif Mudürlüğıi her vatan -
daşın illı: okul diploması alabil -
rnesini temin rnaksadile her üç ay. 
da bir harirten istekliler i~in im -
tihan açmaktadır. Bu imtihanlann 
üçüncüsü Cailai-Oillundaki birinci 
okulda yaı>ılmıştır. Bu imtihana 50 
vatandas . .ııirmı«ir. 

ilacını içti. Zehra hanun devam 
etti 

- Kabahatimı itiraf ediyorum ... 

Fakat yaptığımı tamir edeceğim, 

amma ne annene bir şey söyle ne 
de oğluma... 4i yalnız bana bı
rak, ondan sonrasını düşünme .. . 

Afifeye doğru eğildı., alnından 

öptü. Afifenin göğsü hlli şişkin, 

gözleri yaşlıydı. 
- Artık barıştık ve anlaştık: de

ğil mi? dedi. Haydi fimdi git yüzü
nü yıka. Ben bu işi nasıl tamr:i e
deceğimi düşüneyim. Her halde ta
mir edeceğim. 

-8-
Sabah tanberi Zehra ile PerteY 

Dayı, bağın etrafını çevreliyen yol
da bir aşağı bir yukan dola.şıp du
ruyorlardı. 

Zehra Hanım: 
- Dayı bey diyordu, sizi erken.. 

den rahatsız ettizn amma kusura 
bakmayınız, siulen akıl danışmam 
lazımdı. 

Pertev ~ gözlerini açarak: 
CA>taıa ..... , 

flçlO. pa :;:t 
Yuan: Alımet Şukrü ES. O 

Bulgaristan, niha~ et üçlü pa~P 
.resmen iltihak dmıştır. Bıılı:" 
Başvekili l'ilof, imzadan sonra• 
kuduğu bir deklarasyonda bıJ Ji' 
haka amil elaa du~ıince;vi şaY~ 
izah etmiştır: 

1 

n 

" 
·Mihver devletleri, milletler af' 

sında yeni bir anla~nıa ve işbırl 
devrinin açılması hak!ı.ındaki 
rarlaruu teyit etmiş olınaktadıl' 
!ar. Bulgaristan, bu tarihi ,uk•' 
istinat ederek .. Almanya, ltaly 
japonya ara&ındal<ı paktta mili 
lere engcl•iz inkişaf ,.e tc!ahla 
tez;ı.it inıkinlarau '·erm •·e b,ı 
lı bir barı'.?ı zımDn aitınu alın 
gayesioi istıudu e<k.ı bu sı) c 
bir ifadesİJrj gôrmckl· r 

s 
ı 

ristan bu .. ·ü. sek gayeye cı ı 

iç.in işbırliğt yap1~ arzu~uıı 
mülhem olarak üçıu il"•<> h 
etmektedir .. 

Yani kı.saca Uulgar na .e 
deınek isti~or ki uç uıı r de\It 
ti, hır nizaın kurı .. :lJi & l\ararl;:ışt 
mışlardır. Bu nıza'llı n~ le,c;ı..rist•' 
bc;:niyor. Ve bunu ta kl,uk ell 
mek için bu devletlerle ı~oirl 
yapını~ a karur vermıştır. 

llulgaristan ıiçln ıı:ıkta iıtıhOI 
eden dör u cu kıiçiık devi ıtu 
Palı.t geçen e) Jul sonlarında JJ« 
linde japonya, Alıuauya ve iıab1 

arasında ııuzala.ndıktun ı..oıırf 
J\lihv~rciler, İ•paııya, Fransa, \'ır 
goslavya ve dig,r devletleri de b 

ı~ 

g 

na iltihak etıirmeı:e çalışuıı~f:ırclı 
Fakat muvaffak olam,.dılar. 1 

Alman nüfu:tn veya işgali altındı 
bulunarı üç memleketın. l\lacarif 
tanıu, Slovakyanın ve Romanyll' " 
nın iltihakiyle iktifa etmiş!crclİ
Şimdi Bulgaristan da iltihak el· 
mektedir. 

Üçlü paktın im:tRsını isfüıafl 
eden sebep, İngiltereye k.u )°' 

pılan tayyare hücumlarının nctic' 
vermenıesi iizerinc uzayacağı nııl' 
şılan müca<leleye Birkııik Amel" 
kanın mü a alesını on mekteıı i· 
baretti. Bu d~ünee iledir ki ıV 
manya. İtalya ,.c japonya geçt# 
e)· lı'.Uün sonlarına doı,'l'u Berllııd1 
üçlü paktı imulıyarak İngiltere!' 
tecrit etmek istedile.r. llu pakt ilf 

1 - E"' ela üç devlet Avrur' 
ve Asya kıtalarını aralarında ı~· 
sim ediyorlar. Y•'li bir nizam kııf 
mak bahanesile bu kıtalan c)Mıy•1 

sahas• olarak kendilerine tahsis "' 
diyorlar. 

-2 İkincisi, bu gayeye ıaBtııl 
olmak üzere aralarında i~birliği 
yapmayı taahhüt edivorlar. ·Bııll' 

dan ba~ka Almanya, İtalya ve js· 
ponya, üç ukit taraftan bir.isin.ili 
Avrupa harbine ye yahut Çlıı • 
japon anlaşmazlığına halen henii' 
iştirak etmemiş bir dnlet tarafııı• 
dan hücuma nğraması takdirinde, 
iktidarında bulnnao bütün siya~ 
ve askerı vasıtalarla ka"iılıklı sıı· 

rette biribirine müzaheret taah ' 
hüdünü almışlardır .. 

Pakt sarih olarak Sovyet melll" 
leketlerinin dışındaki Avrnpa ~· 
Asya memleketlerini Almanya, İ• 
talya ve japonya arasında tak.siJ11 
etmektedir. Demek ki pakta işti• 
rak eden küçük memleketler, tali:• 
sim içine ı:-iren mevzulardan ibıt' 
rettir. Yani bunlar nizam lrurb.,
devletler değil, kurlacak nizıuıı ıJI 
içine alınmıya namzet bir nevi tj
bi vaıiyetinde memleketJerdit• 
Bunlar pakta girmekle bu vu:iye
ti kabul ~iyorlar. Bundan başl>' 
kendilerinden beklenen hizmetİl' 
mahiyeti lıenü:J: ı.ıırih olarak nııt' 

lôm değildir. Macaristan, Alnı ııJI 
· ı askerlerine topraklarından geçi 

vermiştir. Romanya, toprakları ' 
nın hareket üssü olarak kuUauıl' 
mama razı olmuştur. BıılgaristııJl' 
dan ne gıbi bir hizmet bcklenecci1 
malôm değildir. Gerçi Filof, ll"1' 
garistanın komşulariyle ve bilfıo' 
sa Sovyetler birliği ile dostluk rı>li' 
nasebetinde kalmak kararında ol· 
duğunu, üçlü pakla iltihak etti~' .,, 
ten sonra okudu~ beynnname ı 
bilctirmiştir. Fakat Bulgnrist•~ 
Alman askerlerinin girdiği h•"~ 
verilmet.':ledir. Eger dün Bvlg 
payıtahtından gelen haberler dair 
rn ise, bu komşu memleket de ~~ 
manya gibi, mihverin a'kcrl '" I 
şebbüsleri için bir hareket ii•5 

olmak üzeredir. el 
Sofyadaki İngiliz el~i'i Mi•~r 

Rendeli, birkaç gün evvel ,·er~' • 
1 •' beyanatta Bulgaristaan A nıan 4' 

kerleri girdiği takdirde İngiliı 1~;. 
yarelrinin bu aske~le~i b~~b'::gi· 
:ıruuı edecek.lemi hıldırmı~h: • bit 
ili elçisnn dün. kral Borıs ıle W 
mülakat yaptığı ajans haberler •> 
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e grat J:arafı .. 
k'azao: AL1 KEMAL SUNMAN 1 
\'rupa kıt'asmm büyük bir 
ıu Alınan işgali altına gir~t 
ınuyor. Bundıın sonra barbın 
ıreceı":ı safhalarda Yugoslav· 
ıu mevkii ve tesiri ne olacağı 
vakit için zihinleri kurcala· 

'tadır. 
abu1 etmek lfı:ıım ki bu meın
Un coğrafi ve askeri vaz.iycti 
.ıini çok duşüıulürmcğc mec-
cdi') ur. Daha harp çıkmndtın 

sene evvel Yugoslavyaıun Al
:ıya ile münasebatı başka bir 
ıaya girmiş bulunuyordu. Yu· 
.avyanın her v kit istihsnla • 
n en çok kısmını Alınanyııy 
nıkta olması gitgide iki tarafı 
\Sİ meselelerde birbirine yak
'lrdı dc~iyordu. Harp çıktı çı
. Belgradın vaziyeti daha dik· 
i celbeder oldu. Bundan sonrası 

de olacağı gibi. 
· çbir ordu kolay kolay Yu -
av askerile döğüşemiyecektir. 
ıda ittifak ''ar. Onun için mem· 
!tini müdafa edecek olan Yu
lav ordusunu biçe sayarak o-
' gelişigüzel istilii edebilmek 
iy işlerden değil. Hal ve key· 
.tin boşa giden ve gitmiyen ta· 
annı dikkatle takip ederek 
kaycse yürütebilen İngiliz as· 
~ ve siyasi muharrirlerinin 
goslavya bahsinde ''nrmış ol
:ları neticeler şöyle görünü -

- Yugoslavlara karşı ınuhn • 
eyi çöze almak kolay olmıya· 
hr; 2- Mükemmel Yugoslav 

kerj bugünkü harp vcsaitinin 
iikemmeliııi ister; 3- Geçen 

l>teki ~aziyeti ile bugünkü n· 
:nda şu büyük fark var: 
:Skiden Sırbistan dağlık bir 
ai. Orayı istila etmek arazinin 
}kiilatı yüzünden de zordu. 1',a-
Sırbistan sonra büyüdü. Bu

kü Yugoslavyanın şiınal tarafı 
ovalar. eski Avusturya· Ma· 
istan imparatorluğundan ah-
- ktsmı tCikil etmektedir; 4-

:l:aristan harbe girmese bile O• 

arazi inden geçmek suretile 
"' ıan orduları Yugo lnvyayı da 

lit edebilir 5- Geçen harpte 
. ' d 1ıstan istilaya uğrndı. 914 e 

l çıktığı :ıamaa Sırphır Avus· 
ra • Macaristan ioıparatorlu
un kuvveti karşısındıı bütün 
lavcmetlerine rağmen niba -
çekilmeğe mecbur kalmışlardı. 
)'at kuvvetlerini Belgrııdın ce
undan alarak ıarbn g(;tiirmilş· 
~e Avusturyalıları atmağa mu
' k olmuşlardı. Fakat bu mu· 
katti. Avusturya kuvvetleri ye
.tn toplanarak Sırpları Drina· 
nuığlup etmişlerdi. Belgrat a· 
..ıış, Sırp kuvvetleri şarka atıl
ıı. Avusturya • Macaristan or-
ırı böylelikle galip gelmişler· 
6- Fakat Sırp askerinin ev· 

hıı unutmamak liizını: Artık 
ordusu mahvoldu diye zannc

tken bu perişan kuvvet kcn
toplamış, mukabil hücumla· 

~eçnıiştir. Öyle ki Avusturya· 
' artık bu muharebelerden bık· 
Usnnınışlnrdı. Arazi tamanıile 

ılnl'ın lehinde idi. A ''ustur)' a
ın Pek nzı bu muharebeler -
kurtulabilmiştir. Sırplar bu 

tlc ınağlubiyet içinde bir ga· 
et tcnıin etmişlerdir; 7- O 
~n Avusturya. l\fncaristan or· 
o-ına kuınanda eden General 
ore~ ınuvaffnk olamadı diye 
çckılrn· ,. . 1 ış, .ı.akat yerme gc en 

Bir daha Sırbi.tana taar
ruz etmek lazım selirse 
Belgrat taraf mdan baıla
mah; diye tavıiye edil· 
miıtir •• 

kumandana devir ve teslim eder
ken şöyle bir de nasihat etmiş: Bir 
daha Sırbistanı tamamilc jstili 

etmek isterseniz. buna evveli Bel
gral tarafından başlayınız. Kes -
tirmcsi budur. 8- 915 sonbaharın
da Sırbistan istiH& edilmiş oldu: 
Bu harekete BeJgrat tarafından 
girişilmişti. İstilaya şimalden, Al
manlar başlamıştı; 9- Pakat o 
sıralarda Bulgar Itrah Fcrdinand 
da Almanlarla beraber harbe gir
miş bulunuyordu. AJmnn • Avus
turya - l\lacaristan l ıtaatı şimal
den, Bulgar ku\•\ctlcri de ceııup· 
tan Sırbistana taarruz ediyorlar
dı. Sırbistan o zaman böyle mnğ· 
lfip edildi. 10- Bu büyiik misali 
ise hiç unutmamalı. Vatnıılnrı is
tiHiya uğrıyan Sırplar Arnnvut
hık dağlarını a~arak kafile kafile 
Adrh atik sahiline indiler. J{orfu
l·a g

0

eçeı ek bir ordu \ ıicudc ge
tirdiler. Sırplar o znnınn Fransız, 
İngiliz müttefiklcrile beraber tek· 
rar Jıarbc bu uı etle hazırlaıınıış
lardır. Netice 918 de müttefikle
rin galebesidir. 

Eski veknyi bugünkü hnı p mu
ammasında ilerisi için bazı tnlı -
nıiqlcrin l ürütiilcbilmcsine ) ol 1 

gösterse gcrcl • O znman magh1p 
Avusturya Prdu unun ~ ukıırıda 
ismi geçen kumandanııım tınsi • 
yesi bugünkü Alman) anın da ha
tırında kalını,. olacnk. Foknt her 
~ey istendiği ve beklendii:rı gibi 
çıkabilSel di ... 

HAL 
SÜTUN 
lı Ve l§çi Arıyanlar, 
§ikayetlcr; temenni

ler: ve müıkıiller 

BİR GENÇ fş ARIYOR 

Lise mezunu ve Ticaret Mektebinde 
okumus tahsil verebilir, namuslu bir 
bir genç miıessesclerde, bürolarda iş 
aramaktadır. Tnşrnya d:ı gld bllir. Son 
Te]gr! Halk sütunu ŞükrU adresine 
müracaat edilmesi mercudur. 

Gelen Mektuplar 
Kfılip: Kadıköyilnden - Bay V. E. 

