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lngilterenın 1 

Balkanlarda 1 

Kendisini gös
tereceği devre 
gelmiştir 

Ya hep, ga hiç .• 

Almanyanın hedefi ar
tık her türlü tereddütten 
kurtulmu§, bütün vuzu· 
bunu ahnıtbr. Bu va:zi· 
yet kartıaında eier in· 
ıiltere Avrupa kıt' aıın· 
da ayağını bulundurmak 
a%111İnde iıe derhal hare
kete geçmek, Almanl.a· 
rın bütün B•lkanlan ıs
tili.aı beveı ve hulyasına 
mi.ni olmak mecburiye• 
tindedir. lngiltere'nin 
göstereceği varlık ve 
Balkanlara çıkaracağı 
b''yük bir ordu Yunan ve 
Y:goslavların tarihi rol· 
leri üzerinde büyük te
sirler buaule getirebilir .•. 

fuan: ETEM iZZET BENiCE 

Alınan erdusu, Bolgııri.otanda 
durmıyacaktır .Ordunun u.anazl 
tertiplerini tamaoılaoıasıoa ka -
dar Alman diplomasisi çalıtacak
tır 'Faaliyet hedefleri artık tama
mlle ayclınlanmıftır. Tereddüt_ ve 
ıüpbenin yeri kalmaoııştır. ~ıp -
Jomasi balı.ınUJldan, Yunaw~Uın 
taz ik ediJeeek, kendisinden -1~-

y İn"'iltere ıle 
ya ile sulh yapması, • . 
ittifakmı bo&D,..., Bulgarıstan12 
Ege ııabiJleri mevzunnda •ııllı1 • 
amsı istenecektir. Tek açık ~aya~ 
n nefea ıuı.-....., ceaDP lıölpsi 
ve Selb.ik ....,. .. her tanfındao 
İ ,.. __ • _ Kume• • )lnlgar -
Uıly• - ...... - 1 . ·'bi mihver clewlet erı ,... 
Alınau il lav 

(ı tlaD ııarıbuıf olan Yug~ .. • 
nı n IÖS ooan-
>'aclan tla ifiteneeek l"Y 
ıleılir: Mihvere giroıek. . 

Diplomatik teşebbüs ve ta~y~ 
ld • takdır-. 

ler muvaffak o up 
M taban baraana 

Alman ordıısu, a biıkiıu 
kadar bütün Balkanlara . tlıa 
olmuf eJacaktır. Bunu. ikiacı sa 
taki e41eeektir. Sovyet Rusyayı 
Akd~abde• tamamile teerit . va 

_,_. b _,.tmek; ingı!te· 
Karaden.ı-e •,-- ik 

. ki Akdcnizde ııle tazY 
nyı pr 
eylemek teşebbüsü. ...... 1 Peteu tJ üncü safha da ıuar .....-:-

S . &iliSı ve ıspanya, 
FraasllSUllD ~ 1ıumak istu-
Portekiain mıbvere • 
mesitlir. AJiııııayaam 

Her üç safhada ela . de waziyet 
muvaffakiyeti taktlirın ' 

fD olacü: ve Al?,'l°,11~vrup• kıl· 
- İşte ben; butun a ııoil· 

asma biıkim eJclum. ".'"ruJlıhvere 
Jetleri keneli arzuları!e, JDd·r ta

. ıtler ı · 
ve yeni nizama ~ abnl et
ciltere· bala bu vazıyet\ k . ha· 

' isin ben• 
mek istemiyorsa, ge '.. ıoclen 
ki • b k t'a uıer 

m oldugum u ı Jha raıı 
$ıkarts.ın.. h)<si halde, su 

olsun... bi • 
Diyecektir. Fakat, ber~Y ve 

rinci safhadaki diplooı•~ k ol· 
••keri teşebbüslerin muv• a ·~et 

ık ,-a~ı, 
ıııasına bajilıdır. Bu aç l'hi • 
lıarşı.sında, İngiltere barP t~kı bir 

· :oazı 
nın ve harp pliıoıoın ~ . Eğer, 
dönüm nektasına relınıştır. il
İnriltere; Avrupa ı.t•asınd~ :y:Cr
ııı bulundurmak aımiade 15 ' 

hal harekete geçmek, A)nıanla;n' 
lıiitün Balkanları istila etınelc ~ 
v " · ol,,. • ., 

es ve hulyasına nıanı . de 
llllecburiyetindedir. Bunun !çın 1 Alınanya bütün kunetlcrini ~u -
l•rista • d .. e tngııte· na yıgnıa an onc ' .. k re.,· • b .. ·u 

~Of U 
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Balkanları ve Şarki Akdenizi Gösterir Harita 

ATiNA'da 
Bir Resmi 
Tebliğ neş-
redildi 

Sabık Rumen 
Kralı Karo/ 
• 

ispanyadan 

Fasta silihli 
ve üniformalı • 
birçok Alman ' 
askeri var 

---
Bunların arasında mü-İngiltere ve Yunanis

tan aralarında müta
bakatmüşahede edildi 

Kaçmı.qa mu
vaffak oldu 
Madam Lupeıko 
da beraberinde 

bulunuyor 

: him ·miktarda teknisi
yen de bulunmaktadır.\ 

Yunanlıların 
Muvaffaki ye ti 

Londra 6 (A.A.) - BBC: haber 
veriyor: 

Sevil' deki otellerınde nezaret al
tında bulundurulan sabık Kl'al 
Karo! ile Madam Lupesko, oto • 
mobil ile kaçmağa muvaffak ol -
muşlardır. Portekiz topraklarına 
geçtikleri zannolunmkatadır. 

Hi eihayva-
:.W~~#.5.~'-t-;nat cemiyetinin 

ltalyulum Ani vathaktald 
orduları lıumaıadaıu 

General SHclu 

Atina b (A.A.) - BBC: 
Birkaç gündenberi devam eden 

İngiliz • Yunı.n nı~~ereleıi b"': 
gün bltmiŞ, remıı bır teblığ, iki 

d 1 t arasında tam bir anlaşma 
ev e · ·ı Ballc 1 .. aJıede edildiğını , an arın 

mb.utş_ safhaları tetkik edilerek bü-
u un . d"ldiği . 

tün ihtimallerin derpıs e ı . m 
ve her hususta mutabakat ve ıtilM 

(J)eYomı JlqlDd l!lapl' ... ) 

şikayeti var! 

BQYanlara iyi ma
amele yapılacak 

·Himayei Hayvanat Cemiyeti>; 
hayvanlara iyi muamele edHmesi 
ve hayvanlara eza, cefa yapanlarla 
ceza kanunu ve Belediye talimat-

• naınesine istinaden şlddeUi müca
deleye girişilmesi için Emniyet 
Müdürlüğüne müracaat etmiştir. 
Cemiyet bu hususta matbu levha.lar 
da hazırhyarak polis merkez ve 
mevkilerine a~ılması için müsaade 
isemiştir. Ayrıca. polislere ve polis 
mektebi talebelerine hayvanları 

llln.,.ı: ll lıtcl suf-) 

11 muhtekirin mu
hakemesi başladı 
Bunların bu sabah Asliye 2 nci 

cezada duruşmaları yapıldı 

Tramvaylarda 
unutulan eşya 

' artıyorın uş . -

Yaşova, Sıtkı, Celal, Maneve, 
Kazım. Hasan, Mehmet, tstemat 
Kefi;1ya, tstil, llayık Minasyan, 
Kirkor isuıılerinde 11 manifatu • 
roeı, pc;>ı .. rci ve mubtelıf tüccar 
Milli Kıırımma kanununa a ·kırı 
harcketlcriııd~n dolayı adliyeye 
\'Prilnıi~lcrdir .. Hunhırın muhake
melerin .. bu •ahalı saat 11 den ili-
haren :ısli\t• 2 incı rezada bakıl -
n1ağa ha~lannuı.;hr. 

General Veygant 
Vişiye S?elcl: 

r 

İıtcllh Alıdeniz filosu KumaAdaııf 
Amiral Cunniapam 

Londra 6 (A.A.) - BBC: 
Dün Avam Kamarasında, halen 

• Fransız Fasında - Ka.zablflnkada 
IDev&mı: 5 bıel •rf ... ) 

Halli maaş 
alamıgan 
hocalar/ 

Bu hale sebep 
a c a b a, h a n g i 
formalitedir 
Orta mektep ve liselerde çalı

şan yardımcı hocaların şubat ma
aşlarını da el'an alamadıkları hay
retle öğrenilmiştir!. 

(Devamı 5 inci Sayfada) 

i 

TUNA ~ 
~ 
~ 
~ 
~ Boyunda ~ 

i 

i TÜRK ~ .. 
~ 

Orduları .. 

111 daltual•llD se-
bebi ae ac~ba ?. __ ..:.;..::==,- EN HEYECANLI 

T Af.JHl TEFRiKA TUnel ve Tramvay 
Traırıvay, "slerinde e~ya unutan-

şir1<eti otobU . giltikçc artınak-
her a} . 

MOVADO 
'" derhal Yunauistana u~ 

(D•vamı 5 ln•i ı;ayfıd~) 
~------~~~~~~~~·--

ıarın sayısı ubat avında bu ie-
tadır. yalnız ~a rnuht~llf eşya unıı
J;ilde ;ı6J parç 

J Yazan:[ 
M. Sami Karayel • 

İslam Ansiklopedisi 
• 1aarıl Vek.Jlliği taratından nes· 

redilcn bu e~erin 2 inci fasikülU 
, •• tı. 

Maarif Vekilliği Yayın evlerin· 
den ve bOtiin kitapçılardan arayı-
IUL (17:.flJ 

ıuıınuştur. balarda bırakılan 
oaıgınlıkla a~a eriyetini kadın ve 

bU eşyaıarırı e 
5 teşkil etmektedir. 

erkek eldive~e~~5 çift, tek elrJI. en 
Yalnız şubat Ayrıi ayda u;•t: an 

•-uştur. · d ıar • unutUu>• rI eşyalar 
diğer ıııuhte1~,...,: ı ıııcı .. ,. ... , 

Başlıyoruz. ~ 
~ 

ALMANLAR BALKANLABDAKi 

ilk ihtarı VAZİYETE 
Yunanistana Ull1Jll.I Bill umş 

1 Bulgarlar umu· l mi seferberlik 
ilan ettiler 

\Almanlarla 
\teşrikimesai 
yaparak hare-

savurdular! 
İngiltereden 

•• • yuz çevırmezse 
Alman kıt' aları 
Yunan toprak
larına mı teca-
vüz edecek? 

,,__- YUNAN ~
.buda una m1lte
madl en Alman 
· askerl geliyor 1 Yunan ordulan Başkumandanı 

General Papagos 

kete geçe
ceklermiş! 

Bulgar Hariciye Nazırı 
istifasını verdi 

TÜRKİYE 
• 

Ugutul.amaz 
Y.ugoslavya ih i
yatları silah al ı-

kcrltk tubelt"rtne m.ü.rar.aate Uvet eı.. 
ml,tir. Bel~ratta duvarlara Uıwlar ya
poıtırılarak ke.ı·Ciy..t halta ilan ..ııı
miıştir. Bu t<"dbfrtn Sf'ff'rtM'rtlk halltıde 
heıir.Hln kendhdnr tayin ed!Jt:n :re
rt bılmesl için al1'1dılı llin olun
makbdır. ~lumafih ~k~tln her 
tarafın · b~r çok ihU:vatıann. klS& 
bir taltın dı:\'resl tr5o ııb altma ır 
lındıtı dnkrudor. 

Sovyetler r ad
yostı ih arıüçün-

1 cü defa· ve B 1-, 
garca olarak 
tekrarladı 

Bulg r st 
işgalin e bir mem

leket adde ncı 
Solya, 6 ( A.A.) - BBC. 

(16) dan (65) e katlar olan 

l'l"CiOSLAVliANTS 

na davet etti VAZİl'Eri 

YUGORLAVYADA 
ASKERİ DAVET 

Ba.ltcanlar vatlrtl' gunün ınt: 19Jc
Bl olmal..t• bt'rd('vamdır, Jla\'a.-; A
jaannm Betcr.a.tı.a.n verd.til bir ba
bel'e ri.tre, Yaa-ostavya 1891 den. 
1919 a kadar olan sınıflan, burUn as-

Diğf'r t.anft.an Rc-l~ttak.l İnıtllr 
El("illii \e lCon.solıı ıuto merrurlan· 
nu a',.f'll'ri vr ka.dın mti tahdf'tnltr· 
d('rı bir k.ısnu \'ur-o lavva(!;1n harc
&i<'tr ha7ırlanmakta(hr1ar. IAtndrada 
hiki.m ulan kan..µte rorf!ı, Ba.lkan , ...... 
zlyt>11i l'i}·a t·t Ct*r('('\'f'~dnı ('tkııu,. 

erkeklerle 20 deıı 4() yaşına 
1 kadar olan kadınların ae/er

(D4"vam~ 5. lncl Sayfada) 

\ 

Diyanet ileri 
• • • 

reısının cenaze-
si kaldırılı yor 

Ankara 8 (Hıı<ıısi muhabırinıiz
den) - Bir mUdd~llPnberi rahat -
sız bulunan Dlynn<·t işleri Reisi 
Rifat Börel<çl, dün ak. am saat 19.10 
da gözlerini hayata yummuştur. 

Milli Mücadelede kıymetli hiz -
metleri görülen ve herkes tarafın
dan sevilip hürmetle takdir edilen 
İlli'at Börek~inin ölümü ınemle -

(Devamı 5 ln<I Sayf ... ) 

şya f iatları 
nakliye yüzün
den artmıyacak 

Koordinasyon he
yeti yeni iki karar
name hazırladı 

Ankara 6 (Hususi muhabiri -
mızden)- Koordinlb-yon heyeti 
ıki mühim kararname hazırla -
mışt • ı-. Bugünlerde neşredilecek 
olan bu kararnamelerden biri, 

IDnıı.au 5 inci S&yfıwi.&) 

r=-K-·ISA 11 A) 
\..._---........"..............,>· 
Hiç kendini üzme 

Cahit beyi 
Hüseyin Cabit Yalçıa •Kouıp

muı Almanya• başlılılı hlr yuı 
yaımış. Kom~umwı Aluıauya kar
şcsmda Türk milletinin vazifele
lıwini tebı.rüz ettirmek istiyor. 

Bizim mabutla bu bahis üzerin
de konu*uyorduk da: 

- Hiç kendisini ilameııia Cabit 
Bey •. 

Diyerek, iliıve etti: 
- Türk milleti lUilli Şefi inö

nilnüıı şahsında ve Kmınzı •Beyaz 
bayrağının tarihi ilhamı altında 
vazife icaplarıın müdriktir ve her 
şe)·i yalnız kendi devasına ve 
lıendi bilgi ve göriişüne göre da
ha Avrupa harbi patlarken ayar
lamıştır. Hüseyin Cahil Yalçın her 
bakımdan rahat ve emniyet ede
lıiJ··. • • 

(Ot·\Amı ~ lnrl ~aylada) 

• e, 
cuk ağır· arala 

-
dı 

~-----~ .. -~~~~~~ 
Bir gazinocu da yediği beyaz 

peynirden zehirlendi 
Belediye temı.ıllk amelelcrlnden Alı 

Salı12i, Galat;::. Köprüsti.nde temlz.llk ya· 1 
porekn Htin·yın Üçel ıdatt•indeki 157Z 
numaralı taksi c:arpnne v altına ala
rnk mııhtt.•lir yerlerınden apr mret1e 
,.aralamıştır. 

Beyojllunda Toml<ım mahaUesillde 
oturan İtalyan U>baasındm IJto Ymi
çarşıdan bisikleti• geçerken 2200 nu

7u peynirden zehlrlenmle ve Cerrııb· 
pşa kastaneslne ltaldırıbruştır. 

Zehirli peynir satan peynirci bQ. 
kuıda takibat 7apılmaktadır. 

Gayri metru 
çocuklar 

maralı taksi U.. çarpıımııı ve muh.tcılf Çocuk Eairpme Jturumu aokalılare 
yerlerinden atır surette yaralanmıı- ! .. bırakılan p.yrtmeşru çocukları hima-

Yeştlköyde lstru.yon Gazinosu müs- bU çocukların kurumun him:cyeırt al-
tır. . .

1 

;resine almayı kararlaıtırmış ve bu ı.a-

t.ecir! Nuri Karabllf>k Emınönllude tında DarOIAc02Cye tGnd</!med lçla 
Tahmis sokalında bakkald:ın alditı be- Belediyeye müracaat etmlşı.lr. 

ÇERÇEVE 

Asgari itimada yer ••• 
Herke berbere gider, lıerM. 

rin ustura!ııı altına oturur ve 
akalını tır:ı~ ettirir. 

- Ya berbrr lıoynumıı ke • 
ıerse?. 

Böyle bir mü!Blıaı.anın 7eri 
yok.. Çünkü inaaular ara ıuda 
asııari ı.ir itimat ınüen·ldeııi 

Berkes tiHlbıriye lıir lba ... 
tar ve bir paket cipra ister. 

· - Ya tütüncü lirayı kasaya 
iaclirir "" aldtlmı la1ıir eıRnef 

Böyle bir mülih•••n•n yeri 
yok-. Çünkü insular arasında 
asgari bir itimat mtleyyiclesi 
var .•• 

Herkes otomobile biner ve 
şoföre ·~ek filAıı yere!.• diye 
emir verir~ 

- Ya şoför bütün ~ür'atih 
bir duvarı nişanlnrsa?. 

Böyle bir müliıhazanın yeri 
yok. .. Çünkü insanlar arasında 
asgari bir itimat müeyyidesi 
•ar .. 

Buna rağmea lıerberin boy 
aumu:ııı lıesm .. ı, tllfllncllnün 
ııldıiı para7J lııkir etmesi 'ff 

toförüa bir duvarı nipnl•ın
ıon derece kolay-. Kolay, fa • 
bt mliuaklin olduğu kadar .. 
pç... Zira insanlar ara,..nda 
..garı bir itimat ıuüeyyid.U 
var ... 

Böyledir, b4iyledir amnıa ılm
diki Nazi:&ma .-c Fqiznıa melı
leloi harp ve politika dünya • 
...... b11 katlarına bile itimat 
Jıalmamııhr. 

Günümuzün eu kuvvetli pa
litilıa ebisı, işte lnı inceffti 
lıllmPkte, ona göre htr bakım
clan t•dbirli bulunmakta rulıf - ' ve mad..., h8" a nohiyeleri.ı 
suykastçıya kaptırmamakla .•. 

Bana sorar ·aruz, kalpazanlık 
san'atının harikulade tekiınıül
lere kavuştuğu bu bile dünya· 
sında kalp akçeyi halisinden a
yırt edebilecek birkaç müstcs
ua millet rehberinin belki eıı 

kuvvetlisi İ•met İniinü ... 

NOT~ İzmitli okuyucuın 
Ş. Tamdoğrmışa: Tebrik ettiği
niz gaı§.mdan dolayı şükran -
tarımı bildiririm. 
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MODAN iN 

TRAMVAY/ 

Bir rivayete gore, Moaa 

tramvaylarının lağvı dütünü
lüyo Uf! Zate n, bizde, bir 

çok §eyler modaya tabidir. 
Tramvay da öyle değil mi?. 

Bugün bir türlü, yarın batka 
türlü .• 

Otobüs 
kontrol O 

HALK-· 

Mallcap 
devrinin 

1 Gününmeselesi: . I Yenişe~i~ 

tveni narh fırıncı- armonısı 

Modada tramvay yolcllRI 
az mıdır, çok mudur?, Yazın 

çok, kışın az olmaaı muhte
mel.. F.Jcat, tramvay deyince, 

imana bir gariplik çöküyor. 

Bu taliluiz vasıtai nakliye, 
ne kadar çok gözden diiftü?. 

HEDiYELiK 

DECIL MI?. 

Maliimdur in, Muuolini, 
General Frankoya bir fatura 

yolladı: İspanya dahili harbi 
eaanıında verdiği silahların 
parc.ıııru imyor. 

Biraz geç akla gelen bir he
sap görme iti, amma, ne ise •• 
Ancak bizim merak ettiğimiz 
nokta fU! Acaba, İspanyollar, 
vak tiyle bu silahları alırken, 
para ile olduğunu biliyorlar 

mıydı, yoksa, hediye diye mi, 

!tabul ctmit~di?. 

ASFALT MI, 

PARKE MI?. 

Yıllık muayeneler ye
rine aaimi muayene
ler ne netice veriyor 

Belediye Makine Müdürlü.ğii. :ınft.. 

hendis.leri şehir içinde ve dı§mda 
işleyen ctobüsleri daimi surette 
kontrol ve muayene~ başlamış -
!ardır. En ufak bir Brızası görülen 

otobüsün plakası sb"kül.ınektedir. 
Eskiden renede bir kere yapılan 

bu kontroller şimdi daimi olarak 
yapılmakta devam edilecektir. 
Diğer taraftan sahipleri tara -

fından veya bozularak garajlara 
çekilen otobfülerin sayıııı son ay· 
!arda çol: artmıştır. Belediye bu 
gidişle hatlarda otobüslerin büs -
bütün azalmaması için tedbir ve 
çare aramaktadır. 

