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Bulgaristan 
kendi gibi bizi 
de avutmak 

istiyor 
Eier kendi hesabımıza 
menfaat mülahazamız 
olmasaydı Türk • Bulgar 
beyannaemsini imzala· 
mazdık. Avutulduğuınuz 

Yeya atlabldıiunız za!1: 
nedilmemeli ve ilerısı 
için de ne Bulgarlar, ne 
ıu veya bu devlet bizi u
JUluP avutabileceği zan· 
mna düımemelidir .. 

fuaıı: ETEM iZZET BENIC~ 
b . )eri Al· 

Bulıar toprak ve şe ır 
- • olnıakta 

.. an ordusunun yıgınaı:ı , re· 
devam ediyor. Alma~ ~ske_rı. :~in
ketinin bu defa da inısıyaüvı gl 
de tutup tulamıyacağı "el'..~ ~:ı _ 
İatikametle taarruz edecegı 

ki ıamamlan
&"arisaııclaki hazırlı ar 
~-·- belli olacaktır. Bıı -
..... tan sonra b k]ene-

. . d uzun zanıan e 
nun ıçın e . ı· tam ay-

k d • ")dir vaı:ı)'<' ın 
ee egı · . bir iki hafta-
dınlanması, nıhayet 

· b "lulır 
IUn geçmesıne :g b .. ele Bulgar 

Ancak, bu ara 8 ~ Al-
hiikfunetinin ya:ıiyetı vardır .. ·şe 

. r mihvere gırı 
man ışga me, . balfı kendisi 
rağmen Bnlgarıstan Ilık 
i . ıİstakil bir devlet, kra . 
.::' h:;.i'ımet faraziyesi içinde~~ 

iki d h·ı· . dare bakımından, 
Be,aııı ti ar-

. . eri ve kıyme v 
farazıyenın Y d ··yıesi 
dır. Almanların hesabına . a o lan 
elir Nihayet, işgal ve nızam . 

!uın~ aldıkları bir memleketi:~ 
kargaşalığa sahne o~'.'5'111 • 
k dil erinin mü teferrı ışlere be 
• ":naıarmı istemezler. Allllll
!:nın maksadı aşikhdır: A~pa 
kıt' kendi mii.&tenılekesı ha· 
!in as~ak ve laer Jl1i)leti bir 

e so h li de ve ordu, slya-
dominyon a n "- bağlı ol-

t b Janıından Ber...,.e .Aı.ıı 
ıe a ili hükumet ,_... 
mak üzere, ıaıaba 
altında idare etme~. eli bu tasav· 

Bulgaristan dla §gır~n devletler· 
uymıa ha e . . wra ,.. kik tte mıb"erın 

den biridir· Ba • el ' Alınan
•• tt fiki sıfatile, or usu 

mu e . deci' hariciyesi oraya 
n ... -·ın O", yanı ~ ürlli sevk ve 

bağlanmıştır, her t Berline has 
idare Berline alt v~ a rai
bir tabüyet içindedır.il::kll bir 
men, Bulı:arların. im d••· siya· 
d 1 t ·bi· komşu arın ....., 
eve gı ' 1 ünase. 

ıetlerinden, devletle\ e ~bir hayli 
betlerinden bahsetıne en. ı Jilder 
garıp ve tubafbrbilk: ~~~:rn pş-

d Filof u-

Edenin ziya
reti Yunan
War için yeni 
bir teşvik 
menbaı oldu 
Yunanistan harbin 
sonuna kadar de

vam edecek 

Şimali Afribclan Fl-ansaya ıeimesi 
her tarafta alaka ile karşılanan 

General V eygand 

Ordununma- i 
neviyatı pek 
yüksektir 

Yanan kıt•aıarı 
teşellbOıl 

muhafaza ediyor 
General Vey
gand'ın Fran
\saya gelip gel
mediği mes'ele 

Atina 7 (A.A.) - BBC: 
Matbuat, Mösyö Eden ile 

General Dill'in ziyaretinin, 
Yunanlılar için yeni bir teş -
vik membaı olduğunu mütte
hiden beyan etmektedirler. 
Gazeteler, Her ne olursa ol -
sun, Yunanistarun, harbin so-

haline girdi 
nuna kadar kat'i olarak de • ı Berlin, Fransız - Al
vam edeceğini ilave ederek or- man müzakerelerinin 
dudaki maneviyatın yüksekli-
ğin! tebarüz ettiriyolar. ı kesildiğini bildiriyor 