R: Kadıköyünden Bayan K. Pckak: 
Matbaaya bırakılmış, iki tane Beya
zıtt:ın, Dlvanyolu, İstanbuldn iki ta
ne,Bc yoğlundan, Tophaneden, Galata
dnn, Buyükdereden Bay Yuvıı Matba
aya bıraltılnuf, Topkapıdan Dc~IJdaıı
tan, Kadıköyünden, Kanlı~dan -
G B. z. 40: .Kııdıköyündeı:ı - ı. Tepe
d;lenlioğlu: isıanbuldan, Izmitten iki 
tan Hasköyden, Beyoğlundnn, Bcy
koz~an, Aksa1'0Ydan - M. .. 'f: Topka-

Sarıyerden, Tarabyadan, Hey
~=adan, j.,t.nnbuldan, Yolcu salo-

dan Y S . ,Aksar:ıydan, Bayan A-
nun - • · ik ıksÖZ" Damcası o1tunnuyan, 54: ~ -
ç ve. Sanyerdcn, 8 Fntma 8: Islan- 1 
:ıdan - Leylft 23 Beyaııttruı - Ş. T. 
,Aksaraydan Erenkyüondcn, Bilyilk
çekmeceden' taahhiltlU, Ortaköydcn -
:aa,yan Hayriye (,Aksaray): Unknpanın-

o - .Bayım H. G. s: Paog:ılt.ldan. 
~an sempatik: Hasköydcn, Bey:ızıt: 
t Pehllvanköyünden- R. R. 27. İs 
ı:buldnn - Bayan Akarsu Beyoğ-

Bü·"'ırçekmecedcn taahhütlü, 
ıundnn, '.... ıoı S"l · dı köyünden - Bayan u e. 
Ha ·~en BüYiikderedcn-Bayan fi· Ö: 
~~ten _,Bayan :Mübeccel: Izmit
ı~t 

7
_ İl' istanbul, Mnllepe, Bcyoğlun ten-·aa' an Miışkulpesent: Haliç Fe

dan - Ynıektuplllrınız vardır. Her 
nerinden 

5 10 arasında almanu: ve
. ...iı .. saat ı -
ti.... manız mercudur. 
ya aldır :Mnrtl neniz, P. R. 55, 

sayan ~lrinErinÇ mektuplarınızı al-
;.y, cemıle defa beyan olunur. 
rnanıı lüuıınu son 

~Hl ROMAN: 72 - k . ' Sevece ın. 
·ızzET BENIC§ 

'l eııon · E. TEl\tı -- Ne sö3 lcdi? 
icr 'Hık"t .. 

hırını. ı saııa söylemiş ol· 
irtlen ukl 

. ına )en· l' 
gıl.ıi: 1 >ır şey gel· 

- Bur ayn nu geld''> 
- Bayır. ı .. 

• n nereye?. 
• Sokakta 
. T h rastladııu. 

u af ey! 
• l'ulıa( an1 
, ına ll" b·ı· . .. • " yapa ı ır· 

erak(ı 
(> • n1crnkh sordu: 
ekı ne ld 

l{i,. b" 0 u, ne yaptım~?. 
'-' ,, ır sey .... ·~onu ., npınadık. o... ne oldu? .. 'ltrıJ ... 

a ne k 
l' bire onuştul.sa hepsini 
a r r nnluttm, en sonunda da. 
dı irı~c~.01madı, olacağı dn yok. 

ır def d ha beni rabai 

. . .. •lediın! dedim. 
ıncsını so) 

sız ctınc . ündô: 
t.Jzun uzun düş k •cıncti bulu-

1 bu ıııu a\ ' 
- • ası . d bn) ret ediyon . 

kendıo c, 
yorsun . • etti: 

d. ••c ılnvc 1 De ı • .. dar ısrar a 
... bana bu ka 

- uırısı l k te9iri altın· 
t ınut a a 

ilanı aşk e se, 
da kahrını! 

Güldüm: 
- Sen dııhıı toyı;un .. 

Dedinı. 
1 1 ri pek toyluk, 

Gönül nıese e e k deiil 
- • 1 asa gere ' 

pişkinlik i!iı o nı 
nıi? .. 

- Neden?.. 1 nır gib 
Bir konferansa haıır 8 

toparlandı: . e ba • 
- Gönül §Uura de~il, hı~ ıı k in· 

Iıdır da onun için. Nıbn)C : tta 
sanlnr iizcrindc b~ aklın a 

ı-.~ıl 
' 

n 

Beycu peynir meselui de, 
bir çok meaeleler gibi, günün 
mevzuudur. Bir ka~ gün var 
ki, bakkallaTJa beyaz peynir 
yoktur. Bulamıyorsunuz. Bel
ki, onlar haklıdır. Çünkü, buz· 
haneden beyaz peynir ~ıkar
mıyorlarmıı. 

Türkiyede, beyaz peynir 
bulunamaması kadar d nya· 
Ja §ayanı hayret hi~ bir hadi
se yt;>!.;.tur. Fiat fi ürakabe Ko
micyonu, §U beyaz peynir iıi
ni bir türlü halledcmemi§tir. 

Bu da, ayrıca ~ayam hay
ı·ettir. 

Evvela, kilosuna 50, sonra 
55 kuruş narh kondu. Fakat, 
lstanbul hal~ı, beyaz peyni
rin hem de kötüsünü 60 hı:ru
şa alma ta berdevamdı. Fa
kat, ona da razı idik. Niha· 
yet, bütün bütün, peynir, c· 
vet, §U bildiğiniz beyaz pey
nir ortadan çekildi, gitti .. 

Halbuki, §U dalzihada, kim 
bilir, Türl.iyede ne lzadar ~ok 
beyaz peynir vardu·?. 

i§le, in&anın gücüne giden 
nol:ta, bu ya?. 

BURHAN CEVAT 

Eyüp Halkevinde resim, afif, 
mulaj ve her nevi tabelacılık kurs

ları açılacaktır. 
Bu kurslara devam etmek isti-

yenler nihayet 10 marta kadar Ev 
katibine müracaatla kayıtlarını 
yaptırabileceklerdir. 

Bal kadar sıhhatimiz b:ıkıaun
dan istifadeli maddeler azdır. 

Sabnhleyin ııı; karnına bir çor
ba kaşığı bal almalı ve üstune de 
bir bardak su lmçelidır ve yanın 
saat sonra kahvnlb etmelidir. Be
beklerin emziğıne biraz bal sür• 
mek te faydalıdır. 

Hnziıns!zliğc karsı blr çay sıcıık 
suda bir çorba kaşığı bal eritile
rek, yemekten sonra yudum yu
dum içilırse, hazmı teshil eder. 

Öksürilk lı;in-, sabahlcy.n ac kar
nına birer çorba kaşığı tcrcyngı 
ve balı bir fıneana koyup bunu da 
ate~e tutarak eritmeli ve k~tmp 
sıc::ık sıcak içmelidir. 

Bognz agrısına karşı bir bardak 
suya b r kaç yoprak ad çayı ka
tıp ka;>n::ıtmalı. Suzcrek içiııc bı
rer çay kaşığı b:ıl ve sırkc ıl ~ e' e
derek, bununla gargara etmelıdır 

Sigara içmeklcn bo •azd!l hnsıl 
olnn gıcık için de her s:ıbah aç 
karnına bır komposto kn:ıı n bal 
almnh ve üstüne sıcak sOt Jçmell-

dir. 
Sinir yorgunluğuna k rşı, vita-

minlerin bolluğu oldu~ açın uy
kuya da yardım eder. 
Yanık ve çntlakları:ı knr:ıı bala 

bulaştınlm!J bir bezi yaranın ü
zerine sürmeli, Hem sızısı hafifler, 
hem yara iyileşir. 

Dolamaya karŞl Vılı v onu ka
rıştırarak yapıl:ıeak bu nç ha
murunu temiz ve gazlı b le s:ını
rnk tntb k etmeli. Sabah, aıtş::ım 

~eğiştirmcli. J 1 

crmil ect·ği , e tnhiiliııi imkansız ' 
bıralmcağı lıfıdisclere sebep olmu 
yor mu? Kndrn olsun, erkek olsun 
hiç bir kimse düşünerek. nıuhake· 
nıc ederek sc\ mcz. 

_ Bunlar akılsıdarın tcc-eJlisi 

Naciye. i 
Dcd~, ihnz etti: 
_ Kendinini bu nıa •tgn nh tır-

ına \'e iııf! dıı nın. J)niınn nldanır
snı daima kn) bedersin. A k ne 
ku~veUe olur a ol un saı;lam bün
yeye ve s.ığlnnı knrokterc dal • 

b·ır suurn tef ev\ uk cd mez. nan ~ 
_ Fakat, aşkın en kudretli irn-

delere \'C en kudretli şuurlarn ta
bakkiim ettiğini görıniil or mu~ uz? 

_ İnan ki öyyle snnclıklnrındn 

budnlndırlar. 
' _ Yapına canım .. 

C'ddi söylü)orum. Adına a k, 
- . k

1
·ara snvda nedcrse de bun· 

SCçgı, h t' 
h psi sils ve eves ır. 

}it'. e 
rı bir ifadesilcde ha talıklıdır. 

ıt.) lın ,. an bir adam ô ılı ola
Basta o ı., 

ınaı. hiç öyle değil. aşk hi • 
Be ıcc . 

- • 'dir ve .. a§k bırden b Ş· 
sin cfışışı • 

r tavu a, 
• ge ı v a 

''O günden beri, 
camekanın a 

ar ık, ütüncü 
gaze e 
ettim ... ,, ok ıya tövbe 

Yazan: 

Şöyle, biraz aşmalığımız vardı .. 
Adliyede. eli çenesınde, • düşiıncell 
otururken gördüm. 

- Merhaba dayı! dedim .. Ne var 
ne yok? .. 

- Ne olacak? dedi. Bütçe nltüst 
oldu ... 

- Sebep? dedim. 
- Senin anlıyacagın, çarpıldık ... 

dPdi, Şaka yolunda. 
:ınlere mi? dedim. 
Cınlcrc değıl, binlere .. Hem de 

hinoglu h:nl re: dedi ve sergüzeş
tini anlatmağa başladı: 

- Allah belüsını versin, benim 
bir pis huyum 'ardır.. Tütüncü 
dukkanlannın öniınde asılı gazete 
gördümmü, okumadan geçemem. 
Herkesin bir illeti vardır ya .. Be. 
nim illetım de bu! .. 

Bu merak sade bende değil, 
birçok kimselerde de vnr .. Gazete 
satan tiıtiınculcrin camekanlarına 
veya diıkktınlarmın önüne astıkları 
gazeteler önünde nasıl knlabalık 
toplanır, hepimize malum ... 
Dıvanyolunda yiıriiy rdum. Bir 

tütüncü, bütün gazetelerden birer 
tane asmıs. Önünde de, hemen on 
beş yirmi kişi toplanmış.. Hatta, 
ellerile ötesini berisini çevirerek 
gazetelerin iç sahifelerindeki ha -
vadıs devamlarını bile okuyorlar. 
Ben de durdum. Gazetelere göı 
gezdirmeğe başladım. Benimki, ha
ni üç kuruştan, beş kuruştan ka
çınmak değil.. Ayrıca g.:ızete de a
lırım amma, iste, dedim ya, illet, 
bu ... Evet, ben de mel'aklılar ara
sına karışıp gazetelere göz gezdir. 
meğe başladım. Yanımda da, on 
~ekiz yirmi yaşlar arasında üç 
tane kıyafetsiz genç vardı. Gaze -
telere öyle merak ve altiknyla ba
kıyorlardı ki.. Arada sırada, gaze
telerden birindeki bir havadisi gös· 
tererek: 

- Yuuuu .. Vay annsıııı! .. diye de, 
mühimsediklerini anlatıyorlardı. 
Öyle tiplerdi ki, gazet ı le bu ka
dar yakından alakalarını yadır _ 
gama'inak mümkün değildi... Kala
balık gittikçe artıyordu. Bizde hani 
mallım ya, üç kişi bir araya gelip 
bir yere baktı mı, iki dakika sonra, 
orada üç yüz ki i toplanır. Diıkka
nın önündekı k la a ıgı görenler 
geliyor, oraya kakılıp kalıyordu. 
Kalabalık o hale gelmişti ki, tü -
tüncüde rı birsey alacak olanlar, 
kalabalıgı yarıp geçemiyorlardı. 
Bir aralık, tütüncü: 

- Da~ılalım beyler .. Dağılalım!. 
Alış vc>rış edemiyoruz ... dedi. 

Hı:ıkika n, bu kadarı da rcza· 
letti ... Ka abalığı narasından çık -
mak i ın davrandım. O üç kıyafet. 
siz gencin arasında sıkıstım. 

- Yahu . Şöyle biraz durun da 
geçel'm .. dedim. Sıynldım . 

Refıka, bir bilezik ısmarlamıştı .. 
Kapalı çarşıya. bileziği almağn git-

lnr, birden hlikmüııU siircr. Hiç 
bir insım irade i ı.c ıınıhnkcmcsi 

He asık olamaz. . 
Bence h · ç öyle de! 1. Ask his.. 

sin cfı ··it.lir. Ve .. nsk lıid n başlar 
bide ı hiıkmiinil stircr ldç bir hı-

n 'r desi ve muhakeıncsilc fısık 
olaın. z. Uzun uzun dü nniilüp tc 
seçılen \ e hzerindc n k ol.mm}'a 
im nr ,;er len hiç bir tip ) oktur. 

in an hiç be lcmed .. ri bir · uda 
bir erkcgi ~c~n b'r kadını görlip, 
birdenbire ondan hoslnım, birden. 
bire ona kar ı kanı'. n kı\\ ııadığmı 
duyar \ e birdenbire Cisk denilen 
kuvvet 1ıiiknıimü iirınc ğe başlar 
Bu öyle bir eydir ki. in nn fışık 

olduğunun !arlnno bile vnrnmaz 
ve J,cııdisini aşkın kıskınaklığı 
içinde bulll\ erir. 

Naciye böyle söyleyince ben de: 
O hnlde cloktoru da sen büylc 

sevdin!. 
Dedim ve kahknluı ile giildüm. 

Kızcağız bir z kızardı. Fnknt, 0 

da bcniml 1 ) etmenin kola' ını 
buldu. 

- H il ·ccip de benim nnlatt~ 

tim. Zaten kuyumcu ile konuş -
muştum. Seksen liraya paz rlık 
ettikti., Elimi cebime attım .. Para 
yok .. O cebime, bu cebııne .. Ne ge
zer?! .. On lil'a da ayrıca benim pn
ram vnrdı .. O da beraber .. Senin an· 
lıyncağın, doksan lirn uçmuş ... 

'l'abıi, ~ehir us gıyız .. Şbyle bir 
gözümün onüne g tirdim. Başka 
bir ) er u r mndım. Bunu olsa oL 
sa, bu kulhanilcr aşırnuı.Iardır; de
dim ... d 0 ru pol e ... 

HıilJ ka) fı) ctı nnlattım. Göster
dikleri r ·mıerd n de, bir tanesini 
tanıdım. Zat n. bir tane mi tanı -
mı:ık !. • fı.. Ert sı gün, uçüniı de 
yakaladılar. Me er, nynı giınde, 
böyle tütiınci.ı önünde gazete oku
yanlardan uc- kı_inin daha parasını 
ça mışlar .. 
Şin di, hepsi ala nmmn. eve ne 

diyeccg'm?. Para, knrının parası .. 
MalUm ya karı parası da nc-k tat
lıdır. S nın bınlerc liran git c me
sele de :lclir d karının bir Iırası 
gitt' mı, kı~ ametler k par. Ne ya
p.ı aksın? Başka çaı e 'ok!. İster 
istc>mez, .ln' · ak ın ... Neyse e -
fendim, eve gittık .. Karıya, çarpıl
dığımızı anlattık Ne dese beğenir -
siniz? 

- Müc;tahaktır tavuğa, geldi 
girdı kovu~a! dedi. Şimdi seksen 
lirayı öde de aklın başına gelsin!.. 

- Ne yapalım, bir iştir başımıza 
geldi.. Öderim kancığım dedım. 
Aydnnaya taksite bagladık. Şimdi, 
bilezik parası ödeyeceğiz ... 

O giindcnbcri artık, tövbe ettim. 
Tütüncü camekanında gazete oku. 
mak mı? Allah göstermesin ... Va
purda, tramvayda bile, gözüm ya
nımdakinin elindeki gazeteye kay
sa, aklım b~ıma geliyor .. Başımı 
çeviriyorum .. Gazete okuyacak -
sam çeyreği bastırıp alıyorum .. O
kuyorum. 
Diğer tnraftan yankcsici1Ec1.i de 

mahkemeye verdiler. Üçü de mev. 
kur... Şimdi, şurada davaya bakı -
laeak .. Gel de Allah aşkına dinle .. 
Yaz ... 