Eyüp otobüsleri 
Eyüp - Keresteciler otobüsleri. 

n in Fatihden geçirilmesi hakkında 
Belediye tarafından yapılan son 
tetkikler de mıisbet netice verme
miştir. Otobüsler şimdiki gibi ayni 
yolu takipde devam edeceklerdir. 

KCçCK BABEBLEB 

ViLAYET ve BELEDiYE: 

* Belediye, fırancala, ekmek, 
çavdar ekmeği, pide ve simitten 
başka ekmek ve fırancala kabilin
den diğer maddelerin ekstra ekstra 
undan yapılmasını ve üzederine 
fırının isminin yıwlınasuı karar
laştı.nnıştır. 

sona 
B~ Başvekili Profesör F1-

lofun Viyana döııii§ü Sobranyaıbı 
verdiği beyanatı hatırlıyorum: 

..._ Anlaşmalarımıza sadık ka
lııeağu, knmfıılanıııızla doat ceçi
ııeceğiz •• 
tle!Qişti. 

Hadiselerin en kısa bir zaman 
çerçevesi içlıule gösterdi!i film • 
lere boıkınız ki, daha bir kaç güne 
kadar Bulgaristanla komşn bulu
Dall Til.rkiye, bugün, Alnıaayaam 
komşu.oudur. Bulgur budutlanı>

tla, Bulgar ukeırleri kadar, Alman 
nefrleri var. 

Filof'un, şahsen sözünde dur • 
mak istiyeceğine eminiz. Fakat, 
sayın profesör de müdrik bulunu
yorlardır ki, bu sözü hatırlaınak 
lüzumu ve zamanı basıl olduğu va
kit, vaktilc böyle konuşmuş olan 
Bulgar devletini nerede arayıp 
bulınalı?. 

Bir başka beyanatı daha hatır
latayım: 

İngiliz başvekili Çörçil, Bulga
ristanda Alman as;.erlcrinin bu -
lunduğunn söylemişti. Alman mat
buat teşekkülleri derhal liifa ka
rıştılar: 

- Böyle bir şey yoktur ve Al
manyaam asla böyle bir tasavvu
m da yoktur. 

Ne hazin; koauşulan sözlerden 
dolayı mahcup olmak devrinin 
geçmiş bulunmasına, insan ne ka
dar üzülyor_ 

Onlardaıı. o taraftan gelen her 
6iizü böyle karşılamakta haklı de-
ğil .. 7 

mıyız .• 
REŞAT FEYZi 

İstanbul yolları aıfalt mt 

olmalı, parke mi?. Şimdi, gü
nün mevzuu bu oldu.. Yazılı· 
yor, çiziliyor, izahat, beyanat 

veriliyor. Sanırımı.z ki, ıehrin 
bütün ıoeaeleleri halledilmiı· 

tir; bütün ekıiği tamamlan· 
JDlfhr. Asfalt çabuk bozulu· 

yor. Mahzuru bu •• Fakat, açık 
&'ÖrÜ§mck lizımaa, bizde, 

hangi cinı yol çabuk bozul. 
maz ki?. Daha yol bitmeden, 

amele sonuna geldiği vakit, 
bq tarafının tamirine ihtiyaç 
hasıl olur. 

* Binalarda sığınak olmağa el- 1-------------

Biz, yol cinsini değil, yol 
yapma sistemimizi değiftir· 
meliyiz. 

TRAMVAY 
DURAKLAR/ 

verişli bodrumların kiler ve saire 

g>bi başka işlerde Jnıllanılmamııın 
ve buraların derhal sığınak haline 
g\'tirilmesi kararlaşmıştır. 

* Belediyeye alınacak memur -
!arın müsabaka imtihanları bun
dan sonra merkezde vaııılacaktır. 

TiCARET oe SANAYi: 

* Fiat Murakabe Komisyl>n.u 
beyaz peynir stoklarından ilk par

tinin leyli mekteplerin ihtıyaçla
rına tııhslsini kararlaştırmıştır. * Altın dün 23 lira 80 kuruştan 
muamele görmtiitür. 

* Karabük demir ve çelik fab
rikaları mamulatından 100 ton pik 
demir Macaristana ihraç edile -
cektir. 
* Dün şehrimizden yar m mil

yon liralık ihracat yapılmı,? t ı r . Bu 
meyanda Alınanyaya bır mıktar 

hurda incir, İsveçe koyun derisi. 
İtalyaya yumurta, balık, Holan -

70 kuruşo peynir sa• 
tan bir muhtekir 
Çengelköyünde Üzüınözü soka

ğında 9 numarada bakkal Nik-Ola, 
55 kuruşa satması icabeden beyaz 
peyniri 70 kuruşa satarken suç ü
zeri yakalanmış, Adliyeye veril. 
miştir. Nikola toptancıların 45 
kuruşa vermeleri icabeden peyniri 
kendisine 65 kuruşa sattıklarını 
söylemiştir. 

Artist Karakaşın 

ölümü 
4-0 sent>den fazla sahnemize hiz

met eden san'atür Karakaş 67 

yaşında olduğu halde evvelki gün 

Balıklı hastanesinde vefat etmiştir. 

Son olarak •Akasyapalas. fil -

minde rol alan san'atkirın cena -

zesi bugün Beyoğlu Bal;kpazan 
kilisesinden kalda-.lmaktadır. 

Tramvay arabaları daha 
sür'atli &"itaiıı, diye, bazı bek· 
leme mahalleri kaldırılmıt, 
bir kısmının da yerleri değit

tirilmifti. Amma, bu tedbir· 
lerden sonra, evdeki hesap 

çaqıya uydu mu, tramvaylar 

daha sür'atle gitmiye bqladı· 
lar mı?. Burası ayrL. Yalnız, 
ıazetelerin yazd.ığına göre, 

bir kıaun yolcular bu tebed· 
dülittan ıikiyetiç imit ! 

daya kuru üzüm, Yugo:;lavyaya ı-M-V_T._E_F_E-RRlK: 
kenevir tohumu, Norveçe ham af

Efendim, herkeıi ayni za. 
manda memnun etmiye İm· 
kin var mı?, En iyiıi, her e
vin önünde bir durak yeri ih
das etmek, amma, nasılsa, ak
la gelmiyor. 