Karşıdan, sıfır numara, uç kül
hani geliyordu. Elleri kelepçe -
li\'di. Biz nşinai: 

- işte! Dedi. Bunlar .. Allah aş
kına bıraz bekle de, şu bızim da _ 
vayı dinle .. Yaz ... Zaten, kendileri 
de itiraf edıyorlar. Ediyorlar am • 
m ra ar bulunamadı. Bir gün-
de bu kadar parayı nasıl )emiş 
bitirmış kö tehorlat· .. Mahkum -
lacakları yüzde ylız.. Fakat, gel 
görkii, mahkumiyetlerinın brına 
faydası yok .. Refiknya, sek n Ji- ı 
rayı, tıkır tıkır ödcycccgiz ... Bizim 
giden on lira da caba 1 ... Ne ya -
pars.ın? cBaşa gelen çckilu·· der -
ler .. Biz de, ba ımıza geldi, çeke. 
eeğ"z ... Hakikaten, bizimkinin de
diği gibi: 

cMüstahaktır tavuğa .. Geldi gir
di kovuga!> 

H. BEHÇET 

ğım fasileden olacnk. 
- Hele Halil Necip zır delinin 

biri. 
- O senin tclakkiııe gi.irc belki 

zır deli .olarnk seviyor. Fnkat o 
usk mukabele görmhs ol aydı sen 
de zır deli mi olncnktm? 
Naci~ enin bu uali belki yerin

de bir uoldi. 
- Muka-1 le görmediğine göre 

demet. ki deli degilim! 
Dedim. Od:ı: 
- Znten b.!nim de ha~ rt t ettJ

ğim şc~ bu ya, Çok soğuk kanlı m. 
Halil .. '<>dbin bütUn ı rnrı arşı· 
sındn k:ı~ 3 gibi duru) orsun. 

Dedi ve. özlerine bir noktn 1-
ltıve etti: 

- Ancak üğreıımek istediğim 
ve hnldkatcn merak ettiğim bir 
nokta var. Halil Necip lıiç b~en
medii,rin bir deli kanlı mı, yaııl sana 
nefret verecek, a la ho una git
mi) ecek bir erkek tipi mi, l oksa 
onun hareket tarzını prcn ip ili
b r'lc uygm~uz bulduğuniçin mi 
> ·yıe yapıyorsun? 
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İKDAM 

B. Abidin Daver bugilnku baş yazı
sında Bulgaristanın Almanyaya kucak 
açan polıUka ının Sovyct Rusyayı 
memnun etmediğinin nihayet nnlnsıl
ihğını ı;öyliyerck ezcümle ~öyle de
mcktcdır: 

cBu ha be karllimamıya karar ver
miş görw1en Sovyetler Dırllği, bu ka
rarın:ı rağm~ı. kendi emnıyet saha
larının en mühlmmtnı tc kU eden Bo
ğazlar mıntakasına Almıınyanın gı~ 
tikçe yaklaştı ını ve Karadcnızln ka
pılar na doğru yürudil~unu gt rmcktc
dır . .Mo kova, elbette buna memnun 
ve razı olam. zdı. BÜ memnunlye lı:
ltginl sert bır lisanla izhar etmişUr. 
BugUnlük bu noktııy bir mim koy
makla ik:Ufa cdelım.> 

TAS iRi EFKAR 
<Balkanlarda vaziyet tavaz.zun e7-

lem~tlr> bnGlıkh ve cTasviri EfkA.r 
imzalı başmakalede, Hul!;nristnnın Al-
manlar tarafından i gal altın alınını,, 
olmasının Balkan vaziy tini yenıden 
karıştırwgı fakrıt bu ıGııaUna aynı zıı-

maııda \az. yetlc vuzuh husule getir
mek g.bl bır !aydı: ı olduğunun da ka-

bıh ink r bulunn.ndığı kaydedil rck 
şoyle dcnılmektedır: 

<Bu ı galın bır fayd sı olmuştur, ki 
o dn nrtık Balkan de\ lctlcrının, lehte 
de, aıeyhtc de olsa tercddUtt n, «liÖY
le olacaktı, boylc olacaktı> duv.ınce uı
dcn kur.ulınu buıwı ı dır. 

Artık Yugoslaya da, B.ı nristnn İli• 
callnden sonra kcndı inın bundan 
soma tak p ctınc.,ı 1 ız.ım gcll'n yolu 
aş ı yuk.ırı kat ı.yetle nnlamıştır. Zıra 
za\ alh Yununıstan içırı de bu işg !den 
er geç çıkLbuccck Ukıbetıcı· tavazzuh 
eylemış t:ıbıdir.> 

CUfViHUR YET 
B. Yunus Nadi de bugunkü b maka

lcs.ndc aynı mevzua tcmn etmekte ve 
l\'lo ko;;anın Alman a.>kc l rlnı, ıem-

1 Wlı güya B nıılaraa ullıun mu
hafal.d ı ıı.10 kabul cttı ını soylıyen 
Bulgar i!dcsini, sert, obıektı.f bır gö
ru. le tcnkid cyledı ini beyan cylcd k
tcn sonra; Sovyet cevabının Bulgarıs
tanda ncşrolunup olunmıyac .. ğının 
merakla bcklcndıgıni, çutıku bu ceva
bın F lo! hukume t içın biı' ithamna
me m h yetini h:ı z bulund.ığuuu kny
dcdcreı, yazısını §Öyle bitirmektedir: 

cl\'ln:ımnfih Moskovad:m hem rııdyo 
ile, hem aJanslıı vcr.ı.ntla olıın bu Rua 
cevabının Bulgarıstnnda duyulmama
sına 'c yayılmamasına imktın görme
yiz, ve Rus cevabının Belgrndda pek 
iyi lcsırler bırakacağını da şüphesiz. 
sayanı.. 

Eğ r mih\•cr devletleri Balkanlar 
cepheslnde l!!rar ederlerse 4vare bir 
scyyarcnın orsnboca 'ıdı.şlni andıran 
yeni harbi nıhayet bu Balkanlar cep
hesinin tasfiye etmcsı imktını yol. de
ğildir. 

Vazlyctı olduğu gibi gorüyor ve va
idcleruniz.in ehemmiyet ve ciddiyetini 
pek i;rl anlıyorw:.., 

VA KIT 
B. Asım Us cSovyetler nihayet bak

layı o Landan çıkardı> serlevhalı bu
günkü ynzısıııdn SovyeUerın Bulgnrls
tana olan ıhtıırmın hakik:ıttc Almnn
yaya müteveccih bulunduğunu öylc
dıktcn sonra: 

.,şuphesız Almanlar Bulgnrıstııru {1-
gul etmekle Dalknnlarda stratejik blr 
mevki aldı r F kat dlğer tarn!t n 
Sovyet Rl • n llmadmı kaybetti
ler. Bu vn ... ~ et Balkan hfidısclerının 
bund n n n .ı ınk fi n U r ne te
sir edceektır.> demektedir. 

B. Ahmet Emin Y iman cBulg ı lar 
\C Almnnlıırn soiiuk bır du:ı> isimli bu
GUnkU baş ~azısındn ayni mevzun te
mas etmekte ve Mo kovadan akseden 
iknzuı; pek zaman nd:ı \'C pek yerinde 
yapılmış olduğunu ve aynl zamanda, 
Sovyct Rusynnın Balkımlardn sulhun 
muhafnznsı için ne kadar taraftar bu-
lundu,runu ortaya koyduğunu tcbarü% 
ettırerek: 

d3u \ azıyet k ı mdn Alm:ı.nya
nın Balknnlnrda t ıt bir mUtarclteye 
do mı gıtmeyl tercih tm i hfll • 
kftnsız sayılamaz:.> Demektedir. 

YENi SABAH 

tı olan Bul arlst nuı kendlırınl Alınan 
kuc ın atım ı ~ c B lknnlarda bir 
) an ı çıknrm k te bbü ilne Alet ol
m ı So~ eller B rlı 1 tarafından a
lenen kabul ve tcrvıç edil bilir blr ha
rdcct degildl Mo kovnnın bu derece 
ltıkayt davrnnncağını 'c bütün Rus ma
zlsınl inklir edeceğini dU~nmck çok 
fazla olurdu. Son BuJ.inr damlası bar
dağı tauırmıştır. 

Mnıımn!ih, S vyeUcr Birlltf nfn gös
terdığı bu muahazcktır mu:ımelenw Al
man - Rus milna dxıtlerlnı ih.Uıl e, 

dec •ıne ve Mo kovanın :hill b&r mll-
d hale ıne derhal meydan verecegine 
znblp olmak bir hata t kil eder. Mos- 1 
kovanın cevnbı Sovyetlcr Bırli ınin 

bescld ğl hıssiyat hakkında a cc bir 
ı 1.1' \ e i av n b ı o to-

Ol' 
Gazeteler, Haliç sahillerin .. 

de oturan lıtanbuilular için 
müjde yerine geçecek bir h • 
v dis verdiler. Dıdeler ruşen: 
Haliç Vapurları idaresi Deniz 
yolları Idaı·esine, yani dola· 
yısiyle, ünakalat Vekaleti 
işleri arasına giriyor. 

Hakikaten, ali~te eyrÜ• 
seferi temin etmek te, bir mü· 
nakale İ§İ degil midir?. 

Denizyolları İşlebnesi Hn· 
liç vapurlarına e oyd~k n 
onra, bu tonton vapurların 

hali gözümün önüne gc iyor .• 
Şimdi, b ımsız, hurda, gör· 
düğünüz bu minimini gemi· 
ler, birer küçü <yat manz ra 
ve §eklini almış! Güzel, gıcır, 
gıcır boyanıyor; süsleniyor, 
püsleniyor; kendisine çekıdü
zen veriyor. 

Arhk, Sovat, Olev vapuı'U
n değil, daha çok Halicın 
ıık, zarif vapurlarına binmek 
istiyorsunuz. 

Bu hal, bu deği ikliğin, lı· 
tanbul hnikmın Halice dah 
sılt sık seyahat etmesine ao-
bep oluyor, Kağıthane rağbet 
görüyor, eskisi gibi, yazın, 
Pazar ve Cumn günleri, Köp. 
rüden kalkan aliç vapurları 
tıklım bklım doluyor.· Şimdi, 
zor idare eden 1 nliç vapurla~ 
rı, o zaman, müşteriyi koya• 
cak yer bulamıyor, herke • se
petini, börek tepsisini sırtla• 
yıp, soluğu Haliç vapur iske
lesinde alıyor. 

Eyüp otobüsleri büyük bir 
matem içine giriyor. Kereste
cilerde, boyuna yine geliyor, 
mÜ§teri bekliyorlar. Haliç 
sandalları, kayıkları, işsizlik· 
ten, kendilerine baıka iskele 
arıyorlar. . Haliç vapurları 
mü tahdemini, iskele memur· 
ları, çımacılar bugünkü boy• 
nu bükük vaziyetten kurtulu· 
yorlar, birer kalantur oluyor
lar ; iskelelerdeki memurların 
hareket düdükleri, daha te
miz, daha tok bir sesle haykı· 
rıyor. 

Vapurlar, Halicin ıulannı, 
daha kuvvetle yararak, etra
fa dalgalar savurarak ilerli
yorlar. Bütün merakibi bah
riye, yol veriyor, iki tarafa çe
kiliyor. 

Vapurlar, yalnız telvin, 
tezyin, değil, ayni zamanda, 
tamir de ediliyor. 

Köprüden hareket ettiniz 
mi, bir de baJııyorsunuz, Gazi 
Köprüsünün altındasınız. Az 
ıonra, Eyüp ve Kağıthane .. 

Bu bal, Halice şenlik getİ· 
riyor. Gittikçe tenhalaşan bu 
sahiller, yavaı yavaş kalaba
lıkl§ıyor, boş evler tutuluyor, 
kafi gelmiyor, apartımnnlar 
inşa olunuyor. 

Haliçte oturmak, artık, bü
yük bir mazhariyet oluyor. 
Bütün 1 tanbul h lkı, Halico 
taşınıyor. Yazın, sayfiyeye 
Ki.ğıthaneye gidiliyor. Kağıt
hane deresi sahillerinde kü
çüle villalar inıa ediliyor, mo
dern gazinolar, tenis kortları 
yapılıyor. Bu rağbeti gören 
Belediye, Kağıthanedeki ha· 
rap kasırları derhııl, modern 
birer gazino haline sokuyor, 
Taksim gazinosu da sinek V• 

lıyor. 
Velhasıl, Haliç güzelleıi· 

yor, ıirinleıi) r .• 
R. SABiT 

dan ibarettir. Bunun amcll net celerl 
dlplomasl ve askerlik sahasında kcn· 
dılerinl g5sterl'bilmck için daha fazla 
inkişafl ra lhtly:ıç vardır.> 

TAN 

cSovyctlcrin Bul& rlstana ıhtan> 
isimli ba11ma.kal ınde B. Zekeriya 
Sertel, Moskovada ne rolwmn teblil-
dcn, Sovyet Rusyanın hrui>in Bnllinn-
laı \ assa Bulgurlstana siraye-
tinden nun olmadı ının anla ıldı-

~ını ~ derek, yine bu tebliğin, Al· 
anyo ile Sovyet Rusy ra ınd& 

Banlk:ınlara alt bir anlaşın nın mevcut 
olmndığı ya koydu unu d \»... 
..uz 



-~ l.i.I .... "'.·- • -

---- -:::--.:....s.-,--~.-.--- - .. --

SON TELGRAF 5 MART 1941 

:.::..;:.:.• ,, :..~:.;A,.. :.ııo::Y:;.,t,::1'9':4:.;• :.ıt:O.:"AY.,_-~ ... ~·~~"'!~ '# 

COCU LAR ·ciNi :: 
!'FRZADF JıAŞl ~ 

FERAH ASREDDi c. 
• t .. , 

Kardeş 'er Lol'lantası •• 
.. ~w~~~:;::~·~·~~~ -:~~:;~ 11:: 

1 

Sinemada. Tel. 2 i 359 
Büyük Fedak~rlıkJarla münhası

an inemamızua 

1-LO DRA 
·KAL Si 

Yazan: ZİYA ŞAKİ 

'"------,J Tefrika No: 14 L--~-...,-~ 

--1= Yazön: FAİK DERÇI\flEN =1-- 1\Iqııur hıkilyedır a:nıma, beıkı atlamlar<la• birındcr. büyük bir bı· ,, 
Hoca.nın Karısının vde Bu· 

içınizde ·bi!miyenler de vardır. çok istemiş ve bıcagı dine alarn:< I 
Süleyman Peygamber za:nıa • kad nlara: 

(BORlS KARLOF 
BAZİL. RATBON) Iunmadığı Bir Sırada··' 

Kamil, sinemadan çıkınca ne . • 
reye gideceğini tayin edemedi. 
Şe:hrin yabancısı idi, bu saatte ote
le gitmek de canını sıkıyordu. Cad. 
dede yavaş yavaş yürümeğe baş
ladı. Biraz gittikten sonra gözü
ne bir lokanta ilişti. Camekanın ar· 
kasında iştiha açan bir sürü güzel 
yemekler, balıklar tatlılar ve mey. 
valar duruyordu. İçerisi de kala -
balıktı. Kitmil bu manzara kar-

- Lokanta vitrinlerine mi ba· 
kıyordunuz? 