. AHMET RAUF 
~~~~...:....~~~-~~~--

Av derisi ıabp 
Bu yıl av derisi satışımız az 

olmuştur. İhracatçılar sansar de

rilt>rmi 50-56, zerdevala·: 55-65 

~unduzJıır, lS-20 lirad.ın ~"tın al· 

maktadırlar. 

yon ihraç olunmuştur. * Fiat Mürıtkabe memurları 
şehrimizın muhtelif semUerinde 

sade ve zeytinyağı kontrollerine 
başlaffi4Iardır. Bu maddeleri yük

sek fiat!a satanlar Müddeiumumi
liğe verileceklerdir. * Düı:_ı İtalyan, Bulgaristan ve 
Yunanistana 81 bin çi.ft torik ihraç 
~ıunmuştur. * Kocaeli tütün piyasası dün 
açılmıştır. Fiatlar 35 - 65 kuruştur. * Koyun derisi stokları hakkın. 
da beyanname isteneceği hakkında 
dün akşam piyasada bir şayia do-
laşmıştır. . 

Son Telgrafın Edebi Tefrikası : 48 

BILLÜR J{ÖŞK 
BÜYÜK. AŞK RüMAI~I 

SELAMI 
- Bana göı;terdiğiniz itimat be

nım ıçın şereftir diye mukabele 
edı. ordu. Fakat sizin gibi kafalı 
b '.r kad cn h ni~ ac!z aklımdan ne 
istifade tdebılir • 

- Öyle demeyiniz Dayı Bey. 
siz aklı ba;;mda b ır erkeksiniz. Si
zinle cıdd i konıı,.ü l abilir. Bunun 
içın s ızi çağırttım . Size sır vere -
ceğım 

- Ya' .• 
- B.r ~-:a bahat ettim.· .. İnsan her 

ya. •a kaba'ıat eder ... Fakat bu ka
ba. ;a\im pek iyi tanıdığınız bir 
g P kıza pe!< dokundu ... Afifeyi 
hıq:. .tladı. 

- Sı.z nedense çocukları sevmi
yorsıınuz ... Vaktlle benim kulak. 

iZZET 
larırru çekerdiniz ... Bu sefer de si
ze hürmet eden bir genç kızı hır
paladınız ... Doğrusu bu kabahati
niz kolay kolay affedilmez. 

- Farkına varmadan hırpala -
d.Jm; fakat gene de çok müteessi. 
rim . .. Sizinle ilk görüştüğümüz 

gün, oğlumun Lemanla nikahlı ol
madıklarını ima etmiştim. 

- Evet, ben esasen bundan şüp
heliydim, iııkat sizi temin ederim 
ki, kimseye birşey söylemedim. 
Ben geveze değilim . Bana yaptı -
ğınız bu ima aramızda kald ı. 

- Hayır, ka lmadı . Kalmamış .. 
Afife o sırada taflanların arasında 
imiş, konuştuklarımızı duymuş. 

- Zavallı Afife! 

- * Dahiliye Vekili dün bir müd

det Emniyet Müdürlüğünde meş
gul olmuş, bundan sonra Vali ile 

beraber şehirde dolaşm:ştır. Ve

kil pazar günü Ankaraya ~öne -
cektir. * Fatihde Karagtiınrükte otu
ran 13 yaşında Fehmi, arkadaşla

rından Tahsinin kafasını oyun es
nasında taşla yarmo.ştır. * Tahtakalede Ahmedin cebin
den para çan tas nı aşırıp kaçan 
Niyazi Darılmaz isminde birı dün. 

Sultanabmet 1 inci sulh ceza mah
kemesinde 3 ay 26 gün hapse mah
kılm olunmuştur. 

Pertev Dayı hazin bir taVJr ta -
kındı, sonra birden b!r e öfkesini 
yenemedi, ihtiyar kadına adeta çı
ıkıştı: 

- Ne diye bunu söylediniz?. 
Ben s izden birşey sormadığım hal. 
de, ne d!ye bana oğlunuzla Leman 
hanımı kötülediniz? Her halde vic
dan azabı duydu gunuz muhakkak
tır ... Hıçbir şeyden haberi olmıyan 
Afüeye bu çok a · ır bir darbe ol -
muştur ... Vaziyetin vehametini 
şimd i daha İyi anlıvo •uı-.. .. Afife
nın deg t en huyu, daha doğrusu 

huvsuzluk ları simdi manalaşıyor ... 
- Eve!, birdenbire Zekilerle ah

baplığı k< stı. Hal is A·ı .,,ıe ahbap. 
lığı .lerletti... Fakat Halis Adem 
ona hürmetsizlik etti, o .da onu 
koğdu . 

Pertev Dayı homurdandı, dişle

rinin arasında birkaç küfür gevirdi, 
sonra Ha lis Adem hakkında da bir 
ka• ağır söz geveledi ve Zehra ha
nımın yanında bir müddet sessiz, 
konuşmadan yürüdü. 

Düsünceli idi . kaşları çatılmıştı, 
-ılnınrla bir istifham çizilmişti. 

ları zarara sokmuş 
Un fiatlarının iyi teshil edil
memesi yüzünden f ınncılar 
ekmekten zarar ediyorlarmış 
FınneılAr C"1Jliyeti. Belediyeye 

müracaa tederek eskiden Belediye 
tarafından tsb;t edilen un fiatla -
rının şimdi Fiat Mürakabe Komis
yonunca kararıaştınlınası yüzün. 
den zarar uğrudıklarını bildinniş
lerdir. 

Cemiyet Rcısi Rıza Togy bu hu
susta bır muh.ırririm ize demiş -
tir ki: 

c- Beled ıy<', evvelce ekmek nar
hın ı ı;öziınune alarak un fiatını 
tesbıt edcrdı. Halbu.l<i şimdi F iat 
M ürakaoe Kor:ıisyonu yalnız de -
ğirmmleri nazarı dikkate alarak 
un fiatını tesbıt ediyor. Bu zara • 
rımıza olmaktadır. 

Çünkü, ek mek fiatına on para 
zam olması içın yapılan hesapta 
25 santim ıfark bulunması lazımdır. 
Eğer far!< J 2,5 santimden az olursa 
narh br•ncılarm aleyhine hesap-

lanır ve zam yapılmaz. ~er 12,5 
santimi ı:eçerse bu defa da fırın
cıların l'!hine olarak 10 para zam 
yapılır. 

Komisyon bıı hesabı nazarı dik
kate almadığı ndan son un fiatlan 

hesapta 9 santımlik bir fark hu
sule getirmiş ve ekmeğe zam ya

pılın amı~tır . E ;kiden olsaydı ; bir 
müdde t oonra da lehimize bir va.. 
ziyet olur tah;r> ınile buna aldırmaz

dık. F akat bugün buğdaya hükı1-
m et tarafındaı. değismcz fiatlar 
korunuşt ıır. O ıun için un fiatların
da uzun milddet değ' ·klik olma

sına ihtimal yoktur. Bu vazıyette 
fırıncıl ar mütemadiyen ekmek ba
şında 9 "''ntim zarar edecekıeı dir. 
Bu münhsebell~ alakadarlardan un 
fia tlannın yenı den tesbit edil ınesi. 
n ! bekliyoruz > 

r . . 1 
--( ADLiYE ve POLiS =,,J== 
Çaldığı evraki posta ile iade 
eden namuslu ( ! ) yankesici 
Dl ter blrlKln!n Cle paralarım çarpan 

cıcı cew nasd ele geçlrlldl ? 
A3J.iye 4 üncü Ceza :Mahkeme -

sinde dün iki garip yankesicilik ha.. 
disesinin muhakemesint> bakılrruş
tır. 

Mahkemeye verilen iddiana ~ 
meye ve davacı mevkiinde bulunan 
Osmanın ifadesine göre hadise şu·· 

dur: 
Bundan bir müddet evvel Be -

yoğlundan Karaköye gelmekte o
lan bir tramvayda davacı Osmanın 
ceketi ve yelı!~i jiletle kesilmiş; 
yeleğinin iç sol cebindeki para cüz. 
danı olduğu gibi alınmıştır. 

Tramvaydan indikten sonra işin 
farkına varan Osman polise baş 
vurmuş ve takibat yapıld.Jğı sıra -
da; cüzdanının yalnız paraları a

lınd ı ktan sonra içindeki bütün ev
rak ve hüviyet cüıdanile birlikte 
adresıne ıade edildiğini görmüş -
tür. Bundan r olisi haberdar etmiş 
ve yapılan tahk ıkatta bu cüzdanın 
Kumkapı postanesinin posta ku -
tusuna a tı l m ı "i olduğu ve Posta Mü.. 
dürünün de bu cüzdanı içinde bu
lu nduğu adrese gönderm~ oldu -
ğunu öf'renmislerdir. 

Bu suretle tahkikat tevsi ed ilir
ken birkaç gün evvel Çarşıkapıdan 
S.r!<eeıyc gitmPk üzere tramvaya 
binen Benjam •n adınd a blr va tan
da;; da paralarını pantalonunun ar

ka ceb i jil<'tlc kesilmek suretile 
kaptırmı s ve \>ı•rada tek tek duran 
banknotlardan an cak b ir on lira- 1 

lığın ortadan kesilmiş olan yarısı 

kalmıştır. 

Bcnjamen bu gibi paraları tu tar 
ıfiatına değijtirmekte olan Merkez 
Bankasına koşmuş, kendisindeki 
farım on liralığı vermiştir. Buna 

Başı önünde yürüyor, Afifeyi 
düşünüyordu. Genç kıza acıyordu. 
Nihayet başını kaldırdı, Zehra ha
nıma baktı: 

- Mademki açık konuşuyoruz, 
açık konuşmakta devam edelim. 
Neden oğlunuzla Leman hanım ni
kah l anmadılar? .. Leman hanımın 
kocası sağ mı? 

- Hayır, öldü. 

- Şu halde evlenmelerine kim 
mB.ni olu) or? 

-Ben. 

Pertev Dayı, Zehranın inatcı ı 
tavrına, dik bakan gozlerine. küs
tah . serkeş edasına baktı ve başını 1 
salladı: 

- Neden mani oldunuz? .. Neden 
Leman hanımı ist emiyorsunuz? 

- O kadından nefret ediyorum. 
Oğl umu elimden aldı. .. Ben sağ 
oldukça o kadın benim aileme res. 
men giremez! 

- Demek ki kininiz analık his
lerinize, ana l ı.k şefkatin ize galip! .. 
Darılma) ınız amma buna hudbin
lik derler. Ben oğlunuzun yerinde 
olsavdun sizi dinlemez. çoktan Le. 

mukabil de bir beş liralık almıştır. 
Evvelki gün paraları çal<ın yan

kecisi de bütün sermayeyi tüket -
mis olacak ki elinde kalan yarım 
on liralığı Merke>: Bankasından beş 
lira mukabilinde değişmeyi düşün

ilil üş ve o da banka gişesine bil§ 
vurmuştur. Fakat Benjamen va -
ziyeti anlatmış olduğundan do -
layı gişe bu müracaatı biraz gecik. 

tirerek polisi haberdar etmiş ve 

yarım on liralığı getiren şahsı ya

kalatmış, yapılan teşhisde bunun 

meşhur yankesici Cici Celal oldu
ğu anlaşılmıştır. 

Polisçe yapılan ilk sorguda her 

iki cürmü de itiraf eden suçlu dün 
Dördüncü Asliye Cezaya verilmiş

tir. Ve durw;mayı müteakıp tevkif 

olunmuştur. Muhakeme şahitlerin 
celbi için başka bir güne kalmıştır. 

Hatta tatWne riayet 
etmlyen otomobil 

tamlrcis 
Feriköyünd ~ otu r~n otomobıl ta

mircisi Osman hafta tatili kanunu. 

na aykırı olarak pazar günü gizlice 

çalışırken yakalanmış, hakkında 

takibata başlanmıştır. 

.uhtekir ir kasap 
Kadıköy ıinde Bu c al caddesinde 
kasap Neş'et Demir 40 kuruşa sat

ması icab<'lien eti 60 kuruşa sataı
ken yakalarunış, Adliyeye veril -
miştir. 

man hanımla nikahlanırdım. 
Zehra hanımın kaşları çatıldı, 

yüzü ekşidi, sesi dikleşti: 

- Siz belki nikahlanırdınız de
di, fakat Cemal bana hürmetkar
dır, benim sözümden çıkmaz ... 

Acı acı gülü.msiyerek ilave etti: 

- Çıkacak olursa kendisine çok 
pahalıya mal olacağını da bilir ... 

- Her halde sizin ihtiyatkar bir 
kadın olduğunuz da muhakkak. 

Oğlunuzun evlenememesi için ıa
zım gelen tedbirleri almışsınızdır. 
Her neyse, bu sizin ve onun bile
ceği iş ... Bu hususta bana söz diif· 
mez. 

- Biz şimdi Af.iieye gelelim .•• 
Bu köşkte beni alakadar eden de 
yalnız o var ... Ben yalnız Afifeyi 
düşünüyorum ... Ona fenalik etti. 

ğim için vicdan azabı duyuyorum.. 
Hatamı tamir etmek istiyorum .•• 
Bana bir akıl öğretiniz! 

Pertev Dayı baş salladı: 
- Olan oldu. Tamir etmek is

tediğiniz şey manevidir. Bunun içiD. 
tamiri elinizcieıı gelmez. 

Belediye; 70 kişilik 
orkestra için bir lira 

tahsisat ayınh ! 
Belediye Reısliği tarafından Kon

servatuara merbut olınak üzere 
7() kişilik cşehir orkestrası• hmıl
ması kararlaştırılmıştı. 

Fakat bütçe darlığı dolaıısiıe bu 
orkestranın önümüzdeki yılda da 
kurulam.ıyacağı anlaşıl.ın.ıil-ır. 

Fakat BelecVye ReisU.ği bır yan
dan •Şehir orkestrası• na o.ar lü· 
rumu da gözônüne alarak Bele -
diyenin 1941 mali yılı bütçeaincıe 
fasıl açmış =cak bu fasla bir : ira 
t.ı.lı>isat koy:ıbılmiştir. 

1941 mali yılında tahsisat terıi:n 
oluna bilirse başka fasıldan bu fas.. 
la nak\.ol unup bir liraya ilave edi
l erek Şehir Orkestras ı kurulabi -
lecektir. 

Piyasya 35 ku-
ruştan arpa kah
vesi çıkarılmış! 

Kahve btthr-...nı artmaktadır. Şeh
rimizdekı ekser kahvehaneler kav
rulmuş nohut ve arpa' k.arıstırılmış 
ve pek az bir miktaroa hakiki kah
veyi havi terkipler kullıı.nmağa 
başlam~lardır. Hatta piyasaya ki. 
!osu 35 kuruşh1 arpa kahvesi çık
mıştır. Kavrul'IIUŞ arpalardan çe
kilen bu kahveler ekseri kahveha
nelerde l.ullanılmaktadır. 

DÜN ÇIKARILAN KAHVELER 

Diğer taraftan dün güımiiltlerde
lti kahvelerden 200 çuvalı piyasaya 
çıkarılmış ve 100 çuvalı şehrimizin, 
50 çuvalı Trakyanın, 50 çuvalı da 
Anadolunun ihtiyacına tahsis o -
lurunuştur. Gümrüklerde daha.2000 
çuval kahve olduğu da beyan o. 
lunmaktadır. 

İmtihana alınmıyacak 
Üniversite talebeleri 

Bu yıl liselerden mezun olarak 
Universiteye kaydolan yeni tale -
belerin dosyalarında bir tetlı:ik 
yapan Fa..1<ülle idaresi, bir kısım 
talebelerın olgunluk ve Lise dip. 
lomalan olmadığı neticesine var
nuş ve 1 nisana kadar bunlan ~ 
tirıniyenlerin imtihanlara alınma
malarını kararlaştıı:ınıştır. 

Taksimde lnönü 
gezgisi inşaatı 

Taksi,: kışlasının Kristal gazi
nosuna bakan kö>jCSindeki kulenin 
yıkılmasına başlanmıştır. 15 gün 
içinde kule tamamen yıkılın~ o • 
lacak ve burası tesviye edilerek 
kışlanın yerınde yapılacak büyiık 

geıgi sahasnıa ithal edilecektir. 

llr kadın uftrana iki 
kişi il.urban gitti 1 
Ödemişin Kurucaova köyünde 

bir kadın meselesi yüzünden Ali 
oğlu İbrahim Özkan tabanca ne 
Ali oğlu İsmaili öldürmüştür. Kav
gaya müdahale eden diğer İsmail 
Özdemiri yaralamıştır. 

Maktulün kardeşi Mehmet, elin
deki -baltayı katil İbrahiının kafa
sına indirermek suretile İbrahimin 
başını iki parça etmiştir. İbrahim 
ölmüştür. Mehmet yakalarunıştır. 

- Hayır, zarar yalnız manen 
değil 

-Ya? .. 

- Maddi zarar da var. Eğer oğ-
lumla Lemarun nikahsız yaşadık
ları yayılır, duyulursa, kız da biraz 

lekelenmiş olur, beliti de evlene -

mez . .. Ben bunu istemiyorwn, bu 
vicdanıma ağır geliyor. 

Pertev Dayı omuz sil1<tı. Bu hod
bin ananın körlüğü fenasına gidi. 
yordu. İnsan bu derece vurdum 
duymaz olamazdı. Afifeyi koru -

mak için yapıiacak yegane şey, 

Cemal ile Lemanı evlendirmektl 

Bir kere daha Zebranın inadını 

lbaltalamağa karar verdi: 

- Biraz müba!Ağa ediyorsunuz?. 
- Neden?. 

- Öyleya, Cemal ile Lemna se-
vişiyorlar diye Afife neden leke

lensin? .. Neden evlenemesin!. Taho 

sil gönn~, gflııel, terbiyeli, zarif 
bir kız ... 

Zehra hamın ;~kildi: 
(Arı.- 'fert 

Mihver, ingllter• 
ve Balkanlar .J. 

Yazan: Ahmet Şük;u E:;M~ 
Bulgaristanla Almanya a~ 

daki anlaşmanın içyüzü ı.ıi _ _.it 
çıplaklığile aydınlandı: Anlar a 
yor ki Bulgaristanın üçlü P~e t 
iltihakı, onu takip edecek .. .:ı 
daha şümullü hadisenin birtiA 
laası imiş. Bulgar Başvekili "\ 
Viyaaada üçlü pJıkta imzas•lll d. 
tarken, llJ'lardanberi Roma ; .., ~~ 
topbnmakbı olan Alman )ı.ıt~ 
da Tunayı geçerek cenuba d 01i 
alwı etnıişlezm. BinaenaleY it .Jt. b. 
lof. Viyanadaa memleketine ~ ~ 
ettiti umaa., Sofya Alınan • > b ~ 
!erinin işgali altında bolunu~· 
Al~ ordulıırı başkumao.ı.' Arı 

lığı neşrettiği resmi tebliğde~ , . n 
hareketi, •lngilizlerin cenubu l 
ki Avrupasındaki habL' r ıılı ' 
tedbirlerine kaı şı koymak h 
bıuıJarı önlemek amksadına 1 

1 
k 

fetmektcdir. nl 
D.N.B. ajansı . da hiıdisey i 0 k.lı 

izah ediyor: •lngiltercnin h 
Balkanlara sirayet ettirmek fil 
,yetlerinc mini olnıak \ 'C bunıl ~ 
!emek. Ayni zamanda Bu 1e: 
menfaatlerini ·himaye etmek• ~r d 

Almanyanm ve g~ ı 

yaz Alman71'ya iltilıak ~ d 
italym1m, İugiltere:ri gırpta ~ tn 
Akdenlıde mağlup edebildi Ci 
takdirde barhi Balkan toprak:,.: 
nna gııtirmiyecekleri be.iki de JI"• 
rudur. Çünkü o zaman Balkall '- d 
u lıarp yapu:ııya limım kalııı .. ı 
ca.ktı. Balkonlar tngiltereniP ~ 
Fransanjn fat.ihl~ri olan mih\'e,llrı 
kılcağına olmuş meyva gibi df';,s 
fl'C'lklerdi. İngiltere g~rpta ~ 
liip edilemedi, ve Jtalya 
A.kdenizdeki İngiliz deniz ku:.ı.,. 
yelleri karşısı.,.ta iı.cis kV'"_.Lı 1 
Balkanlara ilk deCa olarak aYL ~ 
basan büyük devlet oldu. d 

Bundan sonra İtalya Yunaııil 
tana karşı hahız tecavüze ...ıı-: .. 
Ve Yummistanm 1<ahnımandl 
kavemeti ilıerine harp ateşi 'i 
nan topraklarma gefüitdi. lfat~ 
Balkanlara yayılması ınes'uli~ 
bu derece açık olarak meydttl': 
iken, mihverin Balkan sulha b~ 8 

kında endişe i~inde imiş gibi /t nı 
rünmesi ve İnglte"' tarafıadaD 1 

1 
rişilecek teşebbüsü önlemek J y~ 
ha~ile bir BaUı:an memlek• , a 
daha ateş içine ıhıuısl en haf!(.,_- ~ 
birle aylarulır. Artık göı:lerı il bı 
olanlar bile görilp an1una)daclıt d 
mihver stratejisi. İngiltereye k~ 

' şı yeni istikametlerden .ıar.ıc kı 
indirmek ınaluadını istibd"f ~lif ? 
mektcdir ve bııau yapa bilmek ıÇ 11ıc 
de harbin sahasını genişletnıe~ lıl 
ve masum milletleri ateşin içil' 
almakta hiçbir ulahzur görrn' 
mektedir. 

Bul,.,aar Başvekili Filof, Sobr• 
ya kii.rsüsünden vaziyeti şöyle•"' 
!atmıştır: iİ'!i 

- Alman hükıimeti Bulgar ~ --~ 1 
JWmetinden Bulgaristana Alnı dl 
kıt'aları göndermek için müsa::ı 
istemiştir. Alman hükumeti ~ 
müsaadeyi isterken. bu kıt'a)• 
vazifesi zamanla mukayyet bulu; ' 
duğunu ve bedef"ın de Balkaııl rı' 
da sulh siyasetine ve knmşutarı 
karşı olan ahdi vecibelerine ııııl' 
gayir hiçbir talepte bulunmaıttıf ·· 
tır. Biliıklı Alman hükumeti k0 

şularıınızla me~'i~·etle ol~n d•:,.ı 
lu.k muahedclerını ve aynı 'Xa11

1 ~ 
da komşumuz Türkiye ile geçe" ıJ"f 
imza edilen ve Bulgar hükiın•< 
nin sulh siyasetini bir kere d~j 
ehemıniyctlc kaydc ·li~ en be) ~ 

nameyi hassaten nazarı itib:.ıre 
mıştır. Bııl/;:'ar hükümeti, ~e .,J 
kesabına şunu beyan etmcyı 
vazife bilir ki Bulgaristand• ,\) 
man kıt'alarının mevcudiyeti. llb' 
garislanm sulh hİ)"asctini hi( 
veçhile değiştirmemektedir. ti 

Harbin mihver devletleri t• ıf 
_hndan cenubu ~erki Avrup•5 (, 

getirilmesi, ya Ingiltere)·e k~ 
doğrudan doğruya hiçbir ta• il 

1 
yapılnuyacağmı, yahut da J•!~ d 
cak taarnızun mu•uffakiyet ~ _ 
mali pek az olduı;unıı aıılatnt 

1 
d hÜ' 1 

tadır. Roma ra S) osunun •il _ 
zafer olarak kaydettiği bu h~ 

1 
ı 

bir noktadan mihverin lngıl\;r 
karşı>mdaki ziıfını tebariiz el~ İl 
".'.ektedir; . Şu. d~ haki.kat olj,ı 1 
soylenebılır ki eger mıh,·er: ~ 
be indirmek için İngiltcreıt•" ~ 

' yıf tarafını arıyorsa, geçen altı t 
lık hadiseler şarki Akdeniıitt 1 
şimali Afrikanııı, bu ıayıf ~~ 
teşkil etmedi~ini göstenni5t 1 '.~· 

Türk milletine gelinre; ~ ~ 
şeyden korknıuyoruı. Endi(~il' 
telaş etmiyoruı. :um· Ş• '. ııl 
etrafında sag"laın bir kal~ gi1'

1
' .J "i 1~. 

lanmış. onun her emrine ın• ' 
eJarak hi'fliwlerin inkişttfıP9 



Arnavutluk 
diyarı .. 

ıı 
1 

aaaa: AIJ ltEMAL stJNllAJI 
talynı\lnra karşı de,mnı edca. 

Jı.fllekat dolayısile son günlerde 
.aıı'rat isıni çok tekrar edilen bir 
ııı'eınleket ismi oldu. Burası Ar

rtıtluL'lln eıı meşhur yerle~i~ : 
biri olduğu kadar kend~smı 

İ"diren yabancılara beğendırcn 
kısm~dır da. Tarihi olmağa la· 
olan ) erler velevki küçük ~o 
kendilerine bir şöhret teman 

bilmişlerdir. Eski zamanın Bc-
1 kendi devrinde mamur sayıla> bir çok eserlere malikti. Etra· 
da bağlı~ bahçelik imi , cenu
Arnavutluğun en yük ek daiı 

e d " . Toınor agına tırmanıp m· 
ıı"k, iptidai sayılan vesait ile gün
ı la saatlerce yol giderek ~cclerl 

hanlarda geçirmek, akar sula· 
il kenarında dinlenmek bir za· 

nlar seyahatin en doyulmaz 

1
J!'klerinden ayılırdı. Qnun için 
oı oınor), A\TUJlalılann eyabat
ı elrinde (Tomor baba) diye 
ıl?'1an ve kendisine büyüklük ve
" len oranın en azametli dağı olu

denıcktir. Yüksek olduğu ka· 
~ da şaşılacak bir şekilde olaa 

.-mor baba vakit vnkit garip ses· 
~ çıkarır diye meşhurdur. Dağın 
((illinden arasıra top gürltiisüne 
~7.cr e ler geldiği ötcdcnberi 
ııJJ-7et ediJrnektedir. Böyle scs
ıf'. uyulduğu zaman bnba Tomor 

ıı .el~cck fevkalade , ukuntı hnbcr 
'11Yor diye itikadı oranın.halkı 
cl~';.sına öted nberi yn)ılnuştır. 
ııı;. e~kalade denecek hnrp veka· 

fil g0rtnüş geçirmi olan Berat 
u~ . de, Toıuor baba için de top 
-~1 kadar tabii gelen ne olabilir? 

•YL :ıanıanlar Sırplarııı elinde ve 
da Belgrad imi~, Osmanlı ta· 

ııJllıerine de Arnavut Belgrndı di-

bl alzcme: bir kilo şalgam, 151 
i ~ın arpacık soğaw, iki çorba ka

'fıı pirinç, yarUD çay fincanı zey· 
~yağ, iki parça kesnıe şeker. 

eJ apılı ı: Şalgamları ve soian
'f '1 soyup bütün olarak başlama· 

.,,.- bir tencereye bu haşlama su· 
~hdan iki bardak koymalı. Şal· 

ı.c.rbı ve soi'anları ve zeytinıaiıuı 
ıcltıl katmalı. ŞekerLdc ilave edere~, 
et nanıa<•a başladıjı zaman, pı· 
iÇİltcini saİmalı, on beş, yirmi daki

ei>t' kadar daha piiirip indrınel. 
içil' 

lmalı börek 
11,lıalzeme: Yarım klo elnıa, ya· 

Amavutlak dendiii za· 
her ınükif ah ancak 

man, 1 d ti ınücadele er en son-
çe n b' iklim habra 
ra veren ır 
,.eJmeJi •• 

"'bret alarak a:eçmiştir. Berat 
beyleri de Arnavutluğun ~arı ıın-ye şo ·ı. 1 
de bil:rük bir rolü olan Vırynolu 
öıner paşanın torunları sayılmak
tadır. Berat beyleri sofraları açık, 
eski tabir ile hanedan kişilerdi. 
Beratın en biiyk camii İkinci Be· 
yazıt zamanında yapılmış, Ömer 
paşa da sonrndan bir cami inşa 
ettirmiştir. Nehirler geçtiği için 
suyu dn çok olan Beratın arazisi 
mnhsuldardır. Fakat o\•anın bir 
çok yerlerini kışııı su basmakta
dır. Onun için nskeri harekat da 
seyahat kadar buralarda kış mev
siminde zorlnşmaktndır. Sarp dağ
lar, Arnavutluğun bu lıavalisini 
görenlerin unutamıyacağı kadar•· 
:ıamctlidir. Yazın sürülerin, ço· 1 
banlaruı gelip gitmesi burnlnrda 
hayatın belki yegilnc aliuıeti sa
yılsa yeridir. Kı gelince o da lar 
tamniyle mc,sinıin şiddetine ve 
karın kesafetine bırakılmıştır. Ba
har gelip de çoban gene sürüsü
nii olarak dağlara çıkacağı zaman 
ise her taraCtan küçlik büyük de· 
reler, çaylar hasıl olmaktadır. A
kar sularm güzelliği anlatılır gi· 
bi değildir. Uzaktan geçen bir ya-

bancı seyyah için Arnavutluğun 

güzelliği hep bu dağlarında, sula

rnndadır. Onun hayret ve takdi· 

rini kazanan diğer ba ka hususi

yetleri de var: çoban ve koyun 

siirülcri. O kndar emek çekilerek 

yetiştirilmi~ sürüleri kış olsun 

yaz olsun nıubafnza etmek kolay 

değildir. işte iyi yetiştirilmiş ~o -
ban köpeklerinin ne kadar i e ya· 
radığı 0 zaman anlaşılıyormu . 

Ilulasa Arnavutluk dendiği za -

man her mükafatı ancak çetin mü

cadeleden !öonra veren bir iklim 

hatıra gelmeli. 

HALKj 
SÜTUNU .. 
lı Ve lıçi Arıyanlar, 
ıikayetler, temenni

in ve müıkciUn 

Gelen Mektuplar 

Daktilo: istanbuldo.n - KAtip: Kadı
köyilndcn - B:ıy V. E. R: Kndıköyiln
den Bnynn K . Pcknk: istanbuldan üç 
tane, Bcyoğlundan, Erenköyünden -
Bay YU\'a Matbıınya bırakılmış, Top
kapıdnn Beıılktııştan, Kadıkoyilndcn, 
Kanlıcadnn, Eyllpten - G. D. Z. 40: ~a 
dıköyündcn _ i. Tcpedclcnlioğlu: Is
tanbuldan, Bcyoğlundan, M ... T: Top· 
kap dnn, Sanye.rdcn, Tar byadnn, Hey-
bcliadadnn, istannbuldan, Yolcu alo-

IDWt!'!( 
Aıırbk dava 

lnanbalda, biz kendimizi 
bildik bileli ve kez.a, siz d• 
öyle, ekmekler, hamurdur, 
nok•andır, hilelidir. Her hal
ta, yüzlerce kilo noksan, iyi 
piımemig ekmek musadere o
lunur • 

1 "Balık baştan kokar,, 

Siz, bugüne kadar, lstatJ.o 
bulun asırlarca ıüren hayatı 
içinde, bir lırıncının nokıan, 
iyi piımemi~ ekmek yaptığı 
için dükanının, tezgahının 
kapatılığını ve kendisinin ar· 
tık ebediyen bu mc.alckten 
menolunduğunu duydunuz 
mu?. 

Hayır, değil mi?. Fakat, 
buna mukabil, noksan, hileli, 
ıyı piımemi§ ekmek çıkarıl
dığını hergün görür, ve da· 
yarımız. 

Yeni tipekmeğe de hile ka· 
rl§tırdılar. lstanbulun her ta
rafında, bu ekmeğin rengi, 
kokusu, lezzeti ba§ka ba§ka
dır. Bazı semtlerde hiç iyi pi
ıirilmiyor. 

Bu halin önüne geçmek ü· 
zere tedbi; alınıyormuı, gaz.e
teler yazıyor. 

Hayır, yalandır; bu halin 
onune bu şekilde geçilemez. 
Kendi kendimizi aldatmıya· 
lım. 

BORHANCEVAT 

ŞİM İDEN ••• 
Sekiz ynşında Cavide, kardeşi 

altı yaşında Raufla karıkoca oyunu 
onyuyorlarlar. Babaları da bir kö
şede oturmuş, onları seyrediyor. 

Rauf - ( Şapkasını giyerek ) 
Allaha ısmarladık şekerim. 

Cavide - Nereye gidiyorsun ko. 
cacığım ? 

Rauf - Yazıhaneye gidiyorum. 
Öyle yemegine geleceğim. 

Cavide - Gitmeden evvel öpü
şelim (öpüşürler) 

Rauf - (Oda kapısından çıkar
ken) Allaha ısmarladık. (Kapı ka
panır) 

Cavide - (Omuzlarını silkerek, 

dudaklannı bükerek, Raufun ar • 
kasından) Budala! ... 
Babası - Kızım, niçin Raufa bu

dala dedin? 
Cavide - Kocalar evden çıkar

)ten, karılar öyle söyler. sen bil -
mezsin. 

H H sozu meşhurdur 
" Ya hazreti pir ! ,, Diyip sıvadım 
kollarımı .. Giriştim.. Tepesine 

tane yerleştirdim. bir 

-l=Yazan: &GSEYİN BEBÇET3--

Uzaktan, şahsan tanıdığım bir 
celepti .. Yanında dört beş kişi 
daha vardı.. Onlar da kalnntor, 
kürklü yDkalı adamlardı .. Her hal
de onlar da celep olacaklardı. 
Şahsan tanıdığım celep anlatıyor, 

öbürleri dinliyorlardı: 
- Canım çekti.. Geçen akşam, 

lüfer ıs kar asile birkaç kadeh çeke
yim dedim. Bir şişe klüp aldım. 
Geçerken balıkpazarına da uğra
dım. Minicik mınicik çinckoplar 
yüz kuruş .. Biraz lüferimsileri yüz 
elli ... Neredeyiz babn? Bu ne re· 
zalet! .. Neyse efendıme söyleyim, 
pazarlık ettık . Yüz yirmi beşten 
lüfer alacağız. . Çırak terazıyi e
line aldı .. Ben balıktan biraz an • 
!arım .. Hnbire, altından, bayat -
ları, ufakları dolduruyor. 

- Etme baba .. dedim. Ben ba
lıktan anlarım. Sen onları başka -
sına ver .. 

Ustası da oturmuş, içeride nar
gile üfleyıp keyü çatıyor. 

Bir kilo balık, gözüme az gö -
ründü. Birde baktım baba, soyha 
ne yapıyor? Toblanın kenarına, di
kine bir çıta dikmiş.. Terazinin 
dirhem kefesinin altını çıtaya da· 
yamış, balık gözünü ağır düşür 
müyor mu? Yani okkadan kazık 
atacak ... 

İçeri döndüm: 
- Baba! dedim, bu ne kepaze· 

liktir .. Bu ne soyhalıktır? Balığın 
kokmuşunu, ufağını yüz yirmi beşe 
ver, bir de dirhem oynat! 

- Kokmuş balık buraya uğra
maz! dedi. Sen ağzını bozma öyle ... 

Soyhaya bak!. Bir de dikleni • 
yor ... 

tasının aklı başına gelmez.. Pek 
pek çırağı değiştirir. Ycnı çırağa, 
yine bildiğini oynattırır. Halbuki, 
eatrona us pahası olursn, bır dahn 
mı? Yedi ceddine tövbe edeı ali. 
mallah ... 

- E peki, sonra ne oldu? 
- Ne olacak? Herif benden da· 

vacı oldu .. Hükumet de ondan da
vacı .. Şırndi, iki dava içıçe ... O, 
eksik mal sntmaktan muhnkeme 
ediliyor .. Ben de döğmektcn ... 

Zayıf bir ses duyuldu .. Bu, bıraz 
ilerideki bir mahkeme solonu ka
pısına çıkıp da\ acı ve maznunu ça
ğıran bir mübaşirin sesiydi. 

Bizim celep davrandı .. 
- Haydi baba, çnğmyorlar, gı

diyoruz. dedi. 
Mahkemede, celep ile balıkçı 

yan yana durmuşlardı. Balıkçının 
aynğında arkası basık :> cmeniler, 
yeleğinin kolunda sokulu bir yaz
ma mendil vardı. Yandan ayrılmış 
saçları, uçlan akrep kıskncı gibi 
bükülmüş sıyRh bıyıkları ve bütün 
hcyetıle, bir eski külhanbeyi tıpıni 
yaşatıyordu. Davasını anlattı. Çı· 
ı·agın belki yanlışlıkla ternzinin bir 
kefesini tablanın kenarındaki çı -
taya değdirmiş olnbilecegini, bu
nun üzerine de, dnva ettıği celebin 
kendisini tokatlamaga başladığını 
söyledi. 

- Davacıyım efendim, davacı
yım, dedi. O eski külhanbeylik de
virleri geçti .. Dağ başında mıyız .. 
Balıkpazarının ortasında adam to
katlanır mı? .. 

Bizim celep de kendisini müda
aa etti. Şahit celbi için muha -

keme talik edildi. 
Mahkemeden çıktıktan sonra, 

arkndaşlarilc beraber bir grup ha
linde koridorda yürüyen celep: 

- Ha! dedi. orasını unuttum söy
lerneğe ... Bugün yine Bnlıkpaza· 
rından geçerken baktım .. Çıta hal~ 
tablanın kenarında duruyor. De
mek ki, bu dayak da us pahası 
olmamış ... 

cYa hıı.zreti pir!• diyip sıvadım 
kollarımı .. Girıştim ... Herif kalıplı 
amma, canı yokmuş. Tepesine bir 
tane yerıeştirdım. Yıkıldı kaldı .. 
Bir iki tane daha ... Derken cfen
dıın<' söyliyeyim, etraftan dük • 
kancılar, gelenler geçenler yetişti.. 
Aldılar herifi cliııı<len ... Yoksa hiç 
ötesi yok, ezecektim.. Pastırma -
sını çıkaracaktım. 

Dinleyenlerden bın: M · ı ı A K 
- fyi amma baba, dedi; adamın 1 1 0 r U D ffi a 

knbahatı ne? .. Sen dö~cccksen, k 
çırağı döğcydin .. Ek ık tartan o .. I aDUDUDa 
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aşmabarrlrler 

Ne Diyorlar? 
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ı K v A M IMusik sta ıe;ı ...... ...: 

Bu sabahki lkdam'da Abldın Davcr D18Z rJ '11\iD.li.tU. 

cAlmıınya Yunıınlstann taarruza h11· ı E lk zırlanıyor> isimli Bnsınakalesinde y.,. vve İ gün bizim gazete 
nnulstana giren Alınan kıt'alarınm ~azin bir dadiseden bahse d: 
hangi hedeflere doğru ilerlemek lhU- Meşhur Türk musiki üstadı 
mali bulunduğunu tetkik ederek, Bul- ltri'nin Edirnekapıduki me-
kanlarda hasıl olan son vaziyeti mU· zarı, az kalsın, yıkılıyor, ho.k 
talca etmekte ve demektedir ki: 

cYan resmi Alman kaynaklanndan ile yeksan ediliyorm :t ! 
vcnlen haberler, siyasi tazyıkin b - Itri, Türk musikisinde bir 
lamak üzere oldu •unu go teren oın- kutuptur. Çok yazıli ki, bu 
ınetlerdir. Alman ordusu, Bulg rıstana meşhur ve Üstad san'at Rr 
yerleştikten sonra, siyası taaıTuz, nr- h 
kasından da nskert taarruz ba lıya- akkında, elde çok uz vesi ·a 
cnktır.> ~~ malumat vardır. Bil' zn· 

CUMHURiYET manlar, ltri'nin hayat ve eser

lerini bir vesile ile etki et· 
mek teşebbüsünde bulunmuş· 
tum. Fakirhanede bazı ne la· 
rım vardır. 

Şimdi, buraya, o notlarım· 
deniz hnl'blnl me\ zuu bah etmekte ve dan hafızamda kalunlaı·ı ıil• 
Naulerln bugunc kadı r yaptıkları ralıyorum. 

Bugünkü Cumhurıyette, B .. y Yunu 
NadJ <Harbiıı muhtemel ı;uOıalan> 

!simll Başmakale inde İU,onh:ır<lıı 
lıarbın nasıl ccnı.ı;lıycrck ynyılablle· 

ccgiııl tetkık ettJkten sonra, Hıtıerin 
son nutkunda işaret ettlgı ilkbahar 

propagruıdada ıddl:ı olunduğu gıbi, Tahmin edildiğine göre, ft-
hnıbin çabuk bıtınıyeccğınl işnret c- ri. meıhur divan tairi Nedi-
dcıek, cs:ıs fıkirlerinl şöyle hulAsa et- min muaıındır. Bir taraftan 
mektedir: 

cAvrupadıı bitecei,'l sanılan lınrbın Nedim şiirleriyle, diğer y n· 
genı:ılediğı me;>tlandadır. Bu gcnışle- dan Itri besteleriyle Lale dev-
yışi.ll bu kadarla J, lmıyac gı \c hat- rini yaşatmışlar, ihya etmi • 
tfı ıstcr istemez 5lındıyc kadar görü- ler, ve belki de o devrin o :.a. 
leni erden daha o,; ahım ilitil Uara knpı 
a~acağını kabul etmek zarurldir. Tur- dar parlak geçmesinde büyiık 
kiye her ihtimale karşı \'tlzlyl!tl ken
di mildııransınıı ait en kat'l azminin 
ııshı sarsılmaz soğuk k.ıınlıl$ He ta
kip cdlyor.> 

amil olmutlardır. Eski Sada • 
bad alemleri ve eğlenceleri 
Nedimin şiirleri, ltri'nin beı· 

teleriyle kıvamını bulmuştur. 
T A N Türk mimarisinde Sinan ne ioe, 

M. Zekeriya Sertel • Yııgosı. vya
nın vazlyetı> ısimli Bnşmnknlesındc, 

Alman ordularının Bulg ıl tanı lşgıı
liai mütcakıp hasıl olan vaz.ıyeU mu
talca ederek, sözu Yugoslnvyarun va
zlyctınc nakletmekte 'e hultısn olarak 
!ıkirlcrıni ııöyle if delcndırınckte
diı": 

cBulgarıstan Alman kıt'ıılan tara· 
tından işgal edildikten sonra, Yugos
la\'Ya tnammcn muhasara edilmiş bir 
vııziyete du~mUstilr. Fakat, Bulgarfs-
tandaki Alman ordulnnnın 'VUi.Ccsl, 
karaya çıkacak İngılız ordularıyle 

çnrpılimaktır. DugOn Yugoslavyayı 
askcrlıkçe tazyika teşebbüs etmek, or
duların hedefini dcğıştirmelcri de
mektir. Bu itibarla bugun Yugoslavya 
Cenuptan bir Alman tazyikine maruz 
de ildir.> 

YENi SABAH 

B. Hüseyin Cahit Yalçın cKomşumuz 
Almanya> başlıklı bugODkll başmaka

lesinde Almanya ile artık kOlll5U oldu-
ğunıuzu ve bunun ıntına ı Ozerınde dil
şünmenııı bugUnun en milhlın vazifesi 
olduğunu s6yliycrck: 
cAlmıın matbu:ıt bUro u Türkıyc 

hakkınıln Almıınyanın dosl!me hlsii
yat besleğini temin ediyor. Bu bizi bU-
tlırı bütiln uyanılt bulunmıyn se\·kcdc
cek Arazdandır. Nazi Alınanyanın en 
rnümcyyız vasfı komııulııl'ını yutmak-

Türk musikisinde Itri odur. 
Itri ile, Türk musikiıi kemal 
devrini bulmuştur. Onun te
ıirleri çok geoit ve büyük ol .. 
muştur. ltri'den ıonra gelen 
ıan'atkarlar, hep onu taklit 
etmiıler, bütün Şark ale
mi, ltri''den musiki dersi al
mıttır. 

ltri'nin bin kadar eıer yaz· 
dığı muhakkaktır. En acı ha
kikat ıudur ki, bugün elimiz
de, Itri' den kalma ancak 20 
eıer vardır. Diğer yüzlerce e-
ıer ne olmuıtur, nerededir?. 
Bu noktalar meçhuldür. Itri'· 

nin ölmez eserleri insanı bir 

baıka &lemde, vecd içinde bı
rakır. O, herhangi bir muaiki 
üıtadı ile mukayeae edile
mez. Bqb baıına bir varlık, 

bir ıahsiyettir. Onda yaratı .. 
cı bir ruh, en.in bir aan'at 
ufku vardır. 

Bu veıile ile ıunu söylemek 
iıerim: Gönül diler ki, lıtan
bul konscrvaluarı, ltri'nin me-
zarını yeniden yaptırtaın, bu 
ıan'at dahiıine layık bir ıe .. 

r 
11
,-b çuy fincanı ince toz şekeri, ya· 

c b çay fincanı üt, iki çorba ka· 
Jıit'tl Yağ, bir yuımırla, bir miktar 

ltt1-'ı, biraz vanilya. 

d Y s· Aksarayd:ın, B:ıy H. 
nun an - · 
H. B: Bcyoğlundnn - 54. Be lktaş ve 

relen 8 Fatma 8: I tıınbuldan -
Sarı)C A ,:...,z. Dnm"nsı okun nıyan - Albomin şışmanlarda !azla lyle 

görülen bır hastalıktır. Şışmanlar 
çok yemek yediklerinden bobrck
leri yorulup daha çabuk bozulur . 
V kitslz. l emek yiyenlerde de böb 
rekler daha çabuk bozulmaya 
müstalt olur. Albomln cıknrnn in
sanların yüz ve gözleri nisbetcn 
şıser fakat baznn şişkinlik olmaz 
LUlnn albomin tedavi edılmezsc 
damnrlnrdnki tansiyon &:ittikçe 
artnr, bobr<>klcrden çıkmayan ü
re kanına ka~ır ve ürcmıye se· 

Bayatını veren o .. Kuçukleri ko - k 
ya~ ~;aa! Onu anlata)ım .. dedi. 'ayklfl i i hareketi 

tır. Kılıç yutan hokkabazlar Almanla
rın go terdiklerı marifet yanında adi 
birer çırak kalırlar. Alman lstllA tek
ni ' sık sık tatbik edıldiği için onun 
biltun teferruatına bugün vlıhıf bulu
nuyoruz. l3u gıbl hususlarda, ne knd r 
inkıliıpcılık iddiasında olurlarsa ol-

kilde bir abide vücude getir
sin. Bundan baıka, ltri'nin 
elde mevcut eserleri tabı ve 

aııdl apıJısı: Süt, yağ ve çal~annıış 
. b,UUurtayı karıştırmalı, nıutema· 
:a~en karıştırnıukta ~cv.~1~1 ~de -

11,_.k, bir taraftan alahıldıgı ~adar 
ııır'un içine koyarak işletınelı. Su· 

:r•-' değil, fakat yunıu~ake:ı bir ha· 
plırlır oluncn. k:ılıncn nçnı:ılı. ha
rıııf~.run yarı mı dilinmiş clın:ı~ ı. 