- Maksadım yemeklerin çeşi • 
dini öğrenmek, ablamla ...... soka.

1 ğında cKa•deşler lokantası• isimli 
bir lokanta a-;tık da .. 

- İşicrin z iyi gidiyor mu? 
- İyi gideceğini umuyoruz . 
- Sizi bir daha görebilecek 

miyin1? 
- Belki. 

şısında aç olduğunu hatırladı ve • 
lokantaya girmeğe hazırlandı. Tam Kamil o gecı otelde hep Sema-
o sırada, yanıbaşında mütevazi kı· hati düşündü. Sabahleyin ilk i~i 
yafetli, çok güzel bir kızın da vit- Samahatin söylediğ: sokaktaki lo-
rindeki yemekleri süzmekte ol - karıtayı aramak oldu. Lakin o so· 
duğunu gördü. Genç kız Kamilin kakla o nall'da bir lokanta yoktu. 
kendisini gördüğünü sezerek kıp· Ancak kapalı bir dükkanın üstün-
kırmızı kesildi. de cklı-ahktır• levhası vardı . O 
Delikanlı gülümsedi ve ona yak· semtte nekadar lokanta varsa hep· 

}aşarak sordu : sini dolaştı. Fakat hiç bir şey bu. 
- Güzel yemekler var değil mi la:nadı. 

efendim? Aradan üç hafta geçmişti. Ka-
Genç kız sadece: mil bir akşam üstü Beyoğlunda 
- Evet! dedi. caddede dola~ırken ansızın Sema-
- Galiba siz de yemek yiye - lıate rastlayınca şaşırdı. Sevindi 

ceksiniz? ve hemen sokuldu: 
Kız oradan uzaklaşmak için bir - Semahat Semahat.. Lokanta 

hareket yapınca Kamil sözüne de- ne oldu? Söylediğin sokağa git • 
vam etti: tim, aradım amma bulamadım. 

Ben de girecektim, fakat yal· Semahat de şaşırıp kızarıruştı: 
nız olmuyor. Burasının yabancısı.. - Neye gittiniz sanki? 
yım, kabul ederseniz beraber yi- - Sizi görmek için. 
yelim. - Rica ederim beni bırakın. 

Genç kız küçük bir tereddütten Lakin Kamil onu dinlemedi, ko-
sonra teklifi kabul etti. İkisi bir- !undan tutarak civarda bulunan 
den lokantaya girdiler. Yemek es· bir mahallcbiciye soktu. Genç kız 
nasında çabucak samimileştiler ve oturur oturmaz ağlamağa başladı: 

nında iki köylıl kat<ıı;ı daga odun - Siiykyin ,razı m-.nız? demi§. 
kcsMeğe gitmişler. Akşam üzeri Bıçakla bu çocuğı.. ı:ive bölece -
yüklerini sırll.:ıyıp köye dörecek. ğ.m. Yarsını birinize. yarısın, bi-
leri s:_rada, etrafı ıkar, tipi bastır-

1 

riniz0 vereceı;i:ın. Başka çare yok! 
mış. übür taraftan: <N<: yapalım. Kadının bir : 
nı..: cdc!i~n?> df)mC~._ ka~rr.::t..'llli, ka- - 1Iad~mki müna,,ıp gördünüz, 

• ranlık da c&kmu;. ikiye bölün! Ben hakkımı isterim. 
Kar, soı;.uk, karanlık, açhk ve 1 Öte'ki kadının analık yüreği bu • 

Senenin birinci aını! Süper filmi 

2-HUDUT 
ÇETELERi 

cBİLELİOT> un emsalsiz macera
lar Romanı .. 

Programa naveten: 
2 Tlirkçe jurnal 

3 - AKDENİZDE korku içinde za\·allı kadınlar a - 1ak.,,in1e razı olmamış; 

ğaçtan ağaca tutuna tutuna. karar- _Aman, aman~ demi< Ben da· Tarantonun İngilizler tarafından 
'S' ı Bombardımanı lamadan bir tarafa dog· ru '··ürür krn ''"mdan vaz geet;~ Ne J 

~ • ' ~... 0 un;a or. M. E D E N'in 
önlerine b:r mağara çılomı~, hemen tada yavrucağıma olacak. Çocuğu · 
içeriye girmi,Jer. A~aklarına da bu kadına Verin. Te!< ö"!nıesin de.. Yakıo Şark Seyahati 
otlar ili'lflliŞ, ikisi de cansız otla - Süleyman Peygaıınber ibu taksi- (Türkçe) Paramunt 
rın ilz[. 1 ne y1ğı1ınışJar. rnc rıza göstermeyen kad!nın öz 4 --- İngilizlerin ı.on Afrika Zafe-

ri. sini IlAUR.\~l - MASAVA -
Meğer kadıncagıtiarın ik .sı de ana olduğunu anlamış ve çoc:ığu BARDİA _ KAPUCO'nun karadan, 

gaor tmiş, bir taraftan aelı~;~an or::a tesli?n etırı.ı. dcnizdt.'n ve havadan bonıbardıma-
vc soğu 1ttan, öbür taraftan .. orman- Bu bl.!{iiye c.S~leymanın adale- nı ve işgali_ Alınan sayısız esir ve 
da uluyan kurtların, ay;lann kor- tı. diye !aTihde pci: meşhurdur. ganaim. 
kusundan biribirine sarılan kadın- ------·------- · ' 
!arın i'kL~ini de sancı tutmuş. İkisi 
de otların üzerine doğurmu,!ar ~ TÜRKÇE 

Yakın Şark 

Jur~al 

Şehir tiyatrosu 
'IEPEB' .\ŞI DRA .. '1-1 

KISMINDA 

nu akşam saat 20,30 da 
MEŞALELER 

Nihayet sabah olunca görmü<ler 
ki, ı;ocı..klardan böri sağ, biri ölü! 
İlki kadın aralarında kalan çocuğu 
paylaşamamışlar. Biri: •Benim . 1 

d ir. demiş. almak istemiş, öteki: 1 

cyok benimdir• diye verm<ııniş. 
Saç saça, başbaşa kavgaya baş -
lamışlar. Köyde d~ davalarını kian· 
se halledememiş. İş nihayet Sü. 
leyman Peygambere dayanmış. 

~ 1 Ç 1.N AR 
i L ~ I 
EDEBi 
İÇTİMAI 
1\1ECMUA 

Bugün satışa çıktı mü
ve:ı::ı:ilerden arayımz. 

Her gün kiı;edc Çccuk Temslllerl için 
bilet verilir 

Süleyman l'<!yga.mber davacıları 
dinledikten sonra, maiyetindeki 

HER SEA-~STA DOLU OLAllAX 

İstiklla caddesinde Komedi 
kısmında 

KİRALIK ODALAR 

• 

Bocanın beyan ettiği fikirler ve 
verdiği hükümler o kadar lioğru 
ve hakikate muvafık ki; beyin 
muhitinde bulunanlardan birçok· 
!arının ıahsi menfn~tlerini halel
dar edıyor. Konakta , Nasraddin 
hocanın aleyhinde, bir cereyan 
başgôstcriyor. 

Be3fo kethüdası ve silahtarı ile 
şebrın ,Asesbaşı) sı ittifak edi 
yorfar. Bocanın şeref ,.e haysiye
tini mahvetmcğe karar veriyo<İa~. 
Asc.,uaşının, genç ve dilber b-r 

zevcesi var. llu kadın, zevcine son 
derecede !ı·1kim kocasının mevki 
ve nüfuz:rn<lan istifade ediyor. 
Halkın mcıı!aatlerini •Pl-!edar e· 
decck bir çok işlere girişiyor. 

Ahali tara!ından bir heyet •eçi
liyor. (Kadı) sıfatile hocaya gön
deriliyor. Ase!.başının karısından 
şikayd ediliyor . 

Hoca, işi (Ush1bıı hfikimane) ile 
idare etmek isliyor, Asesbaşıyı ça
ğırtıyor. Vaziyeti anlatıyor. .Bu 
gidişle, neticenin fena olacağını 

söylüyor. 
Asesbaşı, sükQnetle mukabele 

ediyor: 
- Efendim hazretleri!. Ben, 

karıma söz geçiremiyorum. Fakat 
sizin onu ıslah edebileceğinizden 
eminim. Evinize göndereyim. Ken
disine biraz nasihat verin. 

Diyor. 
Boca, gafil davranıyor. Bu tek· 

lifi, büyük bir hüsnüniyetle kar· 
şılıyor. 

Semaha!ti. Bir ablasından başka duk, ablam hasta düştü, işten çı. Hocanın karısının ev~ bulun· 
birbirlerine ısındılar. Kızın adı -Biz,dediikikardeşçalışıyor- ARABACININ KIZI DUNYAŞKA 
kimsesi yoktu; yemeğin bitmesine kardılar. Ben de mecburi olarak madığı bir zamanda Asesbaşının 
yakın Kamil: ona bakmak için işimi bıraktım. F f L M f karıs geliyor. Evvela, hocanın na-

- Beni eski bir dost olarak te- - Peki lokanta nereden aklına sihntlerini dinliyor. Bocaya, hak 
Iakki etmenizi ve bir şeye ihtiya- geldi. C EN BE R LJ TA Ş S j NEMA S J N DA veriyor. Sonrn: 
cınız varsa çek;nmeden söyleme. - Bir ahbap bize lazım olan ser- - Ne yapayım. Elimde değil. 
nizi bilhassa rica ederim. mayeyi verecekti. Lakin tam işe 1i\ 11 Şubat Salı gününe kadar gösterilecektir d! Bende öyle bir hastalık var ki, bu-

- Alakanıza ve samimiyetinize başlıyacağımız zaman caydı. 
teşekkür ederim. Lakin yardıma 11- B U A K Ş A M 11111:1 

muhtaç clduğumu nereden keş - Kamil taşralı idi ve zengindi. 

nu hiç kimse anlamıyor. ıı,rt 
beni kabahatli çıkarmak istiı 

Diyor. 
Boca, merak ediyor. Bu b"' 

lığın nasıl birşey olduğunu ı 
yor, 
Kadın cevap veriyor: 
- Efendim, söylemekle ani 

mam. Onu size tarif etmeliyi0
1 Diyor .. ve •arif bahancsife, 

cayı ayağa kaldırıyor. OdaıııP 

tasına götürüyor. l\fernkını t~ 
etmek i_çin her sözüne itaat 
bocanın sabir ve tahammüliill 
istifade ederek, adarırağızı p 
ayaklı bir hayvan vaziyetin• 
kuyor. Kapının arkasındaki er 
sırtına kapatıyor. Merkebin ı' 
mini ağzına takıyor, 

- Dur, bire hatun .. Ne yapı) 
sun?. 

Diye bağırarak doğrulmıY~ 
Jışan hocanın şa~kınlığı arll 
da, derhal üstüne sıçrıyor. 

- Kadı efendi. İşte, benim ~ 
talığım budur.. Anıma ne b~ 
Yallah. Deeb ... 

Diye, bağırarak, hocanın ~! 
ğürlerini tekmelemiye başlılı" 

Ve .. tam o sırada da hocaııııı 1 

rısı odadan içeri giriyor. Bıı ıı• 

zarayı görür görmez. kad.ının 1 

başından gidiyor. 
Derhal pencereye ko ııyor. } 

vazı çıktığı kadar: 
- Amanın , adostlar!. Ge!iıı 

tişin de, memleketin kadısı ol• 
§U herifin kepazeliklerini gö~ 

Diye, feryada ba•lıyor. 
. 1 

Ascsbaşının kurnaz karısı, ~-

pacağını yaphğt için. ıısııllarıh 
vışıyor. Müthiş bir tııza.!;a dii'1 

ğünden gafil olan zavallı h0'"1 

derhal karısının ellcriue sarılı) 
- Aman karıcığım!. Allah ı 

zası için beni rezil etme. dıır 

meseleyi anla!ayını. 
Diye yalvarıyor .. Fakat k .. P 

bir tiirlü susturnınıyor. ~irr.t r 
dın, başına çarşafı örtünce, !ıO\. 
teşhir etmek için kapıdan (ıl fe~~':ii kekeUyerek: ;~~=~t~ir~:r:~~~~·;~:ıe~~:~y~~ • 1 T u R A N 1 1 A z A""' K 1 

- Hayır, estağfurullah, dedi, hır· mu·· ddet k • d sonra ...... so agın a-
böyle şeyi asla aklımdan geçir - ki kiralık dükkanın üzerine: •Kar· Tel: 22127 Tel: 23542 Yeni «DEANNA DURBİN» 

ı yor. 
1 Hoca, vaziyetinden o kadar ıı• 

tcessir kiJ ne yapacağnı ş:ısır~'· 

Haysiyet ve şerefinin ınabvı.ıd~l\ 
bu memlekette artık bir dnl;ikl 

lrnedim. deşler lokantası. levhası yerleşti- 1 
• 

T kk .. d Bugüne kadar görülen Şark filimei'liğinin en güzel ve en heyecanlısı 1 GLORIA JEAN'I - eşe ur e erim, hiçbir yar· rilirken, diğer taraftan Kamille 

duna ihtiyacım yok. Filhakika iki Semahatin nikah kağıtları, nikah- B ı· R T u·· R K E G o·· N u·· L v ER D ı· M 1 A ç l L M A-
saattir lokanta vitrinlerine baka !arı kıyılmak üzere askıdan in • 

baka gezdiğim için acıktım. diriliyordu. Türkçe sözlü, musikili i8;ı!°v::a~::•;:ı:ıevzuu kahramanlık, Sergüzeşt M lŞ G o N c A \ 
Der ceBnç ulı:ız :·u""cblrı· zmeucylzeı' b •• •.1..ılyor... , 1--U-v_e_r_tur __ m_u_s_ik-i-si_nı_"_h_az-ı-rlı-yan-:--:Ü":'"s_ta_d_E_YUB_;__l_R_l_Z_A._•_B_i_r_T_ür_k_e_g_o_"n_ü_l_v_e_r_d_im-.-v-e_F_i_n-al-ş-ar_k_ı-sı_n_ı_g l Filmın· de go··renıer, Onun bır· ın· cı" Si· 1 

hazırbyan da tl"stad SADETTİN KAYNAK ... Memleketimizin tanınmış san'atkarlarından 45 kişilik 
Ş AR K Sinemasının saz, 27 kişilik koro hey'etleri. .. Milli parçalar •.. Zengin sahneler.. ru! ve em•alsiz bir sinema Yıldızı 

1 ltAJtSA"\AL Hİ}SASDETİLE siziN İCİN IIAZDILADIGI Ayrıca: 2 Sinemada ilave olarak I , ... o.l:ı:;du.''Ullll!ICU!!tl!ak!!ld•ir.el!ltm•illşl.erlJd•ir._,. 

H 3 A iL u >) A u ~ E ' BNu··eyu;kroR~evu~~mve~Dr:atna~stınfı"dlmaı· 11 T AJ~n ~o!n~:~ıa 
Bob Baker Heyecanlı Kovboy filmi 

filminde bo Cuma atşanu ~öreeeutnır. •••••••••••ın••••••••mıaımam•••••••••mm•••••••1 

l ~ı:ıım ........ 1111 ....... lClilil~ 
1 Bugün Matinelerden itibaren 

~ı--ıaıat:l=mı~m-.--mmı. __ ~;;;;;;;;: 
SABA KRALİÇESİ BEKİS'in KAHiRE MÜZESİNDE 

Gaip olan l\IEŞHUR DEPİNESİ ARANIYOR.* 
Arayıp bulmak vazifesi: 

PETER LORRE (l\lr. l\.IOTO) ya 
tevdi edilmiştir. 