k0ır.urnıcri döşemt:i. iki kaşık toz 
dos eri ile vanilyayı hamurun ya· 
ııı.-'ını iistiine kapatarak kenıırla-
11,ıtı sıkıca ha tırıp yapı tırmalı. 

nıe;'tiinii de siitıe sulnnıolı, yıırnn 

1 

dşııflat kadar orta hnrnrette iirında 
;,rtartarok çıkınca sıcak iken he· 

e) ı.ıe .. . 
re r -n uzuınc şeker dökmeli. 

~e ,,-
•ıj\l l.:_DEBI ROMAN: 73 

Basan ıç""" · "' ş. T. Al.s:ı n) dan, Ercnkoyunden, ~il· 
yükçekmı..'C\.--dcn taııh.hutlü, Ortakoy
dcn - Bnyan Hayriye (Aksarny): Un-
kap:ınından - Bayan Semnpt k: H?s
köyden, Beyazıttan, Pehllrnnköyün-

d R R 27. istanbuldnn - Baynn 
en- · · · k F. Akarsu Beyoslundan, Ilılylikce me-

ceden taahhülhl, Hadımkoyilnd~.n -
H ö · izmitten - Bayan Mubec-nayan . . . 

1· izmiltcn - Mahzun Kadın: Istruı
ce İa Z İl · ist nbul, Maltepe, Be-
bu llJ an d~ . Bayan MOşkUlpescnt: 
yo6 un - . 

li Fcncrı.ııden - i Gün : Istan
~ dç mektuplarınız vardır. Her gun 
bul an 19 arasında alm nız veya al
ı;nat 15-

mercudur. 
dırznanız ... 

1 
Mekll bunuz bugun 

Bııyan Şu e) -
yoUıı.nmı~tır. 

,il s 
İÇ"' n de in I Sevece 

ETEM iZZET BENiC~ t•" 
pal (azan : -"' ~ ~n. . 
*a _,, nd ~ı~ cnın sunli çok ııazik \o 
apr" d e n1eı ok U) andıran bir sual 
il i• u. 
ill~ - 'eden benden bunu oru
L ' ~rsun? v~;,J 
111cJl'. Merak ettiğim İçin 
ı;j)t Uu cfcr de ben o~d~~ sord . 
' t Pek' H ı·ı um. e J .--:. ı, a ı Necip senin için 

11ıot" lnul 'erebilecek bir tip ıni?. 
41 'nu I' k ' ,, sun un nrşı mda dmdu· d .. 

iıı ,. ndii. ' ll· 

,ıtı,: 

irı J 
f ııt"' 

tif·.,, 
tıi( 

- n . ı enım n ı en verılını l . k • 
rını . k ur a 

~o .. 
\ledi. 

:- od halde ben de bir ey düşiin· 
eğiJiın? 

Oedinı O 
lltes l da ı rar etmedi 'e .• 
lıqk~ ~de. bö~ le kaldı. Fakat, 
ıt hUa .. kı ~aciyc bu bnhi .. üze-

l 1.tk hır hns asiyct go te· 

, b bns asi et iizerin-
de ıı · , · ri) or, ben k ihth acını ııı • 

rakın durmn • 
de nıc 
sedi~oruın:.. p.OTA o~iŞT 

beklediği anck· 

N·ı n' et n blaınm 1 1 
" • • tcnı: 

tup g('Jdı. En ş ' t cniı dogru de · 
istanbulıı gı ın . . 

- 1 daha ı,ı. . 
v •ı os01ancı d~ ;;:ırip kı, 
gı . ne ka ar r.' 

Diyor. Henı, d . ktubun n. 
Nihat bu ınc şnındnıı n) rılınıı~ 

Hastalığın .. re bo •ı:ın bır 
- .... , beııi tccssu " 

için kotu 'e astahk ,·c oouıı ge· 
sebep. Fakat, b ol ıns) dı. Şnıııı 

· d' v• ır.a) ıflık dn • · olacak· 
tır ıgı klig~ in "~tı!otCll ıyı 
terk eıuıe 

t ı or An-
ı... · · ftrat ) opı) • 

Diye de bır ı~. ı klnı ı l:ırn r • 
k . b .. tun sn 

lı'-·orum ı, u . k tu·· Eni t 
" · etı u · ıncn cephe 'a~ı) bulın:ıdı1,rı 1 adllr 

istanbulu cuıın 

1 

bep olur. Bıruıennlcyh kendılc· ı 
rınde albomiıı oldu !ll şilphc:ıinc 
du!ıenlcr hemen doktom müracaat · 
edip icap eden ''<iavlyi tatbikte 
nımnl etmemelidırıer. 

'- J 

Şamı dn cnmi~et iz gorii)Or. Ve .. 
cephe miitenrndiyen ama doğru 
geriliyor. Bnğdat cephesinden de 
kötü haberler geldigini nlih Sö~ li
~ or ve .• iln\'C ediyor: 

- Dü ınmı kuvvetleri bu gidiş
le Musul'ıı kndar ilerli~ eceklcr gn· 
libn. B ğdnd diişoi bir ha'.\ il olu· 
yor. A 1.er ara ında dizanteri de 
cok tnhrib t ) npıl or. Ekmek kıth· 
ğı da \ar. Arapl r her taraft bi-
l anei edil or. lnniliz ordusu ile 
birlcsİ)orlar. Ş. rkda da Ru lnr Su 
şehrine l·ndnr ilcrlcıni. bulunu) or
lar. EO\er paşa Almanlara bu mil· 
letin tnliini bağlamış, mutlnkn l,a
zanac:ığız.. iye kendi ini ovulu
yor. Ccmnl pnsn da \'aziyctin \ c
hnmcti kıırşısmdn nldı bnı;;ın1 İ tnn
bula gitti. Jlfılft dön 1 diğinc gö e 
pek diinmek nİ) etinde de değil a· 
liba! 

Biıtiin bunlar gö terbor ki mu· 
harelıc vaZİl eti İli dcgil. Hele c· 
ni temin nblnmo: 

- Osmancı •a it. 
ı ı utl ka lak n bir t b

ir. E 1isteın tchl'ke· 
ıni ol n~dın · , 

Bizim celep .. •Balık baştan kokar~ Mılli Korunma Kanununa mu -
sözü meşhurdur. Ustası göz yum- halif hareket eden iki fırmn hak -
masa, çırağı parmağını bile oyna- kında adli takibata başlanılmıştır: 
tamaz. Anadoıuda, goban kopek - Sultanhamamında Leon Semerci 
!erinin yavru ... una enik, orta yaş. isminde bir manifaturacı Kamil 
lısına çomar, ihtiyar, işe yarama- Öztürk adında birine 45 kuruşluk 
zına da zontur derler. Zonlurun basmayı metresi 60 kuruşa ver • 
artık disleri dCikülmiış, kımılda - mek suçile yakalanarak adliyeye 
yacak hali kalmamıştır .. Tekaüde tevdi olunmuştur. 
çıkmıştır. Bır kôscde, yatar durur .. 
Çomar bir kabahat işledi mi, sa- Diğer tarnitan Bnhçekapıda 
bibi, zonturu döger. Enık de ka- yün - ipek mağazası da fatura vcr-

bahat işlerse, dayağı çomar yer. mekten istinkuf ederek Milli Ko· 
Ben de onun gıbi yaptım. Çoınar runma Kanununa muhalH hare -
kabahat ışledı zonturu döğdüm. ket suçile Cumhuriyet Müddeiu -
Öyle yapmasam. çırağı d()\ em, us- mumıliğine verilmiştir. 

ln, nhlamın gitmesine mııvafal nt 
etmezdi. 

GAMSIZ ADAl\1 
Salihe: 
- Ablam O ınncığn gidecek .. 
DedL~im 'akit, hiddetle ilin cet-

tim: 
icin rnlrnt olsun göriiyor un 

ı, i t. nbula gitmh onım \ c lıura
da ım. Su~ u görmeden çcmirleni
şin 'arılı. 

- Sen ebcp oldun! 
Dedi \Je •• ilfı\c etti: 
- Koca ı ucred i c J nn ı d o-

r. da olur. Prcıı ip hudur. r. knt. 
en durıııı dururl n bir İstnnbuln 

gitmek mc.:sel !.i çıl ı ı tnhiı ben 
de :fikirlerimi o 1 

-Amma 'beni çol. kııdın. 
Gnnı ız 'c kıı bn ndnm. Omuzla

rını ı;;illdi de: 
- l{ırılncal. bir şel ~ok! 
Dedi \e .. brni lıit, olına"ZSo gec

mi bir hadis icin hile bir nıı ok
m ıdı. D mek ki, bu 
l ındn bir 1 nbnlık 
ır lmrı1 rı dn on
m H l b lı ı ' ii

çt lar. Hem bunl r o re-

it ndamlnr ki giıya knrılnrın1 a· 
vuçlarını içinde farzehneklc en 

biiyük hamakati gö teriyorlar. Ka
çamak ynım1ak i ti~·cn biraz :zeki 
\'c aklı ba ıida bir kadın dünyauın 

miinosebctsizliğiııi yn}> n hunların 

ruhu bile duvma:ı. Ben kendimden 

ölçii:\ orum. Snlilıc lıi~ nnct etmek 

i tcdiğim 'akit ruhu bil<• du~ m z 
istedi!;rim erkekle i t diğim gıbi 

se\ işcbilirim. Ve .. hnttu nlılılc d 
ö~ le bir ıniına ebet idnmc cdcbi
riın J,i, Salih: 

- Amnıı karıcığım! .. 

Diye iizcrime titrer, I•' kat, ben 
bunu ~ apmnk i temi) onun ve .. 

bö~·lc maskeli bir kndııı hlivil eti 
ile l aşamann aleyhinde bulunu· 
yorum! 

HALU, ıcciP 

sunlar, Alm:ınlar gayet muhafnzakfır 

dırlar, an'aneden ayrılamnzlıı Onun 
için, dün hayatlarına kastetmek iste
dikleri komşu devletlere ne muamele 
ctmışlersc bugün de ayni usulu tcıtblk 

edeceklerdır. Bahusus, ilmdlyc kadın· 
lı.cr yerde muvnffitıyet temin etınl ve 
tccrilbedC'n gçrn bir usuldn Balk n

larda 'a gecllınc 1 için hiç bir ubep 
yolttur.> demektedir. 

VATAN 

B. Ahmet Emın Ynlm n Hakiki Te
minat nelerdir 1 ındckı bugünkü 
Başmakalesinde Bulgaristan ı.ıalln
dn bahsetmekte ve bılnhnre yaz mı 
şoyle bıtirmcktedir: 

cAlmıınlann arzu \ c tlha ma hudut 
yoktur. Hıı; bır öz \C tu hhüt bunları 
tahdit edemez. Herhangi b r 'azlyctte 
araftırncnğımız nokta· Almnnyanın 

ka~ısındakl ıı klerin ını, ;}O a bekle
dı ı menfontlcrin mı daha a •ır ba tıfı

dır. Almanya nz zahm('UC çok menfaat 
elde cdcccgıne klı kese e :> urür, risk 
j.arafının ağır b t ını ö dunu.> 

T ASVIRlEFKAR 

neıredilmeli ve bu büyük 
Türk aan'atkiırının hayat ve 
eserleri hakkında etraflı, sa· 
hih bir etüd neırebnelidir. 

Ümite diyorum ki, Konser
vatuar, herıeyden evvel bir 
Türk ıan'atki.rına ve daha 
sonra da, bir zamanlar l lan 
bul hayatını terennüm etmiı 
ve yaşatmış bir musiki üsta
dına, bu hizmeti çok görmez. 

R. SABiT 

Noksan helva 
tartmuş ! 

J.'atıhdc Ordu cadde ınde heh ncı 
Şevkı Kocaog.u, noksan tartı ıle 
helva satarken suç üzerı yakalan
mış, hakkında takibat başlnnmıt

tır. 

T ramvayl rın ar
kasına da 

plaka koJ!malı 
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• Zi ARETCİ 
' ___ ,_ 

-- Yazan: FAİK 

Saat .abahın onu idi. Hasta de. 
liJ.:anlı bir buçuk saattir, sabah kil· 
rün üyapıyordu. Bir ara odasının 
kapısı vuruldu, ve içeriye elli yaş
la•ında kıranta bir adam girdi. Bur
nu alkolden kızarmış ve ağzınd;; 
tek tük birkaç dişi kalmıştı. 

Hasta on altı yaşlarında siyah 
gözlü, beyaz tenli bir şey .. Sağ ya
nağı, hastalığından olsa gerek kı. 
zarmıştı. Ziyaretçi, hastasının od-· 
sındaki tek iskemleye rahatça o
turduktan sonra, karşısında bulu
nan insan sağırmış gibi pek yük
sek sesle konuşmağa başladı: 

- Nasılsın, İhsancığım, evla • 
dım? Oh, oh, maşallah seni pek iyi 
gördüm, bana pek fena demişlerd;. 

İhsan adlı delikanlı bu bekleıl
mcdik ziyaret karşısında canı sı

kılır gibi oldu. Yutkundu, İstira -
hat zemanında. babasının bu ah
babile konuşmak hiç de hoş bir~ey 
değildi. Kaç gündür bulutlu olan 
bava henüz bugün ac;mı~tı. bol bol 
denizi ve Büyükada sahillerini 
seyredecekti. 

Ziyaretçi sözüne devam etti: 

- Baban geliyor mu? Ara sıra 
mı? Yoo, öyle şey olmaz, sık sık 
gelmeli.. Geçenlerde gördümdü. 
İşleri iyi gidiyor mu? 

Hasta kısa kesmek maksadile: 
- Bilmem ki dedi. 
- Nasıl olur oğlum, sen baba • 

nın işlerilc alcikadar olmalısın. Ha, 
bak ben sana kitap getirecektim. 
Hangi eserlerden hoşlanırsın? Tıb
bi, fenni, edebi, tarihi yoksa fan
tezi eserleri mi tercih ediyorsun? 

İhsan, ürkek ürkek bakındı. 
Tarasada yatan arkadaşlarını uyan· 
dıran ve tedirgin eden bu müna
ısebetsiz ziyaretçiye içerlemeğe 

başlamıştı. Çarnaçar cevap verdi: 

- Pek bilmiyorum, elime ne ge. 
çerse okurum. Fakat tarihi roman
ları daha çok se\·iyorum. 

Tarihi roman sözünü duyan zi
yaretçi canlandı: 

- Tarihi roman mı? Çok iyi çok. 
Tarihi romanlar pek faydalıdır 
Fakat ef~ndmı. bizde pek saçma t;;
rihi romanl&r yazılıyor, adeta tari
hi tahrif .:diyorlar. 

Hasta yorgun gözlerini muhata. 
bına dik'i. Ziyaretçi oralı değildi: 

- Srn Nimet hanımı tanır mı
sın? Anne!l' n görümcesi Nime: 
hanım. Hani An karada komşunı.:ı
du. Ne şen kadındı o ne ~en! A11 ·' 
rahmet cyles•~1 sizlere ömür ... 

- A11ah rahmet eylesin. 
- Bana bak İh5ancığım. Sen 

niye hep böyle yatıyorsun, dola~
sana canım. İnsanın böyle yat -
maktan canı sıkılır. Ne güzı-J yer
ler bak, deniz, çamlık .. Benim res
samlığım da vardır. Bu hafta bo
yalarımı tuYalimi ,fırçalarımı. ge
tireceğim. Bu manzaraya doyum 
olur mu canım? Kalk İhsancığım 
dolaş biraz. 

Hasta yavaş bir sesle: 
- Şimdi istirahat zamanıdır, 

dedi, konuşmak bile yasak . 
- Saçma şey. İnsan konuşmadan 

durur mu? Hem canı istediği za
man gezmeli. Ataletten ruh rıozu. 
!ur ve vücut hasta olur. Sen ne 
olacaksın İhsancığım? 

- Hastalığım iyi olsun da efen
dim. 

Hasta sözün uzayacağını anla -
mıştı. Adam lafı bırakmadı: 

- Benim Ahmet bu sene hukuk
tan çıkıyor, avukat yapacağım o
nu .. Benim gibi olamadı, ben gü. 
zel san'atlara bayılırım. Sen Hak
kıları mutlaka tanıyacaksın. On 

(Devamı 6 ır.cı s~hifede) 

#'mııaıısmır Artık Ter~ d ıl üt Etmf'' ioız 

ŞARK Sinem.ısında 
Güır.el filmler •erisi .. Yarın aktam 

Tam zamanında gelen bir film 
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Bu balonun kraliçesi. .. 
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Aşka hiJ~Tet çeken ... Snadete erişe n'iyen kadın hayalleri. .• Günah riiyala-
:_, riyle ömürlerj ıecen ... 

BEKARLAR KLÜ-BÜ 
Bu akşam LALE' de açılıyor 

SACHA GUİTRY - ELVİRE POl'ESKO _ ~!ARGl"ERİTE MORENO 
BETrY STOCKFELD - ANDRE LEFAUR ,.c daha 5 büyük Yıldız ömrün 

bir muamması olan bu şaheseri yarattılar. 

,------DİKKAT: İki Yeni Harp jurnalı birden------, 

ı - cTürkçe> Birit~ Paramunt 1 2 - .Rumca> Yunan jumalında ı 
jurnalde: Sicilya sah.iJlerirıde ilk 

Harp harekiıtı - Türk Yunan ku
de!a kaqılaşan İngiliz !iiosiylc Al-

rumu. Cepheden a:eıen ıanaimman Tayyareleri ~rasınd<.ıi<i harp_ 
General De G<>l'un A!rikada iler
ley; $i - Habeşf~tanın ayak!anması. 1 

~adın erke~ bütün 
iş ou~ında .. 

Yunanistan 

Numaralı yerleriniıi lütfen ev\'eldt..'n ka ratınıı;, 

Yavuz nihayet Mısıra hakim oldu 
Fakat, Yavuz Sultan Selim, 

her türlü tedbirlerı alm ·ı·. Sına 
çölünde menziller tesis etmişti. El
yevm, Sina çölünde Hanyunus de
dikleri yer, Ya\"uzun vi.icude ge
tirdiği menzillerden biridir. 

Y:ırnz, Sına çülünü 'yüz bin ki
tılik ordllsu •. a yirmi üç güııde ve 
l:ıir hamlede geçli, Süvene geldi. 
Memlukler, M sn ırüdafaa etmek 
içın toplannı.ı§l:ıruı. Memlukler, 
Ti.ırk o. du,unu mağlüp edecek • 
!erine kan.diler. Çünkü, Türk or
dusu Sin \'Ölünü geçerek ezildi-

ğine ve uslerinden uzaklaştığına 
kanidiler. 
Mısırda müthiş muharebeler .ol

du. Hele Kahirede Memlukler a
zami bir cesaretle dayandılar ve 
kanlı muhtrebeler oldu. 

Kahire önlerinde şiddetli mu
hıırebeler cereyan ederken Tur -
gut Reisin gemileri de Mıoıra gel
mişti. Turgut, Karabulutu sintine
de ölmüş zannediyordu. Yedi gün 
aç ve susuz böyle bir yerde demir 
olsa )'aşyamazdı. 

Turgut sintineyi açt;rdı. Kara-

DENiZCiLiK NASREDDi oc~ 

' 

yare eri 
lb -
1ı,.ı 

lb • 

• 

Yazan: ZİYA Ş&KİB 

Tefrika No: 15 

Elleriııde yalın kılınç 
aralarından fırlıyo rra 

ezaı 

ı. 

- Kızım!. Bu kağıdı, saçlarınııı 
arasına sakla. Kimseye gösterme
den, götür beye ver. 

Diye, tenbib ediyor. • Kız evden çıkar çıkmaz, boca 
derhal harekete geçiyr. 

E'·"eıa, tavan arasından, büyük 
ramazan davulunu, indiriyor. Da· 
vulu, merkebin üstüne yükletiyor. 
Ve hayvanın yularını İmada veri
yor: 

- Sivri Hisar yolunun üzerin
deki mezarlığa git. Orada beni 
bekle . 

Diyor . 

1 
yor. Açıyor. Okıımırn ba~ 

Kfi~ıtta, şu satırlar~ g()rİLJla 
(Bey Hazretleri) . 
Hem namusun, hem de hnY 

tehlikededir. Ekmeğini yiyeo 
hainler, senin aleyhinde, nlı 
teşebbüslerde bulunuyorlar f 
sakın korkma. telaş etme. ı;ı 
her şeyi öğrendim.. Bir iki 
zarfında, bu hainleri cürüm~ 
de ele geçireceğim... Yalnız. 
den birşey rica ediyorum. J{ 
gitmek bahanesile, derhal 'e 
uzaklaş. Fakat yak.n bir l 
saklan. Benden gelecek haber' 
le Ve bu haber gelir ge!meZ. 
hal şehre avdet et. Allah, d 
!arın yardımcısıdır.) 

Akdenız Havzasını Gösterir lia"i-ita 

Kendisi de, do!ruca kır serdarı 
deli Halil"in e\'İnc gidiyor. Onun 
bir köşeye çekiyor. Gizlice görüşii
yor. 

Bey, kağıdı okuyup bitirf 
hayretlere kaplıyor. Kızı, ist" 
başlıyor: Son hafta zarfındaki hadisele

rin en dikkate değeni hiç şüphe 
yok ki Almanların baş vurdukları 
politika taarruzudur. 

Bir taraftan Vişi hükumetini 
tazyik. diı;er taraftan Bulgarista
na ta\•siye .olunan Alman mutale
batı bu siyasi taarruzun ilk teza. 
hürlerini teşkil etmektedir. Siya
si taaıTuzun gayesi ne olabilir? 

Bu; şümullü sualin cevabını 
vermek için, son aylardaki tara
feyn vaziyeti, sevkülceyş ve tabi
ye sahalarındaki harekatı bir de
fa gözden geçirmek icap eder. 
İtalyanlarınAfrikada İngiliz Nil 

ordusile Anzak ordularınm mu -
vaffakiyetli taarruzlarile tam bir 
hezimete ugramaları, Alman yar
dımının filen kendini göstermesi 
için mevcut imkanlara başvurula
rak İtaljanııı. yalnız büyük devlet 
hüviyetini değil, istiklalini de 
şimdilk manen ortadan kaldıran ı 
bir anlaşma ile bu hezimetini ana
vatan topraklarındaki akislerini 
bertaraf etmek vaziyetine düştük
leri şu sırada gaye itibarile İPgil
tereyi istilaya karar \'erdiğini ilan 
dan çekinmiyen Almanyanın gar
bi Akdenizde hakimiyeti ele alma
ğa çalı~ması ilk bakı5ta bu siyasi 
taarruzun ana hedefi gibi müfa
lea olunabilir. 

• 
lngiliz donan-

• 
masının 

Ceneve 
yenı 

taar
ruzları bek-

le ne bilir 
Akdealzdekl İngl. 
Uz bAklmlyeU bUD· 
daa ıonra ne ı er 

1apablllr?. 

Yazan: -""'\ 
( RAHMi Y AGIZ j 
İtalyan, Fransız ve İspanya sahil
lerinde bulunan hava ve deniz üs
lerini elde elliği takdirde ve farzı 
mahal olarak Fransa ve İtalya do
namaların: da kendi kumandası 
ve personeli altında birlc,~tirmek 
im~anlarını ele geçirse bile, bugü- ı 
ne kadar oldu;,u gibi her zama~ 

ve her vaziyette tefev,·üku elinde 
bulunduran İngiliz deniz ,.e hava 
kuvvetlerinin, bu müşterek do
nanmayı birleşmtge meydan bı- j 
rakmadan kendi üslerinde imha 
etmek kudretinde bulnduğunu na
zarı dikkate alarak Alman tcsav
vurlarının hayal <ılmaktan ileri 
geçcmiyeceğini kabul etmek doğ
ru bir keyfiyettir. 

Bundan bir müddet evvel Ce
nevcye yapılan İngiliz deniz bas
kını, bu müsaade ctm~yi~in bir 
tezahürü olmakla berabe,-, İngi
liz donann1asının !=ievküle;eyş ,~e ta