Bunu Yarın akşamdan itibaren 

SA R A Y Sinemasında 
Mr. MOTO ŞEYTANET DÜŞÜNÜYOR 

filminde göreceksiniz. 

UZ;SULTn·N SELiM 
t • / • 

alileler .Diyarında 
Nt.. 145~ Yuan:M. SAMI KARAVEL . 

Gemideki baruta ateş vermek tehdidi 
Karabulut, kararını vermişti. 

Gemiyi berhava edecekti. Fakat, 
Nasıl?. Onun da kolayını bul • 
mıı:;tu. Sabah olur olmaz baş ta
raftaki topun başında bulunan ba
rut Lçılarının yanına gidecek, o
radan kaptana ve Cemileye ba
ğıracak: 

- Eğer gemiyi Anadolu aahille 
rine yanaştırıp ber ı çıkarmazsa • 
nız baruta ateş veı irim. 

Bu, en büyük bir tehlike idi. 
Bütün bir geınıye tek başına gel
meıie kıifi idi. Kim üzerine atılır. 

Kim üzerine ateş eder ve yahut 
ok atarsa derhal baruta ateş ve -
recekti. Venedikliler bunun kar
f<Sında kat'iyyen duramazlar d~ 
~;ğini yapmağa mecbur olurlardL 
Herhalde ıssız Suriye sı.hillerin -
den Lir ye.-e kend;ni atarlardı. 
Karabulutun planı pek mükem
meldi. • 

Sabah oldu. Gün ayar aymaz 
Karabulut kamarasından dışarı 
çıktı, Etrafına göz gezdirdi. Orta
da ve görünürde ne bir ada ve ne 

1 

:1 

Bugün matinelerden itibaren 

MARMARA'da ilk neıa ~~~!~~n'i:::~- İLK VİZYON 
Büyük Filmlerden Birinci Şahesere Başladı. 

KANLIBALALA KA 

YILDIZ 
SİNEMASINDA 

İstanbulda ille defa olarak 

Rumca Sözlü 

ve Şarkılı 

Programda 

) VEDA 
BU İLK GALA ~;:~:e 1 • MALEK PEHLiVAN 1 ŞARKiSi 
2. ati Ki 

de bir sahil vardı. Derhal topun 
başındaki barut fıçılarının yanı

na gitti, ve oturdu. 
Venedikli nöbetçi gemiciler 

bordada ve tarassut yerlerinde nö
bet bekliyorlardı. Çok geçmedi, 
kaptanla Cemile gözüktüler. Kıç 

güverteden bağırıy- .• r<lı. 

- Karabulut sabahlar hayır ol
sun ... 

Yüzleri gülüyordu ve mülayim 
idiler. Çünkü kararlarını vermiş
lerdi. Rodosa bırakacaklardı. Ka
rabııltun bundan haberdar olma • 
dığına emin idiler, 

Karabulut cevap verdi: 

- Kaptan, beni Anadolu sahil
leri:ıden bir yere çıkarmazsanız, 
barut fıçılarını_ berhava edeceği
mi namusu askerim üzerine ye -
min ederek söylerim. 

Dedi ve elindeki kavı yaktı. Üs
te de sözlerine şunları ilave etti. 

- Kim üzerime hücum eder, 
kim ateş eder ve yahut ok alarm 
derhal ateşlerim barutları ... 

Bunun üzerine Cemile ve kap
tan yalvarmai!a VP kP, disine kar-

(KOMŞUSUNUN HOROZU) ,·ı 

şı hiçbir düşmanlıkları olmadığını 
söylemeğe başladılar. Cemile aşk 
cih-eleri yaparak Karabulutu tes
kin için yanına doğru gelmeğe 
kalktı. Fakat, Karnbulut bağırdı: 

- Gelme, yakarım!. 
İş fena idi. Ciddi idi. Karabulut, 

kaptana emrediyordu: 
- Gerisin geriye dön!. 
Nihayet, kaptan gerisin geriye 

döndü. Fakat, rotasını yedire, ye
dire yine Rodosa doğru yol alı • 
yordu. Karabulut denizci olmadığı 
jçin işin farkında değildi. 

Derken, uzaktan beş altı gemi 
gözüktü. Bu gemiler, Venedikli 
kaptanın gemisi üzerine geliyor • 
lard .. Önceden kaptan bunları İs
panyol gemileri zapne!ti ve yüzü 
güldü. Yanında bulunan Cemile
ye: 

- İspanyol gem leri yaklaşırsa 
mesele ka1maz. 

Fakat biraz sonra, kaptanın 

benzi sarard:, soldu. Gemiciler 
bağırrr.ağa ve kod rr ağa ba.;la -
dılar. Acaba ne ol'T tu?. Nt ':>· 

luvordu?. Ka•abulut fitil ve kav 

elinde bekliyordu. Gemide telaş 
artmıştı. Kaçmak istiyorlardı, 

Karabulut, gelen gemilere kes
kin gözlerini dikti. Aanan Allah, 
üzerlerinde Türk sancağı vardı. 
Bunlar, Türk kadirgalan idi. 

Çok geçmeden bir top sesi or • 
tahğı gür Jetti. Gülle Venedikli 
kaptanın gemisinin önüne düş -
müştü. Bir gülle daha~. 

Venedikli kaçmak istiyordu. Fa
kat ne mümkün, Türk gemileri 
dolu dizgin yanaşıyorlardı. Bir 
yandan da Venedik gemisine dur
ması için gülle atıyorları. 

Karabulut sevinmişti. Cemile 
ve Venedikliler sapsarı kesilmiş
lerdi. Türk gemileri yanaştı. Ve
nedik gemisine rampa ettiler. Türk 
gemicileri içeri daldılar. Vene • 
dik gemicilerini bağladılar. Kara
bulu!un da yanına geldiler. Onu 
bağhyacakları zaman Karabulut 
hüviyetini söyledi. Vaziyet an • 
lattı. İşte bu sırada idi ki Vene
dik gen·, 'sine elüıde palası sakallı 
bir adam girdi. Bu, Turgut Reisti. 
Karabulut bunu görünce bağırdı: 

Baştan başa şarkılı ~k filmi 

- Reisim. ben buradayım!. 

Turgut Karabulutu görünce ta· 
şırdı. Onu esir olml.1§ zannetti. 
Vak'ayı anlayınca sinirlendi Tur
gut Cemileyi de tanımıştı. Onun 
sattığı bir esirdi. 

Turgut, bütün Venedik gemici
lerini ve kaptanı kıl,çtan geçirdi. 
Cemileyi, Karabulutun gözleri ö
nünde geminin direğine astı. Gü
zel Alis, şimdi gemi direğinde göz
lerini yummuş asılı duruyordu. 

Karabulut, şakın bir halde Ce
milenin asılmış vücudünü seyre
diyordu. Aklı tamamile başından 

gitmişti, Bu ne felaketti. Çingene 
kızının falı çıkmıştı. Aca·ba kendisi 
ne olacaktı?. Muhakkak kendisini 
de idam edeceklerdi. 

Turgut, Karabulutu karşısına 
dikti ve: 

- Sen, bir yeniçerinin ve yeni
çeri acemi oğlanının kıt'asını terk 
ile kaçması ne demektir biliyor 

musı.n?. Seni tanıdığım için idam 
etmiyorum. Geminin sintinesine 
attır;yocum Mt ra kadar altı gün 

bile dıırnıak istemiyerek, bı>~1 

alıp başka diyara gitmeğc· ı:r' 
veriyor. 

Fakat tam harekele ı:c~«' 
zaman (İma!) geliyor: 

- Elendim!. Beyin bart•m d 
resinden bir kız kaı:mı~ ~eJJ11 

Sana. pek nıübim bn11 ~eyler ~" 
!emek isti~·or. 

Diyor. 
Boca, bunun da ba~ka bir ı u· 

olmasından korkuyor. Y.ı.!J 

rüşmckten içtinap ediyor. ""' 
İm adın ısrarına dayanan1ıyor. }\ 
la karşılaşıyor. 

Kız, hocanın kulağına egil :~ D 

O kadar mühim bir mesckd 
bahsediyor ki; boca hidde:lc )c 
rinden sıçrıyor. 

- Vay alçak herifler . vay ... vı; 
mek ki bir taraftan beni bir t 
zağa düşürürlerken, diğer tar•1 

tan da beyin mezarnı kazı3·or l• 
ha .... Dur! .. Ben onlara gösteririıl 

Hemen dh·iti alarak. otunıl 
Küçük bir kiıf:idn bir ha<: •~ 11 

ıı-azı yazıyor: 

var. Eğer ölmez 
Mısıra atarım. 

(Ark~~ 

yaşarsan seP 

Dedikten sonra emrıni ... erdi: 

- Atın sintineve' 
Gemi sintinele;i ölum yatağı 1 

di. Orası geminin en alt tarafırııl' 
su ile yarı dolu, havasız, sıça~~r 
yuvası bir yerdi. Karabulutu v, 
gudun gemicileri k.cıllarından I~ 
tarak sintineye attılar. 

Yedinci günü Turgut ReisİJl ~ 
mileri l\Iısıra geldi. Turgut o # 
kitler korsandı. Fakat, Yavuz Sor 
tan Selimin emrile hareket c 
yordu, t> 

Türk ordusu Mısıra gelJ11\. 
Halep!en sonra, ordu çok me~s,,., 
katli bir yürüyüş yapmıştı. ıı,fe , 

J(lkler mütemadiyen kaçmışl~, 
dı. Asıl mesele meşhur Sinn ~~ 
Iünü geçmekti. ııı# 

Sina Çölü, üzun ,susuz ~·r l< ~~ 
deryası idi. Buradan ordu) 11 l' 

binlerce hannnatile bcrab<·r er . . ıC 
çirmek fevkal"dc tchl ,elı' 
du. 



- rl Anadol.U
(Bu Y"'""ıran metinle ~ 
Ajansı bültenlerinden alınınıeı ) 

Telhis eden: Muammer Alatrıı: 

S l "elen Alman cüzütarn-o yaya 0 d d hru !nişlcrıne e-
lan Cenunba Oı; ı bölgelere 
va• etme' tcdır. Baz ılı 
daı. alınan malümat da var ';u_ 

Alman gıuı:tcleri, ansızın ~ 
'ristan3 gırmekle taarruz plan -

far önledikleri yolundakı rna -
)Wn iddiayı yazıyorlar. İlal~anlar 
da ı.ıdi;cyı 1talj an manevıyatını 
tanv.ye .~in bır fırsat addediyor
lar. Roma radyosu ise harbin yeni 
bır 5afhaya girdıgını söylüyordu. 
Bulgaristanın işgali neticesinde 

yeni vaziyette inkişaflar obnuştur. 
Bunlardan biri de Sovyetlerin gö
rüşünü gösteren tcb!ıgdir. Sovyet
"!.er, Almanlar Romanyaya girdğii 
zaman kendi muvafakatlerinin de 
al "l.dığı } akk.•ndaki Alır.an haber. 
!erini tekzip etmiştir. Çine yar -
dLrndan vaz geçıldıği habcr''li yine 
tekzip ettiler. Sovyetler böyle bir 
çox tekzipler neşretmişlerdir. 
Şimdiye kadar Scvyetler bir Al

man tşlbüsünü bu kadar açık~a 
takbih etmemi~ erdi. Maaınafih 
SoHet siyasetinin umumi esasla
rında bir değişiklik beklenmemek-
tedir. . . 

Sovyetlerin Bulgarislanı tekdirı 
hakkında Amerika rneha!ılı, ven
len notavı sarih bulmamaktadır. 
Sovyetl~r harbin Yakınşarka _si. -
rayetini istemzeler. Kendi e~nın 
de ateşe tutulması tehlikelerı be
lirir. 

Stalin Türkiyeyi harbe ve. Bo
ğazları da tehlikeye sokmak ıste
mez. 
Şimdi Sovyetlcrle Almanlar ~

ara ında t>içb'r anlaşma .olmadı~ 
daha iyi anlaşılıyor. Vazıyet, eski 
vaziyl't değildir. Romanyarm ış • 
gal'ndenberi bu vaziyet değışmı.ş-

tir. t 
ALMANLARIN NİYET 

Almanyanın sadece tazyik _ede
cegı ve askeri ta...-ruza gcçmıye -
ceı.·eri Mihver kaynaklarından ı;e-

Alman kıt'aları 
Yugoslavyn~ı 
tamamile tecrıt 

ediyorla ! 
(1 inci S•blfedeıı Devaıı1) 

b 
k"' lınek ilıtimall karşısın-

ean . . ·ı· 1 d""n 
da Sofyada bulnan lngı ız c_r u 

.. !erini hareket hıuırlıııı ılc ge-gun .. 
çirnıişlcrdir. Bunların şehrını~ze 
gelecekleri zancdilmekted.r. Sof· 
yadaki İngiliz elçilik ve konso~ 
losluğuııda çalşanların saym 5 

kişi raddesindcdir. B~ıılardan 
ba~ka Sofyada üç İugmz daha 

buiuuınaktadır. 
SOVYET İHTARININ 

AKİSLlillİ 
B I isi mihvere iltihakı 

u gar ~- ··. ine :Mo>ko-
vc ı\lınan , .. galı uzex ta 

' bl"" her -vada n~rolunan te ıg 
. akisler hırakııııştır. 

rafta derın d"" bu 
... . aı"ansı un 
"uüstakil Fransız b . ver· 
hususta Lonılradan şu ha erı 

miştir: kıtalan-
Bulı:aristana AJınan etler 

llll\ girişi mÜnQSebetı)e SOVY L _ 

B
. . • . esıni ı.....-
ır liginin neşretLıgı r . b" 

liğ, İngilz mahilleriııde hıç dır . c e 
konıanter tevlit etıneınışsf . 

. •· te sır· başka mahfillerde bır ço• • 
1 ·drag-ere yol açmıştır. füı zıy e 
bet ı:ören tt.Isir Rıı>) anın Bal • 
kanlarda çıkacak ihtilatlar_m 
Dıes'uliyetini deruhte etmek ıs· 
leıuediğidir.. . 

Yine Londradan biidirildiğın_e 
~öre IUoskovanın beyanatı Iııg~-
1.U devlet merkezinde büyk bır 
dikkati celbetmiştir. Dcyli Tel· 
graf gazetesi Rus tebliğini .Av
rupanın cenubu şark.isine ait ıne
selderde en mühim dönüın nok
tası. olarak toliıklı:i etmektedir. 
S Bazı V:ı.~ngton mahafili de 

0 "Yet hukiunctinin Bulgari.sta· 
ııın kararı hakJcındaKi hattı ha· 
rektıenı b"\ 
belki de 1 _dir~n dekHirasyonU. 
dokunnı' 'l'ürkiye ve Boğazlara 

aınak · · ya 
bilvasıta ıçın Almanya 

Y•Pılı>\ı, b" ilit gı"bi 
tefsir etıui !er . ' ır ar . . 
haber al ş dir. Maaınafih ıyt 

-, an _menbaiar, Alınanlar 
~erkYunanıstana doğru bir Heri 

are ette hulunurlarsıı 11tosko -
vanın ·· , 
b 

1 
muspct bir tarzda müda· 

a e edeceğinden şüphe eyle • 
Dıektedirler. 

YUGosu. VYANIN 
VAZİYETİ 

Londradan bildirilcfiiine göre 
llulı:aristaıu ınutavaatı ınilıvete 

Berlin mebafili, Alman 
ordu.unun Yunanistan• 
kartı taarruza geçeceiİ 
hakkındaki haberleri y.. 
lanalmakta ve aadece 
Yunanistan'ın tazyiki 
mevzuu bahM>lduğu bil
dirilmektedir. Hududa 
gelen Alınan askerleri ile 
Yunan askerleri biribir· 
lerinin ellerini ııkmlf" 
lardır .• -

len haberler arasındadır. Berlin ga
zeteleri, Alman sefirinin henüz A.. 
tinada bulunduğuna dikkati çek
mektedir. 

Bazı Alman müfrezelerinin Da
rıdere, Mnsta!adere ve Menlikte 
hudutta Yuna neferlerinın elle -
rini sıkmı§ oldukları da ilave edil
mektedir. 

Nazi matbuatı Bulgaristanı İş
galin Anl;ara görüşmeltrine cevap 
teşkil ettığin. yazıyorlar 

Halbuki Ankara müzakerelerin.. 
den daha çok evvel A ,anyarun 
bu karan vermııı olduğuna. şı;phe 
yoktur. 

AMERİKANIN YARDIMI 

Almanyaya demir ışçısi gönde -
rilme '. Amerık~n !ngiltereye 
yardımını m ahi! istihsaile. kar
ş,lr ası içlnJlr. Şimdi Amerıka -
da İngiltereye yardtmı tesrı ve 
gönti, rilecek ma17.emcnin dnsini 
tayin edecek lüyük l:'r konusyon 
teşkil n'. ırac1ktır. Bu komisyonun 
reis!" •in' Hopkcns get ri.lec<'ktır. 
Amn~ a ılar yar lı ingil zlerin ha
yaı.nı korumak için kun da gö~
dernıekteulrler Be. kan, yC'nı bır 

t .. , k 
usul ile p1clzn1a hatırre ge ırı.ere_ ' 
ondan sonra İngıl' reye gönderıL 1 
mektedir. 

AMERiKA H.\RR!YE ~AZ"'RININ 
B ıR ;, 1 E..3AJI 

Amerıka Harbıye _ 'azırı A'De -
rikan ~ ı llet h taben ~ saj 
göndererek bil'>:ı sa de · r ki: 
,f 'tereye y~r a borçluyuz. 
Çt•r · onur tl ize va.dırı rıl· 

me•-i sipar;ş -mu U"" 

!eri 

) . 
mu -

azz~ 

fabr 
yare • 

rı irr sa)'!.StZ 
mül0mndiy~n tay· 

.J.l e<l i ruz.• 

Bulgar talebeleri so
kaklarda nümayiş 

yapıyor 

Londra 5 (AA. ) BBC: Alman 
işgalini müteakıp Soiya sokakla
rında ve bazı rnaha le. rde karga· 
şaııklar vuku buldugu bildı oılmek
tedir B r falmk• a ırmek lııen 
Alman .,slterlerı .. · >r bekı;. ''. 
tara!mdan UZ3 ıa "' mak ı ·ten ıl. 
miş ve bu yüzd çarp şır.alar ol-

tur A vrıca I; s ak -
muş · . 
)arda nümayışkr y.pma'<' ]ar. ..,. 
Yugoslavyanın şehri

miz konsolosu 
y oslavyanın i t:ın'>ul fahri bo'-

uııl •• Vl5dmir Strherbın. baş-konso o:;."'U .ın. • 
. ·rrye toyırı cdil,,ek ızere 

ka bır vazı ııinl 
. ti tarafından Belgrada Ç'1,, -

bükume 
mışhr. . İstanbul-

rvı. Stcherbına, Ankara v~. . . 
da 12 sene kalmış, güzel dııım1zı ken

. · r .... ,.un iş olınakla dl tAhiriyle pek ıyı '"ti-~ 
üftchir ve Türkler ar~mda pek çok 

m .c Türit dostu bir zattır. dost kazanın..,,., . 
Kendisıne uiU.flu olsun der v.e .yenı 

. .· d muvaf!akıyc er dılerız. 
vaz.iie:;ın e __ ..,..._--

yeni bir parti 
otomobil 

lastiği getirildi 
. iZe 1ooidcn 400 kü

iiariçtcn şelınJll ti oıoınobil ıı.su
sur adet yeni bır par 

ği geJmiilir. . . vel<Aletlen emir 
Bunların te~zil Bıt JAstikler, evve.lki 

bek-lenmektedır, an)Dra muracaat 
. ita ı.ı.stik alaıtU1 

ıevzıa .. Mtı.tacaktır. Diğer ta .. 
gore da•• ıc 

sıralarına .-1-ır ... timize ço 
'"""da mera..- . -•ton ya~· obil ıa.ııı:ı aele-

·---:-- ıniJ<.!arda oto.ıu 
rnü!Uffi - .... mıştJr. 

'1i 1t3l>er .,._... 
ce. A]man -

- Jdoktan sonra, 
ınaJüın ° karP ınaskele-
lar y0goslavY~~garis~~nın üç~ü 
rini atarak . keyfi) etının . etınesı . 
pakta ıın~a iltihak ehnıyen 
heoüı ınıbvere 6.evleti olan :u
yeıtfine B~ !er bırakacagını 

slavyada ak'.5 yugoslavlar 
go ktedırler. 
iliın ctın• buhıomakta· 
clainıa ınüteyakkız aııların evvela 
dJrlar. Fakat ~ edip yugos· 

Bul.,3ristanı ışga ·ı ettikteıı 
" · le teerı )avyaı taınaJY ek ti ~i.k ede -

b ıneınl e 
sonra u ""re öted""'4" 
celderi ı,oncJraaY go vıdt jyo-
ri uıalfiındur, varclar wıanW•n• 

osl .~nY 
hı Yaır av.l ~~ 
&iden en iyı ,,oıdııt· 

' . ·- -~ .. -' ·- ,·' . -·, . - ... -···~~-1: ..... '."'"4' • . _ ........ ;··-~- •' .• 

:.S et.-.-ft','.~~l~!!!!t_~1f;J1~.rt 
Yunanlıların! E SON 

Arnavutlukta DAKİKA 
muvaffakıyeti Atinada Türk 

-
Müteaddit düşman 

tayyare 
alındı 

tankları ve 
dafi topları 

Atin&, 5 (A.A.) - Resmi Yunan tel>-
1.iö: Merkezde muva!fnkıyetli mahal
li lıarekM neticesinde bir d~man tan
kı tahrip edilmiş, !iti dilşmn ıankı ile 3 
tank dafi ve 3 tayyare da!i top iğti
nam edılmı.ştir. D · mandan 5 zabıt ve 
160 esir alınmı.ştır. 

Alina, 5 (A.A.) - (BBC) Radyo 
dün akıam Arnavutluk cephesinde şid
detli t.opçu faali;r~ti vuku bulduğunu 
beyan Clntİ.jtir. 

Yakın şark-
• 

tak i lngiliz 
kuman danı 
taltif edildi 

Lonu1 5 (A.A) - Yakınşark • 
taki tı" '.ar .ıı serı;,;ler•n şefleri, 
muvafbkıyC'tle tetevvüç eden son 
harck: t' aki giızlde hizmetlerinden 
dolay. lal! f edilmişlerdir. Ezcüm
le Am ral Cunninglıam, General 
Wavell, hava bas Mareşali Long -
mc.re ve 01-n ra Oconnor"a hamam 
nişa~ının büyük haç rütbeleri ve
rilmıştir. 

-~~~-o-~~~-

Ulı Barlclye 
Nazırı 

(1 inci Sahlfedrn D<nm) 

rafta ra"k tarafından tezahuratia 
kar ıom .. kt& r. 

S3at 1 de 't unan hükiımetı ta. 
raund~.n misa' rler şerefine bir öğ
le ,. v i v r un" ır. z yalctte 
Ba c ıl, ıngıl • c clçisı ve d .,er 
, e r h •ır bulu. n.ışk:-'<r. 

U .d n sonra D. Lc.l n Akro -
brin dıu r yerıcrini zi- ' 

tır. 1 
n onra B. Ed n Akropol'u 
dıger yerkrıni zıyaret 

pcl'u \. 
yart ,.+ 

Ö,1.: 
ve Ş 1 
etmişt.r 

Dun al< m İnrıLz sefaretine bir 

•~ı 
(1 ln<I htrodm D<vam) 

tip'ndr bir tanare dün (ı'.velki 

gün) ~aat 17.30 <Lı İstnı:' lo ve bu 
sabah (diı ı . balı) saat 9 da An
kaı &\a ınuv.,sa.lat e-tıni tir. Öğle
ye ılo r ı Alman Büyilk El~i•i Fon 
Pan n Cu·n!-urrci "nıizlo bir mü.
la al rica"' ndn bu1U" , 5 ve nı.ü
lıi it, n oı rn oşag.daki tebliğ 

nt.;şrt dıluuıt•r. 

Mi'ı il.KAT HAKKINDA 
NE I;EDILt:N TEilI.f('; 

Ankara i (A.A.) - Rcısicnm
hor İsmet İnönü Almanya büyük 

elçisi ek,eliins Fon Papen'i Çan • 
kayadaki kö~klerinde Jıngıin öğle 
vakti kabul buyunnuşlardır. 

Büyük elçi, Reisicumhura Al· 
manya Devlet reisi Adolf Bitlerin 
şahsi bir mesajını tevdi etmiştir. 

Rei.sicumhur İsmet İnönü bu dik

kat ve nezaket eseri doby•ile te
şelı.kürler in Almanya devlet re

isine iblağnı l'on Papen'den rica 

eylemiştir. 
Bu nuilii.katta Hariciye Vekili 

Şükrü Saraçoğlu la hazır bulun
muştur. 

- ÇERÇEVE. 

Elçisine 
Tezahürat 
Yunanistan 
kadar harp 

sonuna 
edecek 

lnglllz Hariciye Na
zırı ne Ati a elçi z 
bir m IAkat yapb 

At,na 5 (A.A.) - Atına ajansı. 
bildiriyor· 

Zd n ı selamlamak için ·Kanu
nu F <a İ• meydaıunda toplanan 1 

raıı< B vuk Britanva oteline gi
den Tur ve scliriı~ hararetle al
kı~lamışt r. 

Sefir İngil.z Harıcıy Nazın ile 
uzun ve samimi bir mülakatta bu
lun.-nuştur. 

Sonuna kadar 
mücadele 

Atina 5 (A.A.) - Atina ajan -
sından: 

Kathimerini gazetesi yazıyor: 
Yunanıstan, son İtalyan neferi 

Arnavu•Iuğu terkedinciye kadar 
harbelmeğe karar vermıştir. Yu • 
nanistan. yenmeğe veyahut ölme. 
ğe azınelrn4tir. Müteeavızln 28 ter 
rin ievvel 1940 sabahında ihdas 
etmiş olduğu vazıyetin başka bir 
hal suretine tahammülü yoktur: 
Yenmek veyahut ölmek. Bu parola, 
Yunan ruhuna ilk defa olarak nak
şC'dilm;; olmuyor. Yerur t veyahut 
ölmek parolası 1821 tarilıindeki 

mukaddes cidalin parolası olduğu 
gibi şimdiki mukaddes cidalin de 
parolasıdır. Başka bir parolamız da 
vardır, onu da unutmıyacağız: Za
fer, şerefin fevkindedir. Cenabı 
Hak, mukaddes bir dava için mü
cadele edenleri hıına:.-e ettiğinden 
ve cesur ınsanların miıcadleelcrinin 
muvaffak;yetle netıcel<'nmesi ta -
bıi olduihından u'lanıstan. ş~dJti 
ve ü;t"kbaldclti bütıln rııil~küllta 

ve istiklıil ve hürriyeti için açmIJ 
olduğu cidale vaki olacak her tür. 
lü müdahaleye rağmen galebe ça
lacaktır. Tekrar edıyoruz: Yuna
nistan, galip gelecektir. 28 teşrini
evvel 1940 dan beri dört ay geçti. 
Dört ay evvel birisi Musoliniye 
Yunanistanın dört <a•t mukave -
met edeceğini söylemiş olsaydı 
müteca,~zin nazarın<la o adam deli 
addedilirdi. 

Atlnada mftzakere 
(1 1De1 SabUeden Dttam) 

ferans toplanmıştır. Yununlılar ta
rafından bu konferans<la Kral, Baş
vekil ve Başkumandan General 
Papagos hazır bulurunuştur. 

Atina 5 (A.A.) - BBC: Haber 
veriliyor: Arnavutluk cephesinde 
vukua gelen müsadElm(!Jerde tal. 
yan tankları tahrip edilmiştir. 

Atina 5 (A.A.) - BBC: Yunan 
~ksek kumandanlığırun raporu 
henüz Londraya gelmemiştir. Bu
nunla beraber, Atinadaki Röyter 
ajansının muhabirine göre, dü.n 
akşamki Atina radyosu, Ar -
navutlul< cephesinde topçu dtiel -
!osu vu kua gt'idiğini bildirmiştir . 

Ati na 5 (A.A.) - BBC: Dün, şe
refler .:ıe verilen ziyafetten sonra 
Mösyö Eden ve General Dili, Yu
nan riralile eörüşmüştür. 

Bizil!l nemiz var, nemiz yok~~~ 

(1 lnel SahlfM!en Devıı.m} 

n.ımayan bütünlük unsurları-

mız ... 
Bizim lüzum uz hiç bir şeyi

ı:aiz yok ve lüzunılu her şeyi

miz var ... 

• 
Bizim, günde beş vakit bü

yük ,öyliym Devlet reisimiz; 

göğ.sü bir ba.~t~n. bir ba~a •-~~~ 
baı ka\"ast gıbı ı11şanlarln suslu 
başkunıan<laıuınız; ve ınes'ut ve 
betbabt be rtecelli şekline göre 

rı bir plfııı sahibi hükiı-
ay k şük·· 
ınet adamlarıınu yo ... ur-
ler obon ki yok- . 

Bizim, bir kere ve tam düıün
ınüş ~e bildirmiş, hem hesap ve 

NECİP FA.ZlL KlSAKÜREK 

ihtiyatın, hcnı cür'et ve şecaa .. 
tin hakkım tam ödemiş bir 
De\"let Reisimiz var... Bizim, 
bılgi, inı n ve iradesine giydir
dii\' sodelik ve tevazu gömlckle
rilc Eh t1nların azametini 5ar
sacak bir Ilaşkumandarumız 
var ... Bizim, (Zeyyad oğfo Ta
nk) gibi, yüry.,.,eklcri yolun 
ric'at hattında gemi bckletmi
ycn hüküwet adamlarırnız var ... 

Demek ki, bizim, her §Cyden 
ba~ka ve 1 r şeyden üstün, Al
lahımız, ruhum112:, mukaddes
leriıniz, irademiz ve kararunız 
\:'ar; demek ki biz varız; demek 
ki bizim lüzumsuz hiç bir şeyi
ıı_z yok ve lüıumlu her oeyi
miı \'ar ... 

Balkanların 1 

son vaziyeti 
İtalya ve 
{lllıfmakaled.en dovmal 

demişti. İlkbaharın ilk günlemde
yiz. Maylb sonuna kadar mevsim 
&W:ecektir. Ancak, :Musoliniııln Bit
lerle güvenç bulduğu yenilikler, 
bu mevsimin ba§lllda mı, ortuııı
da mı, sonunda m1 kendisini ~üs
terecek.ler. bilmiyoruz. 