biye sahalarındaki harikuli.dc bir 
mU\·affakiyetinin de güzel bir ör-
neğjdir. ı 

Yüz mermbi mevcul olan bir to
pun doksan dokuz mermisini ta
lim meydanında harcıyarak yü -
züncüsünü harp saha!iına sakLyaıı 
!akat her topun bu tek mermiyi 
tevcih olunduğu hedefin ta kalbi
ne isabet ettiı-erek ve döğü~ün ga
yesi olan galibiyeti her sahada is
tihsal eden İngiliz ordu ve donan. 
masının bu ba,kı.nı bir muzafferi
yet halesi içinde diğer baskınların 
da ta~iip etmesi pek miinıkUndür. 

RAHMİ YAGIZ 

Görüşülen şey o kadar mühimdir 
ki, deli Halil de fena halde öfke
leniyor: 

- Vay teresler vay .. Hocanı! .. 
Eğer bu herifleri tepe takla ede
mezsek .. 

Hoca, kır serdarının sözünü ke· 
siyor, cümlenin alt tarafını kendi 
ikmal ediyor. 

- Bu sakal bana.. O pala bı

yıklar da ana ayıp olsun. 
Diyor. 

Akşehir Bel inin konoğı. 
Bey hemen dairesindeki oda -

smda, gecelik kıyafeti ile oturmuş 
kitap okuyor. 

Oda kapısı yavaş yavaş açılıyor. 
Bir az e\'\'el Nasraddin hocanın 
e\·indc ğörülen kız, '!"ul usul içeri
ye giri~·or. 

Be~-, kızın bu ihtiyatlı hareket· 
lerini görünce soruyor: 

Kız!.. Ne var Ne oluyor? •. 
Kız, parıunğını dudaklann1n üze .. 

rine koyuyor. Süklıt işareti edi -
yor. 

Sonra, yavaş, yavaş, Beye yak
laşıyor ... Seçlarınııı arasında sakla
dığı kiiğıdı çıkarıyor. Beye veriyor. 

Bey, taacciip ederek kağıdı alı-

İPEK'te 2 Büyük Film Birden Bugün 
Matinelerden itilıaren 

1 - Meşhur Polis Hafiyesi 

CHARLI CHAN: 
KATİL Kİ Iı'I? 

2-BAHAR 
ÇİÇEKLERİ 

-Kız! .. Bu kôğıdı sana lıİlll 
di? .. 

- Nasraddin hoca 
- Nerede verdi? .. 
- Evinde. 
- Sen, lıocunın evine 1111 111 

- Evet. ,, 
- Seni oraya kim g·önderd1• 

- Bana, hiç hir şey sornıal 
Hoca bana, sıkı sıkı tenbih r 
Kafan11 kesseniz söylcıneın: 

Beyin, büslıütiin hayreti • 
yor. BaŞını iki tarafa sallıyor: 

- Aallab, Allah .. Ortada 1'1 

ler dönüyor amma, Allah ene 
nı bayır eyliye ... 

Diye, mırıldanıyor. 

Alı.şehirden t, rihisara /: 
yolun üzerindeki büyük nıcıa 
derin bir sükut içinde... . 

Uzaktan, çan sesleri i~Hil1 

Bir çok katırlardan miireklı•l'" 
kervan eeli)·or. , 

Uzaktan göriiııen bu kenoıı 
vaş yarnş ilerliyor. l\lezarlıj(ıl 
çindcn geçiyor. 

Bu sırada, oralarda dola~ad /; 
adam, kenancılardan birin• ~t' 
!eniyor. Aralarında şu kısa Jll 
vere geçiyor: t 

- Hemşerinı!.. Bu ker,· an 11 ~ 
den geliyor. 

- Sivrihisardan. 
- ~tırlarda ne \'ar? .. 
- Fincan .. Fincan .. 
- Yahu! .. bu kadar çok firıt 

nereye götiiryorsunuz? ... 

Fakat; Akdenizde dünyana' en 
kudreti. dornnmasına malik bulu· 
nan İng;J:erenin bu siyasi taarruz 
mu,·aUak dahi olsa deniz haki
miyetini ve buna n:üteferri bir 
cüzü diye mütalca euilnıesizaru
retinde bulunulan hava üstünlü
ğünü kaybcdec~·ğinc bugünkü harp 
vaıiyeti \'e şartkrı içinıle ihtimal 
vcrı.ıe'.{ hata olmu!>:tan ileri geçe-

ı Heyecanlı, meraklı 

1 
bir macera 

büyük 1 Gençliğin 

f'tiustkili 
zaferini 
büyük 

gösteren 
komedi 

- Neyine gerek senin. 
l\1ııbavere biter bitmez, ı·•1 

kenarındaki mezarlardan birİ' 
içinden, çırçıplak bir adam fı• 
yor. 

mcz .. 

!~~ıı::::;;:;;::~.y:s~m~·mı:=:::::~::~~==~~~m::~~,...,....~-:;;~:;:::::::ı:::::::::;:=::::::::;::: 
1 [cııTANBULtl'~~ İKİ BfJYOK SİNE?dASINilA BİRDEN 

Almanyan ~1 bu taarruz gaye
sine göre ı;;.rbi Akdenizdc italı·a, 
Frama \•e İspanya salıillccinde te
sisini düi'ündüğü deniz \'e ha\·a 
üsleri, i:ul)a topraklarında bilhas-

1 

sa Sicilya ve Cenc\·cde tahşit etti
ği Afrikava ge~irilccek ihraç ku\'
vellerini emniyet dahilinde ihraç I 
mıntakalruıa scvketmek kudretin. 
den mahrum olacaktır. Çün ·ü: 1 

gerek Afrikada, İtalyanlardan 
zaptolunan 5ahillerde gerekse Gi
rid, Malta, Cebelüttarık ve Sü -
veyş üslerinde tam bir kudret ha
linde bekliyen İngiliz ricniz ,.e 
hava kunetlcri bu kabil bir ha
reketi icrnya imkk'ın \·ermeyen en 
kudretli engellerden ibarettir. 

- Heyyy, kerrnııcı ba~ı? ... fı 
ret halkınııı bacmı (1) \'<r M· 
le geç. 

Diye, bağırıyor. Ve sözleri ~' 
!erken, ellerini havanııı boşhıi! 
da sallıyarak katırları ürkiitii) # 

Mezardan kalkan bu cıplak ~ 
nıı görünce, ~ utırcılar fena hıt1 

korkuyorlar. Katırlar iirkiiyor 

Almnnyanın ga~bi Akdenizdeki 

bulut ölmenıbti. Sintine<len çı -
kardılar. Kar;cıa şiddetli muha 
rebeler olu_yoıdu. 

Turgudun gemileri de muhare
beye iştirak ediyordu. Zaten Ya
vuz ordusuna cephane gctirnu;-ti. 

Turgut, Karabulutun karn.nı i
yice doyurttu. Sonra, eline bir kı
lıç ve b;r de argiboz \'erdikten son
ra şunları söyledı: 

- Talihin \'armış ölmedin!. İ~te 
padi~ah ordusu çarpı.şıyor Toban
bajın kUv\·etltri etrafa ateş püs
kü~ilyfü. Senin için en temiz ö
lüm n-.Lydanı burasıda-. Git bu 
meydana gir \ c s;ınuna kadar çar
pış .. Şehit olursan M•rııı \'Ücudü
nii hiç olmazsa ordun;.ın içinde 
bul~rns olnınlar. A1lah do bu su
retle seni affrtn'' olur. 

Dedi. Eline kıl.tını, sırt na ac
gibozunu verdi Ye sahile çıkard;. 
Karabulut koşuyordu. Ta.n cenk 
yerine geldiği zaman kun-elli bir 
Mcmlük sü\·arisinin Veziriazam 
çadırına çalak.Jıç baskın yaptık
ların• gördü Yeniçeriler, Anadolu 

_T.....,,,}!ı=~=~:=-7-N-ı-----~ı A:~ 2i2 K 
1 

Bir günde 6165 kişinin seyrettiği bu filmi her iki sinema halktan görclii~ii 
öniine geçilmesi için 11 den itibaren dernınlı matineler yapılmıştır. Bug(ine 

filiınciliğinin en güzeli ve en heyecanlısı: 

rağbet ve izdihanun 
kadar görülen ~ark 

Orası, bir anda karmakarış:l; 
luyor. Katırlar, birbirine giril 
Sırtlarındaki sandıklar, mezar 1 

!arma, ağaçlara çarpıyor. Batıl 
devriliyor. Bazıları, alti.i~t olır' 
Bazıları da, dü~üp parçalanı) 

BiR TÜRkE GÖNÜL VEP::DIM Türkçe sözlü musikili, şarkılı 
danslı, mevzuu kahramanlık, sergüzeşt ve zafer filmi 

ve 

Ayrçca: 2 Sinem&da i!ive olarak 

1 Nc,~ro~ !ni~~:~nda , 11 TA~n~oı~un~~:~ıa 
Büviil. hnü '" Dmıs filmi Bob Baker, biiyiik sergüzeşt filmi 

ii:ala.CE1~~~:-a::;;:;;ı::~11m:Dı:ı:mıcıacıBCsı;:ıır;;;zmmm!2i;iiimiı:iiil9iıiilİ;;İ~i!:iııiıBi!i .... ııııii 

l.,.arçalanan sandıklardan, ~il 
lı adaııılar çık13 or Yerlere ) 1 

\•arlanıyor. İşte tanı bu lıcııg~ 
arasında. c;ırc:ıplak olan bota. ~ 
biitün ınczardntı <;ıkıyor. 

sipa~i.si, Tntar aıcnc:lrı.rı bi b:rine 
girpıi ~ti. 

Karabulut, yürüdü, önüne ı;e
len düşmanla Jxığ,ışmağa başla -
d!. Memlüklcr Toi:ıaııbay kuın:ın
da;ııı.da Ya,·uz Sultan Selimin ı·a
du·ı diye yanl!~·,ı:Ja \Tcziriazan11n 

otai;!na hücün1 c~mi~lerdi. ""'..z ka]
sm Ya\·uz Sultcın Selim ~ehit dü
şecl'ktı. 

l\lcmluklcrin ba>k nı müthişti. 
Fakat Tatar ve J'JJ~d-0lu sipabisi 
yeniçeri pi;ade.ile ~ıddetli bir 
mukabil taarrnza geçtiler. Kara
bulut da bu akının içinde ccnke
diy >rdu. 

Ana bab:. güniy<li. Eğer Mem -
liıklar muhar~bcyi kazanırlarsa, 
Türk ordusu için \·aziyct felii.ket 
olurdu. 

Ya\'uz SCJl'an Selim, aLnın üze
rinde blZzat mu. arcoe ediy.or. as
keri teş\'ik ~di)ordu. 

Karabulut, bu, mareke içinde 
On y~dıncı bölüğün ba~ r .. [, .. 1 

grödü. Fakaı, bayrağın et·· ıa 

pek az k;şi k~.lın ~tı. lll·p~i ~~~ıit 

olmuş!l. Düşm::ıı Ü\'arilcri On 

yedinci bölüg:in bayrağını almak 
için birbirlerile yarış ediyorlardı. 

Karubulut, )·alın kılıç hücum 
etti. Bayrağa ) aklaşırken, yüzba
şısını, çavuşu Kara Aliyi, diğer 

aı kadaşlarını bayrak dibinde şe
hit düşmüş gördü. 

On birinci bölük, Yavuz Sul
tan Seliırı.in Otağı hümayununa 
hücum eden Memlükler üzetine 

mukabil taarruza geçmiş bulunu
yordu. Padi~ahlarını düşman eli

ne vermemek için bilfıtcreddüt 

döğüşüp can veriyorlardı. 
t;le, bu_ sırada Karabulut, bay

rağın yanına yaklaşmıştı. Bayra

ğı müdafaa eden ,.e, birçok yerle
rinden yaralı olaıı tek bir kişi var
dı o da On birinci bölüğün ima
mı idı. 

İmam efendinin hali kalmamış
tı. Memlukler bayrağı almak üze
re idiler. Karabulut yetişti, imam 
efend:ıı ıı elinden bölüğün bayra
ğ.nı alcl', ,.e c n' hamlelerle düs
mnna rnuk~ot 'ej c başladı. Kar~
bulut, blı ~ok )trlcrinden )ara 

11lchğı halde bayrağı bırakmadı. 1 

Nihayet, Türk ordusu kanlı bir l 
mukabil taarruzla meydan muha
rebesini kazandı. Memllıkleri kı- 1 

lıçtan geçirdi. 

- Y<tiş .. Ya. lüro.crdarı! ... 
Diye, bnğıı-ıyor. 

O anda. Kıı·,erdarı ddi Uııli1 

adamları, ellerinde yalın kılı• 
olduğu lıalcle mcıarlıırııı arnP 
dan fırlıyorlar. Derhal her•D 

Yavuz Sultan Selim, bu mey
dan muharebesini kazanma]sla 
Mısıra hakim lodu. Bu muzafferi
yetten sonra Abbasilerin; Türk 
kuvvetleri önün<1en yüzlerce sene 
evvel Bai;datlan Mısıra alıp ge

tirdikleri halifeliği yine bir Türk 
hakanına gönülleri rizasle verdik

leri görüldü. Abbasilerin Mısırda 

oturan son halifesi, Yavuz Sultan 

etrafını sarıyorlar. Silkler, tO~ 
' ]ar, yunırukl::ırla kcr\·au~ıları ~, 

!ere ı·uvarlauııorlnr. Saııdıi<I~ 
dan çıkan ,.c lıcniiz keuJilcrh11 

pnrlanııyn rnhit bulunu; an ,i'ı 
adamları, oldukları ~·erde b•', 
yorlar. Hepsinin dleriııi a~-ol<1 

nı baglı~ orlar 

(!) B~c: Vc:-gi· __/ 

ı----·---Selime; bütün Emaneti Peygambe-

riyi teslim ile halifeliğ i de devir 1 R T l H A L 
ve teslim eylemişti. Artık Yavuz, . . 1'•"'~ 

Fel~cfc ınurılhnıı ~1u~tafa Ctl 
yalnız Türk hakanı de~il, alemi İs- Refikası MueJlim Bayan Robia 
13mın da FTalifesi olmu~tu, evvelki akşaın h:ıynta gv.ılcı~ııı ';;. 

muş ve cenazesi dU.n KuzglınC11 

Karabulut, aldığı yaraların te- e\·inclen kldırılnrak nıah.o.lli nlcııı D 
sirile On birinci bölüğün en son na de(ncdilnıiştir. B;.ıyan li~-b 1' 1 ,, 
neferi olarak ba)~rağına sarılıp şe- ' Jercc talebe yC'tişUnnif. ~eıırı.ın'~:ıfl 
bit düşn1üg1ü eski ve kıyırıC'tli llkınc-ktrp hCh~ r 

dand1. Dahn bir Kaç naııa '""""'t°~ 0
;,. 

Bİ'ITİ raderini, b•J de!::ı da l"C'flktıS•"' ~~ 
den Bay M.1stafa Namık'a ve 'l 

ailesine tAziyetıerlmlzi ı,-ıe rırt>-Valdeçe~me. 27.3.941 
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İngiltere, gerek siyaset. ııerek askerlik ııabuınd• Balkan ar da 
geçen zamana nisbetle 

::~· :~ı::t:!.:~"!: ·A m e r i k a ile 1 n gi l tereye ne Kendisini gös-
!::ü:~:!i::::. Meksika yeni bir kadar 1 a 1a mal· tereceği devre 

. •~adolıı nunı·yet verıc· ı· bir .,.kilde • Jd ? J • • 
{Bu yazır.ın nıetinlert ~ :s- ı t t ti Ajarun bültenlerinden alınınıı«rl bitirmi§tİr. lngiliz do- an aşma yap } zemesı sa } } o ge mış r 

Alatıır. nanmasmın takviye•İ ı N b. ---' ık Telhis eden: Muammer · d • Vaşingl.oıı, 6 (A..A._) -. Hariciye .Ne- evy~rlc, 6 (A.A.) - Assocla.ted ır unııı ç arması, Yunan • ~ul-
. t as ve müza - için de yeni inşaata aır ıreti., Bkleşı.k Amerika ile Melesi.kıt- u~ bildlıiyor: . gar hududunu kapaması ve Ital-

Yunanıstanda e~ inaiJiz Ha- mühim rakamlar ortaya nın 31 Haziran 1940 da havadıın ko.- _Birl~i.k Amerika Ticaret Nezoretı yan. Yunan cephcı;ini takviye et. 
kereler yapınakt.a 0 an " im tır bul edilen Panamerikcn deklfil-a.syonu Bırleşi.k Amerilı:awn KAmınusııru d.ıi · ı· d k, 
riciye Nuırı Eden ve İmparatorlwlk :===a=b==lf==· ::=.::~== mucibince mü~terek müdafaa tedbir- ti~areli hakkındaki istatistiğini n~ret- :~··t aEım kırtm. Akrtı·b· A~manl~ 
Genel Kurmay Başkanı Genera =-- !erinin teli.ti hakkında istişarede bu- mıştir. , ı a a !!<'V " e gı ı hır endİ.fe 
Dili konuşmalarını bitirmiş!erd'.r. dan evvel donanmaya iltihak ede- lunulmasına dair bir anlaşmaya var- Kanunusani zarlında ihracat ~o vtl ilttinn; llle'V7lUU kalmamıştır. · t d r dıklarını bildirmiştir. mılyon dola.r.• geçmiŞtlr. XAmımı"". - Bulgaristan, Sovyetlcrin de ley:it 

Ne
tice ,,,..k mcmnunıye ver_ıcı '. .· kt· vel dalti '~- S31 o cö. r ce ır. Meksika hük(lmcti, Birleşik Ame- . ayın . =•ali 1~ m yo • ettikleri gibi mihvere iltihak ey-

ingilterenin Yugoslavyadaki e,ıçısı Bu suretle ingiliı donanması 19 rikaya ve Meksika:ra bir taarruz w- Kanunusanı artındaki hava malzeme- l k Al' 1 . . . 
de Atinaya gelerek Edenle goruş.. zırhlı, 8 tayyare gemisi, 75 kru • llll buldniu takdirde tatbik edilecek si ihracalı rekor t.eşk.il etmektedir. eme ve m'."' asker erını geçır-müş, ve tekrar vazifesi başına dön· vazöre çıkacaktır. Bundan başka karşılıklı yardun pU.ıılan.lll vaşintton 40.900.000 dola.r. KanUD11evvcl ayında- mekle, Bulgarıslan_, Balkanlar gar-d 4 b J:ilikÜmetl ile birlılcte tetkik etmek için. ki h.ava malzemesi ihracatı 32.100.000 bi ve garbi cenubi sttlhuım ihlal 
müştür. İngiltere Li-0n sınıfından a. zır • Meksikarull Vaşingtondaki deniz ve ha- dolar idi. ey:lemek bakımından biuat ve bil-

Atinadaki müzakereler esnasında lı inşa etmektedir. Bu gemıler 40 va ata;;elerini memur eylemiştir. Birleşik Amedlcanın i1.haliitı le~nu- f"il .. . k im h tür!"" ·hn' 
Yunan Kralı da hazır bulunmuş_tur. bin tonluktur. Ve 16 pusluk 1.op • nuevveldek.i 253 milyon dolara maka.· . ı . onu) 

3 0

. ıış, er u 
1 

ı at 
YUNAN AZMİ !arla tech. iz edilecektir. Bu .zır. hl_ ı-- Amiral Darlan La- bil Kanunusanide 242 milyondur. ıçtinaplarını ortadan knldırmı~tır. 

Y 
ik 

d Pr8 S Pol Yunan cephesi ile harbi bilfiil 

unan gazeteleri, son İtalyan ne· !ardan iki•i 1943 de, diğer -ısı e yaue g;.;.riiie4 u"" ı J 
A 

U v ı.ı.a ";'' ~ a Ba kan ara soknıı mihver olduı;tı 

feri Arnavutlukta kalmayıncıya 1944 de hizmete girecektir. yrıca Ol"rada •ond. · · . d Vişl, 6 (A..A-) - Öğrenildiğine göre, u "' ~ bi, bir Makedunya ve Ege cep· 

d 
kt .ı\miral Darlıın dWı öğle yeme~<ini Pa- Eelgrat 6 (A.A.) _BBC: besinin de açılmasıua yine mihve-kadar, harbe devam edileceğinı, gelecek sene iki tayYare gemıs.ı a-

Yunanistanın, ya düşmanı mağ • ha donanmaya iltihak e ece ır. risl.e B. Laval'le birlikte yemiştir. B. · ' ·1 ı - lık ·1 · ta 

1 
Al k 

dr Avu:;turya ı ududu civanndaki rın amı o nca~ı. nr ları ıın as 
üp dmeğe, yahut, ölmeğe karar İngiliz Bahriye Nazırı e san Laval'in çok geçmeden Vişi civaı·ında- . k" 

d

. kt ·"· · · A K ma ki ika-~d'h•na döneccg-. zannedil- sa.ıfiyesindc bulunan Naıbi sal • m -ar ve tahrif edemiyeceği bir 
ıneJ<ledir. tanat Prens Pol, dün payıtahta akikal olmuştur. Bu itibarla, ver ığini tebarüz ettirme e=· bahriye bütçesını vam a • "~.....-· h 

Yunan par-0lası şudur: Ya zafer, ya rasına verirken, donann'arun yap- · h · ı 1 "lu··mı., d bÖ l - ıJWll:g:~-il'J!llllii:~-::J~~~ıt)=tt:ı:.-. ge1ıniştir. yenı cep cnın açı ması, Yu-:os 3.'V-
• tığı hiZmetlerc, bun an Ye_ geım il ya !eslim olmadığı ve Y11nanistan 

HARP VAZİYETİ vazifelerine dair uzun ve mudlel • t d Bulgarls an 8 U · 'DAWA Alman tazyikine aldırmayıp, Af. 

İngiliz bombardıman tayyareleri bir nutuk söylemiştir. utU maaş .. ı,,.mıvaa 
i f b l

"k Cı&G .ı nıan ileri hareketine de karşı koy:-

dün Haymara açıklarında İ~lyan AFRİKA HARBİ mum Se er er I b.OGal'111' mıya karar verdiği takdirde gün 

harp gemilerine taarruz etmışler- Habeşistanda Gojjam mınta_ .•. (l inci Solilleden Denm) ve hafta meselesidir. Böyle bit-

di V k 
, _ b uharebe • 

1 
d (1 inci Sahifeden Devam) 

• r. u ua ge..,n ava m .. .. kasında Habeq vatanperver erı un ~ • I L-" vaziyette, artık, hukuk; ve dvası' · · · duş·· uru!. • berliinne aaır o an ....,.un, Esasen _,, __ . k az bir para 
0

·• sıntle 9 Italy~n tayyaresı • İtalyanların mühim mıntakaların· ... .....,.ıne pe bir içtinap ve ihtira:< eV&11U kal-
_ .. b. ... t · d hasara ug- · 

1 
tın din mer'iyete girmiftir. geçen ve •vlıklarııu işledikten 

... uş, ır ... aç anesı e dan biri olan Buryeyi ışga . e ış- """ maınıştır. 
r• .. '- t d li It ı dr 6 (AA) BBC sonra alan bu vatanda•lar; bir -..wıış ır. . !erdir. Bu mıntaka a yer ayan Lon a · . - : • Harp; garbi Balkanlıırm heye.ti 
Diğer bir habere göre, Adrıya: askerlerinden 1500 ve 200 İtalyan Müsıilt mahfillerde şu beyanatta formalite yüzünden hemen her ay: umuıniyesi için, mihverin iste _ 

ti'-t ·ıı b. nakliye gemı· b b H be ul tekerrür eden bu gecikmedm m;; •• ~ e torpı enen ır • askeri silahlarile era er a Ş bul.un uy-0r: ..., mesi ile gayrikabili içtinap bir 
9inde 1500 İtalyan askeri boğul • vat•,,;,erverlerine iltihak etmişler. Sofyadaki İngiliz Elçisi Mösyö kül vıniyete olüşmil§ler.ı;ı-. mevzu hükmüne goitmi•tir. Al • - --.. İstanbul lise ve orlll okulların· • 
•ull§tur. dir. Rende!, Bulgar hükümeti:nı. ver - manya harbe girmekten ve kıİn 
Yunanlılar cep