İtalya içi.ıı yenilik; olsa olsa 
Arnavutlukta takviye ettiği kuv
vetlerini Almıınlann Yunan hn
duduna indik.lan bu zamanda 
bir defa daha Yunan safları

na ve siperlerine saldırınıık • 
tan ibaret olabilir. Bunun dıfın
dn, bizzat yapacağı yenilik merak 
mcvzuudur.. Donanın.asını Ak· 
denize salıp Britanya diritn<,lan 
ile boy mu ölçü ecek; Mısıra pa· 
raşütle mütearrız tümenler mi in
direcek, Garp Trablnsunu geriye 
mi alacak, Habeşistan. Somali ve 
Eritrede mahvolınakı~n kurtula
cak, malıv mı edecek?. Yok<a,<1 
Maı-c ol Pelen Fran•asına taarrm< 
edip İ'P:ınynyı aşıp Cebe\Uttuıln 
mı dii ür cektir?. Bunlarııı hiç
biri kikat ve muhakeme mev
zuu değildir. tı l:va, ol a olsa, Al· 
mnnyanın yapacağı yeniliğin !>e
~·ircisi ve duacısı olacak belki de 
Al~n ordusunun Yunnnistana 
sarkmasını kendi gidi~inde, kl'll· 
di lıilviyet ve kanında lı~r yeni
lik ve knlb kuvveti sanacaktır. 

Buna mukabil, bnhar içinde İtal
yayı b~kliyen İngiliz Mirprizleri bu
lunması ihtimali de vardır. Mese
la, Sicilyanın isı:ali. Ad[sababa • 
nm düşmesi, Oniki odaların zaptı. 
Somali, Eritre, Trablusgarbın 

teslin1 bayrnfln1 çekmesi ve biz.
ut ve bil'"efis ltalyan yarımada
sına sıkı .fcniz, hava ve kara ta
arruzlan yapılması; İtalyan ordu
sunun Arnavutluktan sökülüp 
ahlma.<ı gibi. ki, bu da üphesiz 
yeniliktir ve fakat, İtalvan yeni
liği değil, İngi!U yeniliğ olacak
tır!. 

Her bakımdan, sya•İ ve nskeri 
vaziyet; İtalvanın alrylıir ir. AJ. 
manya eli altına aldığı Ilı l!lllri•· 
tandan istifade ederek Balkan -
!arda. Yunanistandıı Yugoslavya
da, Akdenizde harekete gerı;e de 
geçmese de, Jıarhi kazansa da, 
knanmasa ıla herşe ·e rağmen, 
İtalva knrlnlamıynnıl<tır. Bu iti
barla. ilkhahnr grlmiş htrlnn!la 
da. vn gdccek oı.a ela, tını ·anm 
ve ital~an impaTatorlu~ınnn ar
tık Jrurtıılma.ıne imkan yoktur. 
O. kendi•i icin mukadder olen ft. 
kıbete katlanmak m~cburiyetin
tledir ve topnn aj\"zın<lodtr. 

Almanya ııaliıı JYeliT'le. ftnlya 
onun hir miitı;ttmlekMi o1arnkhr. 
Ciinkii. A1many• irin: Il~rsc-yin 

bas111da, kuvvet nt'rede i~r: ha!i:: 
oradadır. Almnnyıı, kuvvetli ol
duğu i~in de, İtalyanın s•h•ive -
ti Almanyanın sivasi birliği ile 
meuedilecektir. İngiltere galip 
,1?elirse, muhakkak ki, on h"'lt• 
İlahanın ortadan kalkın8'ı ile 
galip gl"lccek ve onun n~i üzeri
ne basarak Alnıany• üzerine yü
rü;voccktır. 

Binaenaleyh, İtalya için hiçbir 
bakımdan ve hiçbir manada kur
tulll~ ümidi yoktur ve kolmamıt
fıl'. Bu .itibarla, Musolininin vl • 
dettiği veya umduğu yeniliğin de 
İtalya için getireceği veya kaar:n· 
dıracağı hiçbir şey olmadığı gihi, 
bilakis bir yeni dar~nin İngiliz 
cephe•inden bugünlerde İtalyaya 
gelmesi çok muhtemel ve me • 
muldür. 

Bu itibarla. Bılhıılann, Alman
Jann Bulgarlstana girmesi ıle h!
dis olon yen: vaziyeti kar ısmda 
İtalyanların Balkanlatda ve Yu
nanistanda şimdiye kadar yaptılı:
larından daha {azla birşey yapabi
leceklcrioi snnınanın inıkilııı yok
tur. 
___ FTF.M f'.7.ZF.T RF.Ntnı: 

Şeni bir tecavaz 
Cl Wıl S&hlfe<len D<-nml 

diye arabasına alınış, fakat Hürriyeti 
F.bediye Tepesi civannda Fikir Tepe
sinde Hasan is:mindl" bir arka~ 
götürmüş ve Hasan Müberrayı kandı
rarak Müberrarun ın.ına ecçmiştir. 

Şoför de Saadete tecavüze yelleı~
se dE' mel'un emeline nail olamamış ve 
her ikisi de Sanyer Müddeiumumtsi 
KAınil tarafından t..v!W edilmişlerdir. 

Hakkı Telif Kanu
nu hazırhkları 

Maarif Vek!letlnce hnzırlanmnk
ta olan hakkı te'lif kanunu, Büyük 
Milkt Meclisinin önümiizd~ki dev
ri' iç'imalanna vetiştirecektlr LA
yihanın hazırlıkları ile meşgul olım 
komisvorı yabancı memleketlerde
ki lıakkı te'lif knnunlannı getirte
rek •unları tetkike başlamıştı:r. 
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Kat'i · sözlerime rağmen Ja
pon yerinden kımıldamamzşfı 
dan dolayı söy liyehilı.rim ki, bu
gun, hemen blitün dünyanın ye
ni siliıhlar aramakta olan mahrem 
devlet keşfiyat ve talıarriyat lıi. -
boratuarları bıı hadise etrafında 
en korkunç bir mücadeleye gıriJ
Dlİ!J bulunuyor!. 

japonun bu izahat..ndan gözü • 
mün önüne birdenbire Danzigde 
birbirini takip ed<'n o mlitbt.ş ci
nayetler ve sulkastler geldiği için 
gayriihtiyari, sarannı;.un. Hele -
canla: 

- Fakat .. diye kekeledim. Bay 
YokiTuhiını Şimdi sizin Tokyo sine 
ma endü mtimcssjllıg den 
ziyade ne gıbı br makat ve vazı
fe ile meşgul olduğunuzu 1 ıı;sedı
yor m!. Bize de nasıl bir It'cııcle 
için r - acaate lıiz.ım gE~düğC -
nüzü anlar gı""bi <ılu~orum' 1" kııt 
sizi k t't surettE te .. ..n ederim ki 
ne benıın, ne Bayan A~'la" n böyle 
bir mesele ve hadıse ıle hiçbir su
retle en ı.Iak blr lakamız ve size 
verecek ı, b r malumat !nız yok
tıır!. Ha.t:. sizı teınıneder ki, 
böyle garip, acaı: ip bır hadiseyi 
ilk defa sizdm ı tıyoruz!. 

japon !tıirdenbu·c bUi 111 snllaclı 

ve adeta uçurucu kC'skınlikte bir 
ustı...ra .;>"i müs::Chzi bir gül~le 
gülerek 

-Olamaz!. 
Diye bağırdı. 
Hayretimden dl'.'"akaldım. Son

ra gülrn.iye çalıştım. 

- Ne dediniz, Bay Tuh.mi?. 
japon tekrar k <'ini toparlı -

yarak gıildiL Hf'yecan ve asabi -
yelinden dalgınlıkla bıraz aşağı 

indirdiği ellerini tekrsP daha yu
karı:ı a kaldırarak, hayret için Pri
ycmcn iş s:ıhtc bir ne7. t'tle: 

- Fakat cidden oJ •. maz, muh -
terem dostum!. 

De "i. Balısettiğımlz hadis<! ile 
bir alak..ıı:..z ol :ıdığını iddıa e
diş izi s:ıro iITii ad~etmel!'ck cür
etind<' bu'..ınursam beni mazur gö
receğin •ı ..ımar mı 

- Neu: kPtin' ze t •kkür ede -
rirn, aıu t cm Bay Tt.:.hıml~ F..a -
kat ...izi t..i'iln rnrlığımla temin 
ederim ki b. hse'tiğiniz hlldiselerle 
uza1't yakınd n hiçbir alMta -
mız yo r!. :&; er 1:-ovle bir Jıi. 
düıe bizi al5karlar da etmez!. 

j -xın, i ık defa .~ kapa klannı 
fazlaca 3Ç ı •ı bas k gözlcrile müt
hiş bir şu;ı'ıe ve hay;cl içinde, a
deta aksi kanaotinde ısrar eder
cesine vuzkri.ınize bakıp duru -
yordu. 

japonun bu inadı karşısında bil
hassa A"narun ıeııa 1-.ıl • .. sinırle
neccg ı tahmin ettiğ..ın ıçın, ıa

ponu asi~ gtızü.mden ay·rmakst • 
zın, şöyle bir göz uclle An nanın 
yüzüne baktım. 

Anna hala olduğu yerrl<', son 
derece korktuğu bu garip ıapona 
belki söylediklerinden hiçbirini 
anlamaksızın, bü) ümüş ve adeta 
taş gibi donmuş korku dolu göz
lerle, hiç hareketsiz ve dehşetle 
bakıyordu. 

japon, bir müddet tereddüt e
der ve zihninden bif'eyler düşü
nürmüş gibi hayretle bakınık -
tan sonra: 

- Fakat, dedi Boromin made • 
aıini ellerine geçirmiş olanlar 
son derece s~arı için bu 
müthiş madeni kaçırmak mec -
bu.riyetinde kalmışlardır!. 

- Olabilir!. 

hsscttirdıği::::ı hu ide J po:ıun ~ c-
rinden kımık.unmayış ı::a hıddcl.

lenını~tim. 

Fakat, nir yet, bP lan dan 
ve gayet sınıra tavır ve hnrekd· 
lerımden esr u c. gız !.lpon v ı

yelın !:en m tÇlll ha, ı ı: ~ k..ıl -
leşüğinı ınlam ' c k kı kaim 
ve dı§lck agzın :ı ı et v ve 
apneı bir gulüş peyö c.Jr. k: 

- Ailınt2~ rı~ a roer ı •• decıı. 
Fakat, kvn~~ı•(l r,- l mcı et-
rafında sizi r • ız C' ışirr ı c bi-
raz daha talıa. 1 eımcnıı. di-
lerim!. Zira, sıze art k ç 
lemekte bı.r ~ah.ı ..r € 
ki. .. Ya bilerek, v 1 • • kı 
b· lmıyere.k aliık .n o nd 
sc y emek h'.ıtf • ua bı luı 

" ır 

Zl 

nw. bu pek müh mr le pek 
m!L"im blc rol oynaııw; bu. ııu -
yorsunuz!. 

japcnun yuı ıs ihza, yar it • 
ham ulcr ,.lıı sö~ le t t , iOı: • 

lcr bırd """lıre kaııırıa 1 wı -
d ğu içL-ı artık r ha -niıl mi

ona yrc ğiır gO<ter . bir 
doP,nı bir iki ad y ur~ '11 ve 
aşikıir bir hiddet 1 

- Pek trı..._ ım bir rol mü oy
namışız? No 11 rcl". ~ive sordum. 

japon yukarıya dogru tı. ltu 
elinin parmagıle Ann~yı i§nrı:t e
derek: 

- Danzi<rde prof ıör Ulriç pek 
muhterem bayan Annayı apardi
sit •clı! 1sile ameliyat etmedı mi?. 

Diye sordu. 
- Eveti. 

- Tamam'. Müth~ surette ta
kip olundukları Ye ani bir şekilde 
sıkıştırıldıklan için Bor<.mm ma
denini aleiacele kaçırmak mt'Obu
riyetinde kalmış olduklarını size 
söyledim, değil mi?. 

(Z inci ~a.lıi /eden dnın~ 
dea anlaşılmaktadır. Elçi belki de 

Alınan askerl.crınin Bulgari~tana 

girmeleri üzerine hu. ule gelen va
ziyete kralın nazarı dikkatini cel
betmiştir. I.ondrndaki Bulgar el

çisinin, kendi hükiımeti tarafın • 

dan takip edilen "yn. eti ta.vıp et
mediği ve Bulgnristana geri dön

m.iyeceği de bilılirilınektedir. Bu 
rUar allında belk de l :ır.ı. el· 

çisi ofyadaıı ayrıl caktır. Ve Ilul
garistan, bir kaç ı;tn ıri de barp 

sahnesi h line ı:elt lır. Ö~ le gô

rünüyor kiı llulg'lristanın, ne de
meı. ~lduğu kimse turafını:~ pek 
anla~ılanll,)'llD üçlü pal~ta ıltiha -
kından ı.i;yade, Illm&.ı.n u~k~rler'ııiu 

Bulgııri.staııa ı:irmeleri daha teh-
Jikeli bir vazı)·et ihda eLmİ tir. 

Fatih sulh ikinci 
hukuk hak"mliğin
den: 
Tevfik V ardar: Lale
li Genç Türk caddesi 
mimar başı mahallesi 

-Fakat ... 
- Fakat, fillnı yok. Bay Tu

hlıni!. Rica ederim, mademki söz
lerimize itimat etmiyecektiniz, o 
halde bizi böyle bir anda, böyle 
hiçbir suretle aiakamız olrı van 
bir mesele için rahatsız etmeriz
de bir mana yoktu!. Galiba mak
s.ıdın:z.ı anlatmıya muvaffak da 
olamıyacaksınız!. Esbsen, size 
daksadınızı öğrenmek ihtiyacında 
olmadığımza kanaat getirdiğimi 
söyliyebilirim!. 

1 numara (7) de müte
kait Albay. 

Bu kal'i ve şiddetli sözlerime 
rağmen japon yerinden kımılda -
mamıştı. Hlıl.'ı yorulmamış olan 
ellerini havada, avuçlarını da ba
na doğru çevirerek tuttu. 

Birkaç defa yutkundu. japon 
heyecanından elledııi kulJanarak 
konqmak ihtıyac nı hissediyor, 
fakat buna muvaffak madığı 

için fena halde carıı s.kılmıs gı"bi 

görüniivordu. Kendisin<'. onu faz- 1 
la dinliyemiyeceğimizi adeta açıkça 

Hazine borcu olarak tahakkuk 
ettırilerek zunmct •de kaldığı 

anlaşılan (278> lıra (02) kur~un 
% 5 faiz ve '!(, ı O ücreti vekaletle 

masarfi uhakemenin hükmen 

tahsili h kkında aleyhinize Hazine 

vekıli tarafı1'_.,an açılan alacak da. 

vas.ııın rüyeti içm çıkarılan da -

veliye ile zabıtadan gelen cevapta 

mezkur haneyi iki sene evvel terk 
etliğinızi halen sarih adresinizi bi· 
len olmadığı tasrih edilmekle mu
hakemenin biz:zıırur bırakıldığı (24 

mart 1941) pazartesi saat onda Fa

tih Su•h İkincı Hukuk Mahke • 
mesinde hazır bulunmanız için 

davetiye tebliği makamına kaım 

nlmak özere bermucibi karar on 
beş gün müddetle ilan olunur. 
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Küçük efendinin, Talat paşaya yazdığı mek
tup .. Enver Kafkas cephesinden dönerken, 
İstanbula gelişini neden gizlemek istemişti ? 