henin merkez ekil. Ge 
1 

An daki ınuallimleriu yüzde yetmişi Rumen Başv ı nera - dig"i notada, Bulgaristanın, cBal • dökmektense; devletleri birer hl· 

ııu t k d Dl
• muvaffakiyet. ·ı v· a yardımcı boca oldııguna go··cre bil-

ll a asın a ye . t-0nesko dün tayyare ı e ıyanay kanlarda sulh ve sükünu.ınuhafaza rer avlamak, içlen yıkmak niye • 
ler kazanmışlar, birkaç J~yan gitmiş ~e Alman H .. av .. a Mar~şili. ınaks.adile Almanların Bulgaris - y:ük bir şehirde kalabalık bir tal.,,. tindedir. ingilıcre bu aiyeli ken-
tankı iğtinam ve tahrip etmıŞler, 5 Gö .. ring ile gorüşmuştur. Bu goruş- be kü!lesiuiıl yelişnıesile alakadar di ınenfaatleri bakunwdan makı1s 

f 
. lnıışlardır 1 tana girmelerine muvafakat etti - bulunan bu ımıallinılerin parasız 

subay, 150 ne er esır a ' melerde muayyen siyasi mesele e- g"i ... • tarzındaki beyanatın d-0ğru. hır isti1'amete tebdil edebilir. Bu İNGİLİZ DONANMASI rin mevzuu bahsolduğu bildiri • l.ugun" u, ın· giliz Devleti Fahime - bırakılması hiç de doğru görül • ihbarla, arlık hiçbir şeyden sa -

Lo d d bildır. ı·ldig"ine go .. re, memektedir. l\•aarif Vekilletiııin n ra an Jiyor. • .k.uıuıak mn, Yunaııstaoa ··"-ra-
• üh. im miktarda since tanınmadığını bildirmiştir. de bunu takdir ederek icap eden ....-
Ingiltere yeni ve m , FRANSADA AÇLIK Bu su!h ve sükün, Üçler Pak _ cağı büyük bir ordu ve gösU,te · 

h il 
· · ş.ası suretile do - !tııvaley:i bir an evvel gönderip 

arp gem erı ın ' . Dig"e rtaraftan bütün Fransada ve tına dahil olanlardan b.a•ka hiçbir lavların tarihı ve ilnıli rolleri üze-

f kal
.de kuvvetlendir· > yardımcı muallimleri sıkıntıdan naıımayı ev a . bilhassa Pariste açlık vardır. Bu :ınilİet tarafından ihlal edilmem.iş· iav)arıntarıhi ve milli rolleri üze-

mektedir. cKral Beşinci Jorı• ~- yuz·· den bazı karg•<alıklar olduil:ıı kurtarması JUımdır. rinde büyük bir tesir busule geti-lı ile tı.ı strius• tı· ...., .,- tir. Bulgaristan, büyük mikyasta - SON TELGRAF.- Bu hocalarıb nıfından 5 zırh • U:: Fiji . bildiriliy-0r. Halk, müstevliler a - ki seferberliği de bitaraflığını ilan vaziyeti berbattır. Bu h<>calar il· rebilir. Bu defa, tokat yine Al -
pinde 4 tayyare g":'.11 D'!de •mı• leyhine dönmek içın· fırsat bek - · manyadan inmemeli, Almanlar, f d 

5 
krmrazor ı o s • değil, bilakis Ingilizlerin düşmanı deta bir üvey evlat mnamel"8i gö-sını ın an • .. ~ liyor. Almanlarla b'rlı.kte teşriki mesaide --~-- Balkanlarda inebilecekleri kadar 

fı d 10 kruvazo
··r bu sene son~·- • rüyo• Müteıııadiyen huni= n an - inmiş addolunmalı ve fakat, bıut· 

bulunacağını anlatmıştır. şikayet edilir. Eğer, bllll)ar b.aki-

,...ııer Birlıtl Barlel:r' Hail< ıı.onmer 
J\lnnlnln.in beyanlı, Ber1lnde bir so
ğukluk tevili etmlşllr. B.esml Almuı 
mahl'Ukri, dofnrd'an daiTUYa bu beya.
na.ı hakkında m.ö.ta.le& beyaD etınem.ek
te, fnkat, ,.aııu. ... olhetl b71lla -
etmek(.edirler: 

Ba.tk:mluda Alımın~ tıd -
ıdpl.en ınüUıemdlr ve bu ~ler, ()6-

...WU Şaı1ı:ldc yeni nlsam ve İnıı:lllere,.0 &arşı Jıa.rbln venilil meÇburlyeller
dfr. fl<>Vyeller Blrilii bu -pl<ri .,..: 
1.ı.yamu ve kendi flkrlıı.l blkllnnei<le 

,..rı,eııttlr. AJmaıı ·- lıl!! bir tııh
dld• lı\bl oıamas. 

soVYEn.ER Dl!ı 
,ua.ADILAB 

, 

B"~'n en barız· delili·, ın· gilizle • ka b d L-• dan öte şamar onların suratına in· ~ ten. ir iııe yaramıy:orsa er..... t · 
rl
·n dost ve mu··ttefı.kı· olan Polon. · 1 · melidir. ngilizleriıı, bilhassa Bul· vazife erıne nihayet verm~k la -

ya, Belçika ve Holanda mümessil- zımdır, İşe yarıyorsa, onları, ran- garlarla siyasi münasebetlerini de 
lerine, Bulgaristandaki vazifeleri- dnnanlarıru eksilt.,.,ek, maddi mu- kestiklerine göre; bundan böylfl 
nin hitama erdiğini bildirmesidir. :ıayakaya ..,aruz bırakmamak la- gösterecekleri aktif hareket, BnJ-
Nota, Bulgaristanda bulunan in - zımdır. Vekillet bu hocaları kııl • garistandaki Alınan askeri bazır-
giliz temsil heyellerile elçilik men· lanınakla, U;tikbale ait lı!r taah _ lıklarına lekaddüoı edebilirse; har-
subininın, Bulgaristanı tcrketme- hütte bulunmadan en ucuz işi )'BP- bin Avrupadaki ve Balkanlardaki 
!eri için sühulet gösterilmesi rica. tırıyor. istikbali çok değişebilir. 
sile bitmektedir. İngiltere; artık, Balkanlar ba-

M<ıskova 6 (A.A.) _ BBC: E•ya Hatları kı.ın.mdan ya Iıep, y:a hiç .. d-
Ardı sıra, üç akşam -0lmak üzere, 'ff nin ~şiğine gelmiş değil, içine gu-

bu ak•am ad radyo, bulgarca olarak, (l inci Sahifeden De...,..l miştir. Kararı ve sür'ati ya garbi 
' .memleketimiııcicki 1:50 tonilato ve b b' B lk ıl Alman kıt'alarının Bulgarislana ve ceııu u ga.r ı a aı arın ta-

daha yukarı makineli deniz vası- 18aınile ayakta durmasını ve ·kwı· 
girmesi münasebetile, S<ıvyet hü- talar_nın hariote ve dahildeki d. f · · k • ı za erıne pıştarlı etmesiıll 
kı'.ımetinin vaki olan beyanatını, sevk ve tanzimıni Münakalat Ve- k 
bir defa daha tekrarlamıştır. k" 'etine bırakmaktadır. Mu··naka- müm ün kılacak, yahut da garbi "-' ve cenubi Balkanları da kendi mu-

Sofya G (A.A. )- BBC: lit VekAletinde bir kıomısyon te - kaddcrahna terkedip çekilmesini 
Resmi makamlardan bildirildi- şekk:ill edecek, bütü.n eşhas ve mucip < .acaklır. 

ğine göre, Hariciye Nazırı Mösyö resmi daıreler nakliyat müsaadesi Binaenaleyh, Bulgarların ilıdaı 
Popof istifa etmiştir. almak için bu komisyona miira - ettikleri ve Almaaların harp sah· 

L d 6 (AA) Ikt. t h caal edeceklerdir. on ra · · - ısa arp nesi haline sokmak vaziyetine ge-
nezareti bildiriy-0r: Hükümet, Ayni zamanda 150 tondan yu - tirdi.itleri garbi Balkanlarda ar • 
Bulgaristan•, düşman işgali al • karı deniz vasıtası olanlar, Türk tık ihtT t b 

arma
to·· rler birliğine aza olacak . • ı a • se ep olmak· gjbi bir 

tında bir toprak olarak telak'.iye s· ' hukuki • ı· !ardır. Vekalet navlun ücretleri ıyası ve mes tt ıyet ve 
karar vermiıj olduğundan mezkür . düşünce mevzuu kalamadığına gö-
memleket 5 marttan itibaren ka- için de bir lıste hazırlamışt.. Bu kararla navlun ücretlerinin art • re; ve herhalde bütün bu vaziyet-
çak noktai nazarından düşı:nan ması önlenip eşya fiatlaruun, nak- ler Atinada Edenle göriişülınüt ol· 
mevrit olarak addedilecek ve liyat pa.J:iillılığından müteessir ol- makla beraber; şahsi kanaatimiz-
Bulgar mahreçli olan veya Bul • masına i.nık.3n verilmiyecekl:ir. ce İngiltercnin bu b•kımd""1 lif· 

garlara ait bulunan mallar müsa- İkinci karaı:ııaıneye göre de lin- tık kendisini göstermesi, tered • 
dere edi"bilecektir. yit ınııdeni arayıcılarınuı 2000 dütten kurtulması Vfl silr'el göl -
FİLOF'UN KANNATİ NE İMİŞ? tondan fazla istibsalde bulunma- termesi zıun.anı ıı:elmiştir ve hatti 

,,,,s,,,...=-_s_o,,,,N,,,...T_E_L,..,.G~R ... A,;;.;;,,F=--b-M::;:.:A!!._~ 

-:-
--.~~~~--...;..;;;..;...~...;;..~;,;;.;;;,;,;,;;,__, 

Bile ol 
Yazan: M. ATLI Tefrika 

Ağzı ı açarak bu ilaçtan bir 
kaç damla akıttım 

- Evet!. 
- Evet... Bu esrarengiz, fakat 

müthiş bir ehemmiyette olan kü
çücük Boromın madeni. maalesef 
alelacele, fakat gayet ibli.9çe bir 
usulle kaçırılmış bulwı.maktadır. 

- İblisçe bir usuTie mi~. 
- Evet... Şimdiye kadar .şeyta· 

nın dahi aklına gelmiycn bır 

usulle!. 
- Ne gibi? . 
japon birdenbire, başını kaldı

rarak: 
- Fena halde takip olundukla

rını goren sizin profesör Ulriçin 
eliyle, sağlam bir maMaza rolü
nü gören bir zara sarılmış -0lnrak, 
maale_ıef mulıterem matmazel 
Annan:n hakikatte hıçbir hasta· 
lığı olm1yan apandisit bağırsağı -
nın içine dikilmiştir!, Butün dün
yanın müthiş bir ehemmiyetle ta
kip ettiği bu korkunç Boromin 
madeni şimdi mubter matxna
zelin körbağırsağmda d · 'lı ola
rak Danzigden kaçır.ılm>ş bulun
mak. tadır. 

Bu 1!6nada arkamda birdenbire 
acı bir feryat işiterek döndüm. 
Aruıa bir çığlık k-0pararak baygm 
bir halde yere yuvarl.arunıştl. 

- .Aruıa!. 

Diye :MğlrmamJa, elimde tut • 
tuğum eebimdeki roveh>eri yıl -
dırım sür'atile çekip japona çe
virmem bic oldu. 

v 
tık dehşet gecesi .• 
Fakat japonun gayet sakin, el

leri lıiı.lıi yukanda, yerinden :ı:er
re kadar kumldamİı.tlığını gürün
ce ilk şaşkınlığım ve duyduğwn 
dehşet geçti. 

Telaşla yerde cansu: btr halde 
yatan zavallı Alınanın yanına se
ğirttim. 

Tabancam hali elimdeydi. 

~lıyan yüıimcieki kvkalade ""' 
tITT!plı hare.keıleı:inden anl,....IL • 
yordu. 
Şuurunun avdet ettigıni görfuı

ce hayli ınu~!.t:rilı <ıtcium.. 
Nitekim biraz sonra Anna göz

lerınl açtı. 

Onu hemen lruca~ma alıp sa
lon un k&jesi,,deki biı)' k karyo -
lanın üzerine yatırd m. 

Anna! Bir doktor çağırayım 
mı?. İster mısın?. AÇ'ldın m,.?. 
K~ndini nasıl h1ssed1 'ot"" Un~. 

Aıına!. Söyl~ yovrum ... D ~tor 
getirteyim mi ·1. 

Anna eliyle: 
- Hayır!. 

işareti yaptL 
İşte ancak ,, vakiltır ki ben de 

tamamile kendiını toplıyabilmiş

tim. 
Fab.t, et.rafıma bakar bakmaz, 

acayip japonun ortadan sıvıŞilllf 
lduğunu tarketti.ın. 

Demek, japonun vecdiği kor • 
.lrunç haberin Anna üzerinde öldü. 
rüoii bir t.esir yaptığını ve hele 
benim silaha davrandığ.mı görün· 
.çe selim.eti kaçmak ta bulınuştu. 

T-0ky-0 sinemalar ajanı olduğu.o 
n.u sôyıty..n, sonra da sinemacı: • 
lılda hiç bir alakası olm..ıııcia.n 
btŞk.a beliti dünyanın en garip, 
en .acayip hadiselerinden bahse
den \lııı esrarengiz Japon kimdi? .• 
Biri =reden tanıyordu!.. Anlattı,.e 
garip şeyler doğru muyduL 

(Arkaa var) 

Diyanet işleri reisi 
(l mat Wd'tıd• Devam, 

ketin her tarafında büyü]< bir te· 
essiir uyandırmıştır. Reisicumhu -
nımuz ismet fnönii bu ;ilüm ha· 
beri üzerıne Başyeverleri Celil 
Üneri giiruiererel< merhumun aile. 
sine taziyetlerini bildlrmi.şlerdir, 

.fılerin.ımun cenazesi bugün mera• 
simle kaldınlmaktadı~. Ne yapacağı.mı pek kestiremi

yordum. 
Fakat Annanm yüzünün, ııe.yı- Atlnada bir resmi 

!anlarda göriikfüğü ~.ı., <ap - tebJI dil sarı bir renkte değil de mc>ra:muş g aeşre dl 
bir halde görünce son derece te- ıı - SMlf..ı- Denm> 
ıaş ettim. hasıl olduğunu ı:nemnımıyetle bil

dinnel<tedir. 
Hemen yere yüzükoyun düş -

müş olan AnnaYl kaldttıp çevir- HARP VAZİYETİ 
dim. Atina 6 (A.A.) - BBC: Matbuatı 

Önce ani bir şokla, kalb veya Nazın dün !ll1 beyanatta bulun -
~tur: 

dimağ damarlarından birinin çat-
1.ıyarak ölmüş olmasından k-0rk • •- Dün, Arnavutluk cephesinde 
muştum. mevzii faaliyetler ı:masuıda, Yunan 
Yıldırım sür'atile, henüz yarı kıt'aları muvaffakiyetler elde et-

çözülmemiş bir halde duran va_ m~erıür. Yun.an tayyareleri düş.. 
lizlerimizden, Annaya Profesör rnanın geri hatlarını, mit.ralyöz t~ 

Ulriçin kliniğinde ameliyattan son- k.ilitlarını., ve t.ahşidıı.t noktalarını 
ra fenalık geldiği zaman kullanıl- ı-b--om=b;;;al;;;am=l§lar:ıı·=.::d.::ır~··:.....-----
ınak üzere verilmiıj oıan iliç ş;şe- Atacakh ve vere
sini çıkardım. 
Kenetlenmiş dişlerini rorla a- Cekl" Ve mir8SC'lhk 

çarak bu ilaçtan köpü.rmüş olan iJinı 
ağzına birkaç damla daınlattı.ın. 

Sonra da l:ıüyük kolonya şiıjesini Sultanahmet 5 inci 
yüzüne gözüne ve göğsüne ilıoşa.l- Sulh hukuk Hakim
tarak kan deveranını llarekete ge-
tirmek için fiddetle friksiyon yap- liğinden : 
mağa başladım. İslnal>ul M.a.bmutpaı;o.da Kürlı:çil Ha.-

Bu hareketi.eri yaparken eli - m dabilmde A\'iudıı 8/1 numaralı ma
min ayağımm titremekte ol4u • lıalde Kahvecilik yamapk.ta iken Has
ğunu ancak fark~. t•""""• lfll/!MC tarihuııde öld(ığ(l 

Acaip japonun vurduğu bil tı~ -me ter.keaine zabıta
s";ıfya € (A. A. )- BBC: l.arıııa müsaade edileceğine dair - 11'.cçnıektedir. 
Bulgar Başvekili Filof ile olan dir. " Eı;:EM iZZET BENiCE 

... aıııan i.12 --- .elkon• 
alda g..lmez darbe Annanın bir muş olan Ermeni milletinden Kids na-

mülakatını, Soly:;.ia İngili Elçisi 

Mösyö Rendei ~öyle anlatıyor: mmayelhaJT&!lat 
Cemiyeti 

aııd.a hayatına mal olabilirdi. Ne cımoiılat;i pdı-n aı-tı elmılann v. 
kadar zaman geçli bilmiy-0rum, mumaileylı<o werecegi bulımanlann 

Fas'taki Alman fakat Annan. m bicdenbire hıçkır- uan teı-ıııinden itibaren bir ay ve mi~ ... b • t:fiCdannm uıe ut 1 ;çiode Suıtau.•h-

BSkeri =aııev~1;~ğını göxünce fevka- oetıe ıapıa cıairesi .au katlr>daki mah-cİki memleket arasında siyasi 
münasebatın kesildiğini bildiren 
notayı kendisine verdiğin1 zaman, 
söyliyecek bir söz bulamadı. Mös

Filofun Alman zaferine inandığını 

anladun. Musolininin de nihai za

fere emin olduğunu, şimdi ise, acı 

bir hayal sukutuna düştüğünü, 

kendisıne hatırlatmağı 
gördüm.• 

~---

muvafık 

tadır. Bu memld<etlerin sefirleri 
ı:futıerde Sofylf't tm<ecleceltllr. 

xtı Al'<lsTAN& 
AUIJl.N İBT&&I 

AJınallYadan Yunm'sb"A. ilk ihtar 
vçld oımuştur. Btttlııde neşredilen 
ya.n rcsnıi bir notada YtaWl't1stanın 
~tere ıar:ı.tındon bir konak yeri o
rak. kuııandnı•sından Alma.uyanın _....,un oJ:madıtı bllollrilmekledir. 
ı,o...ıradald l<~ıar.te '"""· "1111""7&, 
y~taıılL ı:ııırııtereye uYJDB4ıiı 
~ bir AlllWl - y..,... barblnl:ıı 
önüne ır~ilDI, e:ksl taıuI.UU 

eUomia ınulte.kkü blr ~& 

:::;;._ ~ -lıllwk -
..,,,.ıır. 

• 
(1 inci S&lılteden Denm) 

korwna mevzuu etrafında seri kon
feranslar verilmesi kararlaştırıl -
mıştır. 

İlk konferans ayın 13 üncü günü 
öğleden sonra Robert Kollejde Hi
mayei Hayvanat Cemiyeti fahri 
umum ikatibi Bayan Martin tara. 
fından verilecek bir çayda !>_. Sedat 
Aziz Erim tarafından verilecektir. 

Tr mvaylarda 
unutulan &flJa 

!l lııol Sa.lılf- Devam) 

dır: 60 adet muhtelif cins çanta, 45 
parça hırdavat, 32 kadın, erkek 
şemsiyesi, 27 kitap ve evrak, 20 
parça kadın erkek çarnaşın, lll 
talebe kasketi, 10 yün atkı, 10 a
yakkabı, lastik, 28 sefertası ve gıda 
maddesi, 4 rop kemeri, 3 kadın ço· 
rabı, 4 dol.nııı kalem, 2 baston, 2 
gözlük. 3 eşarp, bir Röntgen filmi 
ve bir miktar nara._ 

J..U\.Ull.ı.. ~em~ize lti!urııtt mu.ı-ac110tlart, nksi 

(1 in.ol Sahifeden Devam) - A.nna!. Aan.a!.ı takdirde alacak:War için Kanunu Me-

Alman kıt'aları olup olmadığı 
80

• Diye seslendim.. deninin ~61 wci maddesi hükmiı tatbik 
rulınuş, Hariciye Müsteşarı şu ce- An.na inliJ<-Ordu. edileceıl'i i!Au -1LL ı-. 941/17 Tereke, 

vabı vermiıjtir: İsminin çağw.ılıiığını işittiği, 
<Birkaç aydanberi, Alman mü - morluğu yavaş yavaş kaybolmcya Beyoğlu Birinci Sulh 

tareke lromisvonuna mensup·'bir Fatih 3u··ncu" sulh hu- Hukuk Hakim ıgvinden~ 
mümessil Kazabl.ankada bulun • maktadır. Şubat bidayetinde bir kuk hakimligv inden : H.azinen!:l Feriköy Cumhuriyet 
çok zabitlerle ihtiyat zabitler( ve m.ah.a ı Er., nl'kon caddesi 58 
erler, üniformalı ve silahlı olarak Şehremini Arpaemini mahallea D.ı:ımarada Zahınanidis Pondopu!OI 
buluıunaktadırlar. Bunlarm ara _ 1:ıa~tane Caddesi 88 numaralı 1ha • aleyhine art>ğı davada müddeia -
SJıtda birçok teknisiyen de vardır. nede mı.ık.im iken 19/1/941 tarihle- ~yhln ;:ıw;etg1hının meçhuliye _ 

VEYGAND YiŞtY'E GELDİ de vefat eden ve terekesine mah- tine mebni bir ay müddetle ilanen 
Vişi 6 (A.A.)- B.B.C. Genexal kemeın.İ2oe vaz'ıyet olıınan &d - tebligat ;crasına karar verilmiş ol-

Veygand, dfuı buraya gelmiş ve berk Hazerin ilan tarihinden iti - dıığund.an muhakeme günü olarak 
hemeD. Mareşal Peten tarafından haren alacak ve borçlularıııın bir 10/4/941 de mahkemeye bizzat 
ıkabul ıdilmıştir. General, birinci ay ve iddiayı veraset edenlerinin veya bir vekil göndermeniz Jü • 
tefrindenberi ilk dl!fa olarak Fzıın.. üç ay içinde mahkememize müra. zumu gıyap Jtararwın tebliğı ma. 
ıwıya gelmektedir. caatları lüzumu ilan olunur. kaırıu:ıa >ıim olmak üzere ilan o-

941/14 T. lunur. 941/58 

:uı..Yİ - Blail<letımın 2607 No.. ııı. ~--------------------------
pllllaısı kaybolmuııtur. Bisikletimi ar
tık kııUanmıyacapw!ao pla:Wn da 
höloDil k·='"'•t- ilb ed«i.UL. ôl<SOIU:r LERE BAi iAlKl ElREM 

Y# p "' 
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1 istanbul Defterdarlığından 
1 - Çarşı 8iJıehi 1ll numarada Serkis nezdtııde ınllstalıdem Arminenln 

l/91937 den 19/6/938 milddetine ait bordroyu -yermedlğirulen _,. takdir ıure
ti;rle llı37 senesi için 240 llra 50 Jı:uruş matrah Uıerinden ıe llra 88 kuruş b
:ı.anç, 20 llra 88 kuru§ muvazene ve 4 lira 82 Jr:uruıı Hava it. 7ardım ver&iııl ve 93 