Enver Paşanın sada
rete çektiği telgraf 

1 rin a-.detmin gizlen~ iste • 
miştı? 

Biiyölt bir muvatfakiyetsizlilde 
netıcelenen Sarıkamış muharebe -
ıin.i mütealap Enver paşadan sada
rete <Öyle bir tılreli telçal geli • 
yor: (1) 

.sadarete, 

..Ruslara lı:arp başlanmış olan 
1urelı:it, Rus ordusunun kat'i su
rette mağlübiyeti ile neticelen • 
medi İlle de düşmanı hudut ha. 
ric~ çıkannağa ve düşman ara
zisinin bir kısmını istilaya ve 
hasım ordusunun iyiden iyiye 
sarsılmasına imkln verdi. 

15 gün devam eden mütemadi 
turruı:i muharebat neticesinde 
yo~ olan orduyu dinlendir
mek ve hem de ileri harekat için 
hazırlanmalı: ile iştigal edile • 
c:ektir. 

Ben de ordunun kumandasını 
Hafız Hakkı Paşaya tevdian İs
tanbula hareke tediyorum. 

Maamafih bütün bu hususatın 
ve İstanbual hareketimin mah
rem tutulmasını istirham ede • 
nın ... 

Başkumandan vekili 
Enver 

ittihat ve Terakki erkanından 
mahdut kimseler, bu telgraf mün-
4erecatından haberdar oluyor. Fa
kat, Enver paşa henüz İstanbula 
dönmeden, Küçük Efendi (Kemal 
Bey): 

c- Enver yenildi .. Planları suya 
d~tü. istanbula geliyor.• 

Diyor. Kemal Beyin mahrem 
dostları, Enverin planlarının suya 
düştüğünü, ordunun Kafkas cep -
besinde fazla zayiat verdiğini u
zaktan uzağa - yarı talımiıı, yarı 

hususi istihbaraila • biliyorlardı. 
Fakat, Enverin hemen o günlerde 
cepheyi Hafız paşaya terkedip ts
tanbula döneceğini kim.9e tahmin 
eıdemew. 

O günlerde Küçük Efendinin, 
Büyük Efendi (Tal!t paşa) ya gön
derdiği mektuptan bahsediliyordu. 
Dönen pyiaya göre Kemal Bey, 
Enverin Kafkas cephesi~n mün
hezimen dönüşü hallı. üzerinde fe· 
na tesir yapacağını ileri sürerek, 
Envuin avdetinden bir müddet 
halkın haberdar edilmemesi ve 
kendisinin orada ordu başında ça· 
~ığıııın lfaası muvafık olacağı 
filrrini ileri IÜrmÖJtü. 

Gerçek, Enver paşanın Kafkas 1 
cephesine gittiğini bilenler pek az. 
dı. hltat, İstanbul halkı dilden di
le bunu pek çabuk öğrenmişti. 
Balkın derhal öğrenemediği bır ci· 
het vardı: Kafba ceplıemi2de neler 
Gönu)"Or'? 

Halk: - Bu cepheye giclf!ll neden 
dönmüyor! 

Diy«du. Bu nziyet karşlluıda 
Küçük Efendi .:aba hangi esasa, 
hangi mantık& dayanarak, Enve-

(J) Sank4mıf muı-elıder; -
Kcıymakam ScıWwııtin: S-103 

Halbuki, Enverin İstımbula av· 
de tinden mukaddem: 

•- Enver paşa Sankmmştan 
dönüyormuş!• 

Gibi haberler halk ağzında do. 
laşınağa başlamıştı. 

cKalkm kulağı deliktir!• 

Derler amma, harp zamanmda 
bir başlrumandanın cepheden cep
heye gidişini gizli tutmak muha - . 
rebe icaplarından değil midir? 

Enver paşanın - kendisi latan • 
bula dönmeden • Sarıkamıştan ha
~eketinin burada şayi olu§U elbette 
ve kolayca hükmedilebilir ki, düş
manın istihbarat şebekesinin içi -
mizde de bir kolu faaliyette bulu
nuyordu. Aksi takdirde, başku • 
mandan vekilinin cepheden sada. 
rete çektiği şi.freli telgrafla hare -
ketinin gizli tutulmasını bildir -
diği halde • kendisi buraya vasıl 
olmadan - bu işten birçok kimse ·. 
!erin haberdar olmaması icabeder
di. 

TalAt ~mn, Küçük Efendiye 
ne cevap verdiğini bittabi bilmi • 
yoruz. Fakat, şayanı hayret olan 
cihet şudur ki, Kemal Bey askeri 
harekatla uzaktan bile meşgul ol
mazken, Enver paşanın İstanbula 
avdetinin gizli tutulmasını Talat 
p~adan rica ediyordu. 

Bu muammayı ancak 111 şeklide 
cözınek mümkün olabilir: O 
sırada (İttihat ve Terakki) ku -
lüplerinde cher cephede mğalüp o
luyoruz!. tarzında esen menfi bir 
hava seriliyordu. Halbuki, her 
cephede değil, o sırada ancak Kaf. 
kas cephesinde bozulmuştuk. 

Bu bozgun da idaresizlikten baş· 
ka bir ,ey değildi. Kahraman or
dumuz düşmanla karşılaştıkça her 
zaman, her yerde olduğu gibi kah
ramanca döğüşüyordu. 

O halde, İttihat kulüplerine ka. 
dar giren ve •Uhuvvet = Kardeş
lllu rabıtalarını zayıflatan bu men
fi propagandaalr nerden süzülüp 
geliyordu? 

Kemal Bey, hiç şüphe yok iri, 
bu menfi proagandanın önüne geç
mek düşüncesile böyle bir tedbire 
baş vurmak istemişti. Fakat bu, 
boş olduğu kadar da manasız ve 
tatbiki k•bil olmıyan bir tedbirdi. 
Enverin; Kemal Beyin ileri sür -
düğü böyle bir tedbire boyun eğ-
miyeceği tabi iidi. Enver :l.tanbuia 
gelir de geldi~ını nasıl ve nıçm 
hem d<! lı:lmden saklıya bilirdi? 
Uzağı görmek istiy•n ve samimi 

bir endlşe ile vv..ıyetı muhakeme 
eden ~ on kışının ittıhat ve Te
rakkı kulüplennde söylenmesi, 
Enveri yolundan durdurabı lır miy
di? Bahusus ki, Enver İttihat ve 
Terakln 1<ulüplennde cereyan eden 
ve orduyu al&kadar ..den bu gibı 
dedikodulara hı~ de tahammül e
demezdi. Vaktile bır başka valı:'ada: 

.-- Böyle şüpheli adamları he
men divanıharbe vermeli;• 
Dıyen o değıl mıydı? 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden : . 
Maarif Vel<illıli XO)' Emtl\Werl için lüzumu olup qa&ıda cms ~ ~ 

pnJ.ı etüv maJtinesi ve tUrbin i~tı pe,zalı.k •un-tiyle satın aJ.uw.ı~tır 
İlettUJer bu ilde ai\ ..,.ınamqı Jdııarit 1lildlirı;ııü YanlırUlöriüjjünde 

lfuebllirler. 
Pmarl"1n 5/3/941 

pllaratı l1'lı olwaur. 
cmm 

Çal"ŞUDboı C(iııü ... , 15 - ~ 
(ltsi) 
~ 

600 aı.,,.,..uu ,..tıJı blT' olruhı 
idare - eıüv malunesi 
15 - 40 J1e7Pr ıı:uv.,.cmde - 1 

1 

r...n 

Kuleli askeri lisesi müdürlüğünden: 
l!tulelı Aaknt Ibeslrıe gınnl3'e lııteltlı olup ıa laşralarda şubelere, İstaııbulda 

ela dotn><a md:ı.ebe müracaat etmış olanlardan muflannda döneltllti olnu;yan. 
biltün aırme p.rtJaruu baız buluna.o ft &7n1 zamanda cırıı evrakını tekemmüJ 
ettırmil olan, ı.tekillenn imtihanları :rapılmaJt Uzere 7 Man 1141 Cuma günü 
oaaı 9 da Kuleli ı.ı-ınde bulwımalan Ye bu tarihte mdlepte bul~anıı 
hakJarmJ "7-Jen ılJıı dlunur. (1443) 

- Dr. İHSAN SAMİ -
TiFO AŞISI 
Tifo ve pııratlfo hastalıklarına 
tutulmamak için tesiri lı:at'i 
muafi veu pek ernın taze aşı
dır. Her eczanede bulunur. 

Kutusu 45 k ıiiıliiiurlıi.--.-

ZA Yi - Kınşoğlu Osman' dan ıeıer
nıA eyledJltm 100 adet h1- ııenedi:nl 
muhleYl 18/8/.931 tarıh v" 83 No. lu 
muvakkat makbuı zayi olmuştur. 

Asıl hıae seneUeı'\ni alacatırndan 

yukandaki muvakkat makbuzun h~
mü tııılmadı*1:nı tlin eylerim. 

lla..,;111 H.- A ........ t .._ 

~----- - - ... - .. ~~ -- _.__.,, .. 

, -S2 

1941 ikramiyeleri 

T. İş Bankası 
1941 KftçGk 

Tasarruf hesaplan 

İkramiye planı 

l adet 2000 Linhk = 2000~ Lira 
3 > 1000 • = 3000.- > 
2 • ?50 • = ısoo~ • 
4 • 600 • = 2000.- • 
8 • 250 • = 2000.- • 

S5 • 100 • = 3500.- > 
80 • 50 • = 4000.- • 

300 > 20 > = 8000.-- > 
Keşidder: 4 Şubat, 2 Ma1ıs, J Atua
tos. 3 İkl.nciteşrla tarihlerinde 1•
pılır. 

Sahip ve Batmuharriri: ETEM iZZET BENiCE 
Neıriyat Direktörü: CEVDET KARABILGlN 

cSON TELGRAF• Matbauı 

BEŞiNCi TERTiP 
İKİNCi ÇEKiLİŞ 
7 MART 1941 

·c •o 

İkramiye İkramiye İlı.ramiye 
Adf'di Miktarı Tutarı -

6 15.000 90.000 
6 5.000 30.000 
8 2.000 16.000 

60 1.000 60.000 c-o 500 45.000 
l?.O 200 24.000 
300 100 30.000 
300 50 15.000 

.ıooo 10 30.000 
60 00 3 180.000 

636 Te!lf"lli 22.026 --
64526 Mü ... afatı 542.026 

Yarı 11 bilt-t Tam O.Jet 
1,5 

L 1 HA 
3 

LİRA 

Qhisarlar U. Müdürlüğünden : 
1 - Müfredat listesi mucibinCt! 10 Jı:.alem muhtelit lurdavot mı)ıremee! açık 

eksiltme usullyle satın alına.ca.k.ur. 
2 - Muhammen bedeli "33.68 lira muvakkat temıııatı 32,5e ~. 
3 - Eksiltme 10.3.941 Pazartesi tünü saat 16,30 da Kabalafta ı..- .,. 

nıübayaat tubesindeki alım komisyonunda yapılacaktlr. 
4 - Liate aözü geçen fubeden panısız alınabilir. 
5 - istek!Uerln pazarlık için tayİn olunan 111n ..,. aaatte ~ TJS clh -

raalyle birlikle mezkftr tomioyona milracaaUan. (13e3) 

İstanbul Asliye mah
kemesi 9 uncu hukuk 
hakimliğinden: 

---- -

RADY 
5 Mart 1941 

Saat 18.00 Progra'Tl ve memlt\İ' 
saat ayarı. 

18.03 Müzik. Oda musikısı ıPl 
18.30 Konuşma (Dış polı ika bt 

diseleri). 
18.45 Çocuk saati. 
19.15 Çocuklar için muslld. 
19.30 Memleket saat ayarı ve ,. 

jans haberleri. 
19.45 Müzik: Geçit programı (lt' 

dın sesleri). 
20.15 Radyo gazetesi. 

20.45 Müzik: Radyo fasıl lıej"e&I 
21.10 Konuşma. 
21.25 Müzik: Karışık oyun lıl> 

vaları. 

21.4'5 Müzik: Riyaseticumh~ 
bandosu (Şef: İhsan KünÇ<!r) 

22.30 Memlekpt saat ayar1, aiııı: 
haberleri; ziraat, eoham - tahviJJ 
kambiyo - nukut borsası (Fiat. . 

22.45 Müzik: Cazband (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki program fC 

kapanış. 

lstanbul Asliy~ Birin
ci Hukuk ha!;imliğin• 
den: 
İstanbul mu'ıasebei huııusiyetl 

tarafından Balıkpazarında Yapr~ 
Tütünler MüdiriyelınC:e 113 No. I 
muhafaza memuru Necip Aleyh 
açılan ecri misil davasının gıya ' 
ben yapılmakta olan muhakeme ' 
sinde mumaileyh Necip yeı!lin et
mek için 21/2/941 tarihinde mali' 
kemeye gelmesi lüzumu ila~n tt~ 
!iğ edildiği halde muhakeme gil ' 
nünde gelmediğinden yemin ede ' 
ceği vakıaların sabi'. olmuş sayıl' 
masına karar verildiği ve mubalıf 
menin 24 mart 1941 pazartesi saa! 
14 e muallak bulunduğu ilanen 

: tebliğ olunur. 935/12.34 
·---~ 

r 

TAKVİM 

MABT 1541 
ÇARŞAMBA 

5 
Ay 3 - Kasım 118 

Vaııati Vakit E~aoi 

••• d. sa. d. 

1 28 Güne§ 12 24 
13 26 Öğle 7 24 
16 38 l.lı..mdi 9 33 
19 05 Aktaın 12 00 
20 33 Yaı.ı 1 30 
5 50 İmıak- 10 45 

Davacı: Amavutköyünde KittÇ
hane sokak 24 No. da mukim Sul· 
tana taralından Aıımalıme9cit Ha· 
yırh apartıınaıı 3 No. da Vasil Yii· 
lidls aleyhine açılmış olan ibt.r 
davasının yapılmakta olan muha
kemesi 10nunda: M. aleyhin gıya. 

bında usulen cereyan eden muha
keme sonunda: M. aleyh Vasilin 
müşterek hayatın tahmil eylediği 
vazifeleri yapmamak maksadı ile 

v.. muhik bir 1ebep olmaksmn -
kiz aenedir birliği terkeylediği şa
hadetle sabit olduğundan K. M. 132 
inci maddesi mucibince ihtar ila
mının kendisine tebliği tarihln • 
den iti~n bir ay içinde mü§!erek 
hayata avdet eylemesinin ihtarı 

lüzumlll\a 24/2/!Hl tarihinde karar 
verildiğinden ilAm makamına kaUıı 

Bütün AAnlann panzehiridfr 

olmalı: ~ ilin olunur. to/878 

Beyhude lztırap Çekmeyiniz ! 
Bir Tek Kaşe 

NEVROZIN 
Bil nnmmld :Mf ... ııq ajlnlarmı 
.ıır'•tle ızaı..,... ..-. _.., __ 

- .mır, mafal""' ..... ~ 
11Bftozbı'le tııclıo'ri edtllr. 

Jıl!P • llAç 111 B T • O Z hl ' <lir. 

N EV RQZ İN Tercih ediniz 
lcAJIJCDIA Q()hDS 1 JL&P AUNAllİLİll. 

--~ 

~ M AKS 1 M' de 
" ve 20 ARKADAŞI 

7 Mart Cuma Akşamından itibaren Büyük 

ÇIRAGAN REVÜSÜ 
MwJ.nmu pPMUdera tedarik ecliDiıl. Telefon: 42633 