lira !Hl lalruş zam. 

Mirascllık ve ala
cakll ve verecekli 
il Anı 

Sultanahmet 5 inci 
Sulh Hukuk Hakim
liğinden: 

1 

GRiPi\~ . ... ~--. '·.'..(: ... , 

J - Çaqı ltalpak!:'llar 148 numarada Avram Beneron neı<lind<> milııtahdem 
Jılordolıaytn 8/9/939 dan 21/12/939 müddetine alt bordro vermedi~den resen 
takdir auret;:rle ·939 senesi için 25,80 Jlra matrah üıerinden 52 kuruş Hava K. ,..... 
dun vergisi ve 5 Jı:uruş zam. 

J' a.zan: ldend..- F. SU1 .. l:.LL.l -,.o. -48 s _ Kemalpaşa Şehzade caddesi 100 pıımarada Vasıf ~im nezdinde müs.. 
İstanbul Kadlrgada Liman eaddesin- • } 

de lf2 No. hanede sakin iken 21/11/940 
tarihinde öldüğü zabıta taraımdan 

malıkememlze blldirllm""1 üzerine 
ıltimseıılzliğ:i .hasebiyle de terekesine 
mahkemece elkonmuş ola!l Hasan kızı 
Şerife ÖZdikmen mirascılarının işbu 

~atı Dif,~ lf eue, Grip, B.omatiznııtı 
lfevralji, K.ırık.1ık •e BlitDn Ağrılamuııı Derhal Keeer 

lı:oblııdıı ,ııaıı. S uto aıınlllllll. TAli.UTLIRINDDI SA!';IOllNIZ· 

d
• h } d ğı l" tahdem Taliitın 1/5/939 dan 29/2./940 müddetine alt bordroyu verınedltıııden re-En ver paşa, ken ı azır a ı taarruz p anına ·.en takdir suretıyıe 939 senesı ıç1n 200 lira :matrah tızerinden 14 ııra 1tıızanç, 4 

ilk önce kendisi sadık kalmamıc:h. iki kolordu Jira Hava K. yru<lım, 28 lira zam. . . 
~ ' Beyazıt Maliye Şubeol mllkelleflerinden yukarda adları, ticaret yerlen yazılı 

birbirinden hah eri olmıyarak ilerliyordu ! phıslar ticaretban,lerini terk ve ;peni adreslerin! bildirm~ ve ~apılan ar&§
tunalarda da buhmamamıı; olduklanndan namlarJDa tarl>edilen verıı ihbarname 

lJfuı tarihinden itlbaren üç 8J' ve ala
cakh ve vereceklllerinin ı.e bir ay 
iç!nd~ mabkeınemiz.e müracaaUan lü
zumu aksi takdirde alııcaklılıı.r için 
Kanunu Medeninin 561 inci maddesi-

Öyle ya.. Divanıharpler, Bekira
ğa .00lültlerl, menfalar ne güne du
ruyordu 
Maaınafih bu muamma; çöznıeğe 

savaştığımız halde, yine çözülmüş 
sayılaına2dı. Çünkü, vaziyette he
men yelmazarda göze çarpan bir 
tezat vardı: (İttihat ve '.ferakki} 
kulüplerinden yükselen bu sesler 
samimi birer vatandaş duygusile 
:mi intişar ediyordu? Böyle ise, 
İttihatçıların komiteeilik teşkilatı 
bu sesleri iknaa hatta susturmağa 
müsait değil miydi? 

Yoba, bu adamlardan bir losını 
kardeşlik - uhuvvet kisvesi altında 
]çten gelen düşman propagan • 
dasına filet mi oluyordu? 

Kemal Beyin, almak istediği bu 
tedbire herhangi noktadan lüzum 
gördüğünü, şüphe yok ki, kendi· 
sinden başka kimse bilmiyordu • 

)f.. 

Taarruz planının tahlili 
Sarıkamış muharebesi İstanbul

da mühim akislerı uyandırmıştı. 
Her hadise, malümdur ki, vukuun
dan sonra, alakadarlar için geniş 
mikyasta bir tetkik mevzuuduı·. 

Birçck telefatla neticelenen Sa -
rıkamış muharebesi de bilhassa o 
harbin içinde bulunan askerleri -
:mi zi<;in esaslı bir tetkik mevzun 
teşkH ediyordu. 

Büyük Harpte geçen Sarıkam1ş 
muharebesinin bütün safhalarını 
içinden gören ve tetkik edeıı bay 
!kaymakam Salihattin, bu harbin 
]çyüzü hakkında şu kıymetli ma
lfunatı veriyor: 

•Biz, ademi muvaffakiyetin, hiç 
denecek kada rdeğersiz sebeplerle 
dıil:ıa plAnın tatbikinin ikinci ve ü· 

-------------- 1 

BiB zly ABETÇİ. 
(Dönlüneii ~fadan Devam) 

iki sene evvel İzmitte beraberdik 
onlarla. Geceleri ne güzel al.em -
ler yapardık. 

Bu sırada hastayı bir öksürük 
tuttu. Göğsü daralmıştı. 

- Sen her zaman böyle ök -
sürüyor musun? Kendini tut ca -
nım. insan öksürmemeli .. Bugün. 
lerde bizim işler de iyi gitmiyo!'. 
Kazançlar azaldı. Ortalık kesat 
mal gelmiyor. 

çüncü gününden ve düşmanın bir 
cebir ve tazyiki olmaksızın ıpl&n
dan uzalı: kalmak ve harekeUeri 
hadiselerin akıntısına tabi bırak
maktan ileri geldiğine kanaat ge
tiriyoruz. 

Tatbilıi icabeden plllna sada -
Jtatten ayrılan ilkönce onuncu kol
ordu olmuş ve maalesef orduya ku
manda eden ba~kumandan vekili 
de icraatta onu taltipte gecikme -

mişti. Bu fenalıkları ayırdedebil • 
mek için üçüncü ordunun aldığı 
vazifeyi umumi bir bakışla bir ke
re daha gözden geçirelim: (Ord~ 

,büyük kısınile düşman kuvvet -
!erini Kars istikametinden ayıra
rak Aras vadisine doğru ve cenuba 
atacak ve düşmanın sağ cenah ve 
gerilerini k:uşatacaktı.) 

ve kararlan ~ kendilerine tebllll edilemediğinden bizut §•bısluma teblli 
7edne geçmek üzere ilin olunur. (1708) 

~ütün 

DİŞ MACUNU 
diş ve diş etlerinin erızi'Jlannı, gtderdlkten 

başka ağız kokusunu da izale eder. 

tler yerde O E N T O L diş ırı.ac:u"""" erayınız. 

Devlet llemiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresi İlanları 1 
Bu vazife icra tarzını izah eden 

bu emrin blr maddesinde de ha· 
reket emrolunduğu gibi icra olun
duğu takdirde harekete başlarol
dığının üçüncü günü dokuzuncu 
Kolordunun Kötek, onuncu .Kolor· Muhammen bedeli 206.!iOO (İki ;yüz altı bin beş yüz) lira olan 20 kamyon 3 

otobüs bir tank kamyon ve yedekleri 18/4/941 cuma günü saat 15 de kapalı zarl 
dunun Bardız'a tevcih edilmesinin usulü ile Anka:rada İdare binsında satın alınacak\ır. 

ne tevfikan muamele olunacağı ilAn 
olunur. 940/168 Tereke. 

~al Aali;re iıımeı Bü* Bl
timlltııod<m: 

Davaeı İstaDl>ul Belediyesi larafm
dan Löttı Fatma L(ltfiye ve Beyazıtta 
~hu~t cadde&i:nde 30/144 numa
ralı evde Servet karısı Hatice ile İs
tanbul MalJye Muhakemat Müdürlüğü 
aleylrlerino haksız ve kanımsuz yapılan 
tescilin terk:inl ile tapu senetlerinin ip
tali hakkında mahkemenin 94ı/392 nu
marası tahtında açilim davadan do
layı milddeaaleybJerden Haticeye a
hiren gönderilen davet.iye üzerine da
~etiyeniıı bl!Slebliğ iade edildiği ve 
)>elen ikamelgilhmm meçhul bulun
duğu anlaşılmasına binaen iJAnen da
vetiye lebliğ ettirilmesine ve dtıruş

manın da 1/4/941 Salı saat H de 
Wikine mahkemece karar verilmiş ol
duğundan rnüddeaaleyhlerden Servet 
kans.1 . llaticenin işbu gün ve saatte 

mahkemede hazır bulunması ve aksi 
takdirde kanuni muamelenin gıyabın
da yapılacağı malümu olmak üzere 
keyliyet ilan olunur. (339.5) muhtemel olduğu sarahatle söy • Bu işe girmek ist•y"'11erın 11575 (On bir bin beş ytiz yetmiş bej) lira.lık mu· 

l.eniyordu. Demek ki, Kolordular vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği :vesikaları ve tekliflerin; aynı ııün saat · - , - --
k~ndilerine.H~ ~i gün için veril- j H de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri Jbıındır. Balurköy Saib Bnkuk llikimlitlı>-
mış olan yuruyuş hedeflerine Pit- Şartnameler (200) kuruşa Ankara ve Ha,ırdarpa§S veznelerinde satılmak- Uıı: 
kir ile Olti'ye vardıktan sonra ha- 1 tadır. (1508) Balmkyöünde Yeni Moda sokağın-
~eketlerini ordu kumandanlıg" ının l da 7 numarada mukim iken 19/2/941 

ZArt tarihinde ölen ve terekesine mahke-
umuıni maksadına göre tanzim et• Göz Hekimi memizce vaz'ıyed edilen doktor Asaf 
mek mecburiyetinde bulunuyordu. I D M t R i A d İsianbul Emniyet MUdürlüğünden Tapinçden alacaklı ve borlçu olanla-

Esasen başlamış olan ve iki gün r. ura am y in aldığım 31/33627 nuınaralı ikamet tez- nn Kanunu Modenlnin 581 inci madde-· 
devam eden hareket neticesinde Beyoğlu • Pannakkapı, İmam !teremi ve Yugoslavyadan aldığını as- sine tevfikan bir ay zarfında ve mi-
düşmanın alacağı vaziyet, düşmanı soMkak No. 2 h T1 ~1.lü~15?,3 kerliğimi bitirdiğime dair BukreU..mı 1 rascılarm da 534 üncil maddesine 
S · , . . · . . uayeııe ve er ıı.r goz k'IYbetUm. Yenilerini alacağımdan bG· lev!ikan üç ay zariında mahkemeye 
arıkamış umumı ıstikametı üze- •-~ıı~-ı-. fil<><RVa 1"'rasızdır. kümieri yoktur. Sultanahmette Zeynep müracaatları, aksi takdirde terekeni.ıı 

rinden de_ğil de ordu kumandanı- Sultan sokağı No. 26 Ahmet oğlu Hasan µ.:fjye edileceği ıııı.n olunur. 941/66 
mn ihtimal dahiline aldığı Pitldr 
ve Bardız üzerinden Kötek ve 
Yeniköy istikametlerinde kuşat • 
mayı daha faydalı kılacalı: yeni bir 
kararın alınma.~ını istilzam ede -
bilirdi. Nitekim, Kafkas Rus ordu
suna kumanda eden (Mişelayevski) 
ayı non birinde Tifüsten Micin -
girt'e geldiği zaman o~ınanlı taar
ruzuna karşı vazih bir karar alacak 

7 MffRT CUMA G(JN{J AKSAMDAN İT.iBAREN 

vaziyette bulunmuyordu. lAll!.üLRRINA MRll-' 
Ayın on ikisinde (Zivin) tepe - \S \llllli1'ULA0E 1lMS\L - . .,.,.~ 

!erine çekHmek istediyse de kendi l\I 'iıo~ ı~ 
erkanıharbiye :reisi General (Yu. ~ ~~,._.,_ 
deniç) in itirazı üzerine bu kara- ~· ~"''""1)19-
rından da vaz geçli. • \L ~" r;t'-'f'" 

Hı.l YElmr. fUU.U KUTlıt.llRI ISRARLA ISTEYl>;l7. 

' 1 ' ' - • - " r ~,~'o ı . 

Maliye Vekaletinden 
DaDtelsiz bir kuruılukları• tedavülden k•~ 

duılmaıı hakkında ilan ı1 
Dutıelsiz bir kuruşhıklann 7uiııe dantelli bir lrurut•uklar darp ve p\1; 

J'll klft mllı:tanıa ÇJkanlınış o.ldujundan danlelslz blr kuruşıuklann 3ı msrl 
tarllılDdftl ..ınra tedavülden lcaldmlmuı ltararlaştırılınçlır. Dantelsiz bir -,;ol 
luklar 1 nlun 141 tarihinden ililıuen aıtJk tedavül etmiyecek ve bu taribl"' 
baren ancak bir sene müddetle yalnız malsaııdıklanle Cumhuriyet Merke% ~ 
kası eubelerince ve Cwnburi,.et Merkez bankası şubesi bulunrnıyan yer! 

Ziraat bankası şubelerince kabul edilebilecelrih". 
Elinde dan~lsiz biı· kuruşluk bulunmlıırm bunları malsandıklarlle cıırılf 

rt,et Merkez ve ziraat l>mkalan ıubelttiııe tebdil etllrmeleri ilan olunur· 
c9035> ~ı~;;:l1/ 

,. Eminönü Hal.k.e·d Sosyal Yardım Kolu tarafrndan -'ı 
8 Mart 1941 CUMARTESi akşamı 

• 
Taksimde KRiSTAL Gazinosunda 

MU A L L A Ye 18 Kişilik SAZ HEYi<;(! 

KEREM-ASLI 
Ayrıca: MEHTAP _BEVÜSO 

25 h..'şllik 
Bii)ük rlevü 

güzel Müzikli 

Şehrimizin en kıymetli alaturka san'atkilrla"rından ınürekk•P 
büyük heyet tarafından İnccsaz •.• Sololar ... Sürpr;ııcr... Gece gel 

1 vakte kadar devam edecek olan lıu neş'eli ve mii.,1e,na alaturl;' 
musiki gecesin<'ı•n istifade ediııiz.Dühıiliye yoktur. Telefon: 40099 

, _______________ &'IB!m'l!lll--~31m::d 

RADYO 
6 Mart 1941 

Saat 18.00 Program ve memle -
ket saat ayan. 

18.03 Müzik: Radyo caz orkes • 
trası İbrahim Özgür idaresinde) 

18.40 Müzik: Beraber ve tek şar
kılar. 

19.15 Konuşma (seyahat röpor
taj1arı) 

19.30 Memleket saat ayarı ve a
jans haberleri. 

19.45 Müzik: Radyo ince saz he
yeti. 

20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik: Akordeon soloları 

Ertuğrul Soysal . 
21.00 Müzik: Dinleyici istekleri, 
21.30 Konuşma (sıhhat saati) 
21.45 Müzik: Radyo orkestrası 

(Şef: H. Ferid Alnar) 
22.30 Memleket saat ayarı, ajans 

haberleri; ziraat, esham - tahvilat, 
kambiyo • nukut borsası (Fiat) 

22.45 Müzik: Cazband (Pl.) 

Hasta bir daha öksürdü. Sami.mi 
ziyaretçi mendilile ağzını, bur -
nunu kapamakta gecikmedi ve bi· 
raz da yana döndü. Ukin bltsü
rüğlln Jı:esilmediğini görerek aya
ğa Jı:allı:tı: 

Bu hesaba göre Osmanlı ordusu *~""L,.:,~<ollL~ · ~ -
harek<>te baş!a<hktan dört gün son· "'~'/. -.ıt ,c,,>1 \'>' · . T RL<SiM 
ra dahi Rus ordus ukumandanı hiç · BELEDiYE F •h S Ih 3 - •• 
,bir tedbir almamış bulunuyordu. ~ GA2•NOSUNO" atı U uncu 

- Üzlllıne İhıancığırn. Ben yine 
ıellrim. Canın bir §CY istiyorsa .• 

Hasta öksürmekte devam edi • 
yordu. Ziyaretçi kapıya doğru yü
rüdü. 

- Haydi hoşça kal, lakin ökııü
rüğünü tutmalısın! 

Ziyaretçi çıkınca hast.mın ök -
slirüğü hemen durmuştu. 

SIN GER 
YENi FUTBOL 
Saatlarımız Geldi.
Fiyatı 35 Ura 

8.m:ıı saatlir hem de Fııtb-01 için 
45 dakikalık taksimaUıdır. 

siNGEll SAAT MAGAZALABI 

:t..ııwıııaı J:minönll No. 1 

-=------===-(=Ar=llası==..-==1 ............. =====-=========,,_..,...,,,_.-======---=======---~======-=-------=---"""IHukukHakimliğinden: 
yefatile terekesine mahkeın~ ~ Hukuk Hakimlig"'indeJ1' 

Fatih Birinci Sulh 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 

A 'k t 1 f .... 
Altın: Safi lcil-.ım 
llanlmot . 

72.603.119 

UfaldJk • 

• • 
Harlçldl H1llaıılıirier. 

Altın: Saf ilti!oçam 5.248.822 
Alt.ına t.alıvih lı.abll ~ dö?ls
ı.... • 
Di~ döv.izler ve borçlu 
lıııakiyelP.:ri 

KlirlnC 

- Tall'llllarl: 
Derubte edilen nraJo 
~l.ıiı . . . 

lÇanunun ~8 ci maddelerine ıe
ı.an Hazine taratmdan .. w tedi7at 

lleııedal Ciisdam.: 

'rlcar1 .seneuer . . . . . 
-•elüv!W-

1 
Deruhte edilen n-rakı zwulJ.

A • 7enln karşılıiı esham ve taıı.. 
vllat (itibari ıc,.metie) • • 

8 • Ser- Esham n TalıTllU: 
Aftllllar: 

Altın ve döviz üzerine avamı 
Tahvilat üzerine avanı . 

• f 

• • 
Hazineye kısa vadeli .avana. 
Hw:ineye 3850 No. lu kanuna s6N 
atılan altın karşılıklı avam • 
Hiosedarlar • , 
Muhtelit • , , 

-

-

1.lra 
Un 

102.121.95<1.21 
6.597.966.50 
2.281.021.85 111.000.942.56 

283.398.14 213.396.H 

17.382.887.54 

-~l 
86.16/i.056.88 43.547.944.42 

J.58.7«.5t3-1 
1 ıe.1e.1aı~ 138.5811.d-

268.313.7117.ti 298.313. ııı:ı .9t 

ts.831.456.93 
pıİ.758.083.47 7.926.606.54 

·-
8.943 74 

7.808.722.-
' 2.195.000.-

114.584.926.75 124.597.592.49 
4..'500.000.-
7.603.747.80 

"' 
YekOn 762.204.870.67 

l Temmwı 1938 tarihiııden itilıaraıı 

Bankası 1- 3 -941 Vaziyeti 
p a s 

.......... 
• iıaıı;,.aı AJı:....ı : 

Ad.1 ve fevkalide 
Hususi , 

i f 

Tedarilcletı llankMtlar. 
Deruhte edilen evrakı nakdi,.. 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine 
1ıevtikan Hazine taratmdan vW 
tedi7at . 
Deruble edilen evra1<ı nakdin 
baki7eı;! . 
Karşılığı tamamen altın olarak 
ll~veten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili iliıvelen ted&o 
vOle vuedU.ın . 
'Hazineye Y•ı>ılan altm k~ılıltlı 
avans mukabili. 3902 No.lı ltanwı 

mucibince- iltıveten tedtıvüle "\!'&~e

dilen. 

MEVDUAT: 
Ttirtı ı..ı,_, 

Alim: Sa!i kıl<ııının 

' . .. 
878.BOI..-

8850 No. lu kanuna göre Hazin079 
açıl.an evons mukabili tevdi olu
nan aıtmıar: 

Saf! kfl<>gram ili.Ki 930 

Döviz Taalıloiic!Aıı: 
Altına tahvili kabil dövizler • 
Diğer dövizler ve alacal<lı Klirlnı 
bakiyeler! 
'.Muhtelif . ' . 

Lira 

U88.8f8.!5 
6.000.000.--

158. 748.563~ 

1 20.149.13ı.-

m.s99.42f.-

17.000.000.-

:ıso.000.000~ 

' 
82.000.000.-

?1.879.410.28 
1.%33.302.li&. 

'18,124.167 .90 

-- -.-
y 

20.133.22a.M 

. --
YekOn 

İs!ı:oute haddi "' ' Altan -ın. o.vana '.4 a 

Lir• 
u.000.000~ 

11.118.666.15 

ü'l .611t1.'634-

?1.112.'12.84 

aı.ı:ıueue 

20,133.22.3.05 
116.048.674.73 

~ 

752.204.870.67 

mızce vaz'ıyed olunan Hacı Saıde 
ait Fatih Sofular mahallesi Hor- Hazinenin Kumkapı Nişancası~· 
hor Caddesi Mollahusrev sokak Hl. da Latif sokağında 4 No. da muJ<i~ 
numaralı hanesinin boş olan ayrı iken halen ikamelgahı meçhul SiJ' 
bölüğü 11/3/941 günü saat 11 de eda aleyhine Fatih Birinci Sul~ 
mahkeme salonunda aleni müza.· Hukuk Mahkemesinde istihsal 
yede ile kiraya verilecektir. Aylık eylediği 25/12/940 tarih ve 477 l'fO 
ecri misli 20 liradır. Ev ahşap alt lu 23 lira 80 kuruşun % 5 faiz ve 
ikat büyük taşlık, büyük bir kiler, % 10 ücreti vekaletle birlikte tab· 

mutfak, odunluk ve üst kat 4 oda sili hakkındaki ilam hükrnünüP 
bir sofadan ibaret olup evin çok Başkatip ihbarnamesi müddcıa • 

büyük mikyasta bahçesi vardır. leyhin ikametgahı meçhul oldu • 
Kiraya tutmak ietiyenlerin mez - ğundan iliınen tebligat ifası teıısif 
kUr gün ve saatte mahkemede ha-
zır bulunmaları lüzumu iliın olu- edilmiş olduğundan işbu l!Anm ilfıl' 
nur. 00/12 T. tarihinden itibaren 15 gün zarfıııd' 

turulru kanuniyeye tevessül et • 
mediğf takdirde hükmün keı;b1 ' 

kat'iyet ~deceği tebliğ makamırıD 

kaim olmak üzere Ba~katip ihbar· 
namesi ilanen tebliğ olunur. 940/l~ 
~~~~~~~~~---" 

Sahip ve Başmuharriri: Elem İuet :Benl'4 
Ne;şrly&i Dlrelrttirtl: Cevdet KarabiJlll' 

.SON TELGRAF> MATBAASI / 

Kuleli askeri lisesi müdürlüğünden: 
Kuleli Askeri IJsesine glrm!J-e lııteııı:li olup ta taşralarda ıubelere, istanbuııl' 

da doğruca mektebe müracaat etnıl§ olanlardan amıllarında dönekliği omur•; 
bütün girme şartlarını t .,iz bulunan ve ayni zamıoında giri& evrakını tekenıfll' 
ettirmiı olan, lsteklileriıı irntlbanlan 7apılmak fu..re 7 Ma,.t 941 Cumn gıiO 
saat 9 da Kuleli Lisesinde bulunmalan ve bu tarihte mektepte bulunn;ıı,yanla-'1 
baklannı k11Ybedeceltleri ilin olunur. - (1443) .J 

Bir Harita Alırken-~ Daima: ·''Muallim Fuad Gücüyener~, Ad~~ dikkat ediniz! .. 