(Devamı: 1 inal -1od•) \ J ı _____ <:_Y __ :.._:__ll<>fl_:__™'_ı _Sayt_&da __ > 

arasın a; Veçer pzetesi-

: ·~k· ~y;::::.t:;~:: ,_1_3_ beyaz zehı·r ve 
havi ma a esı k lede ınu • 
revski iıııuılı bu ma a 

harrir: .. h'1eketi· esrarcı tutuldu ._ Türkiyeye .artı }lalınak • 
miz değifmeınİ!I olarıak 
tadır.. aııı ediyor: • 

Dedikten ııoan, dev dur- Son k k 1 • • d 
--Buhattıh;rye~e~:~ii .İaiıni Yakalanan aça çı arın ıçın e 

deklirıısyonuıı e . 8..,esi da· d 

TÜRKİYE-
ye Taarruz 
En Sonraya 
Bırakılmış ! 

Yugoslavya işi de ilk 
ağızda halledilecek 

meselelerden mi?. 

,..-- Bir lngiliz 

Gene ra li -"""""""""""' 
"Seferber edilen 
Bulgar ord11111 
Tar k la11dad11na 
Jlftlbyor.,, Diyor 

Sovyet Rusya 
Romanya' dan 
üs istedi mi ? 
Türkiyenin hattı 
hareketi kat'idir 

BULGARİSTANDA 
SON vAZtn;or 

Bulırarlsla.ıı olvll ııeterberlik Uin 
ettikten sonra. Ballrnnlar vaneU 
claba oo• ehemmiyet l<eillı<lli. Kral 
Borh, Bulp.rtstaııdak.1 Alnı..'\n kıtaat. 
J[unyndını Merepl LlsU kabul eı .. 

llAJ.BARLABD .&Ki 
VAZiYETE 

1J111JMI Bla BAKIŞ 

Bulgarlstandaki Alman orduları 
kumandam Mare~al List 

Ye Barlıol1e Nllll.ln Poııal lanluulaA 
da ka bel edilmiştir. 

bolyıulalıl İnırtlb Sefiri Bulcarls
tana bir nota vererek Alman kıt'a .. 
ıa 111.ın BuJ&'11rista.na clrmesl karşı .. 
s'•ıda Büyük Brlta.ıryanın ka.aaat w 
il kirlerini b.alı ..anı.ıır. 

HAREKET 
BEDEFLER.f 

Tlmes cueleırine söre Alman Bq
lumandanlıtı yr. ayni u.manda, ya
hut ta blriblrtnl lalllben lalblk .t
ın.ek liııere 3 S11ttlle ha.ttlı.eıe l'-
bilirı Yu•osıav;ra. Yunanlstana ve 
Tiir!Oyeye ı.,.... Faıtaı. AlmaJıla.rııı 
İstnıma vidlsiııde ve b..ui Tra.kya 
ioinden bn harekeU yapmalan mııb
te-ldtr. 
Ttımes 10 sa.hrlan Oı\'Ve edQ"or: cAl· 

-ruann li<'üncü bodefl ,ııııhesl• 
(Devamı a lnel Sayfada) t mfşllr. ıfaretal LJst BafVekll Fllot 

· istanbuldaki i Başvekilin 
Değirmenler·n tüccarları-
Yenivaziyeti 1 mızı daveti 

Tekmil değirmenleri 
Toprak Ofisi kiraladı 

Koordinasyon Heyetinin çıkardığı 
;reni bir kararname ile büyfil< şehlr
le<deki dej!irmcnlerin Toprak Mab
ısulleri Ofisi tarafından kiralanması 
ve bfltiln btilısallerlnl Ofis namına 
;rııpmalan kararlıışınıştu-. Şebrimizde
Jd Otla Müdürlüğü dün İstanbul de· 
tirm-enleri sahipleriyle mukavele yap
mıo ve detınnenleri kiralanuştır. 

Bundan sonra değirmenler Ofis he .. 
Mbına çalışacak ve çıkan unlardan 
febir ibU,.acı temin edildikten IOnr&. 
llalanlar ııto.k ;rapılaca.kbr. 

Deniz nakliye 
ücretleri 

tesbit edildi 
Ankara 7 (Hususi muhahirlmlı· 

den)- 150 tonluk ve daha yukarı 
bütün motörlü deniz vasıtaları • 
nm1hizmet ve sevklerini Münaka

(Jlevaıw Beşlnel Sayfada) 

12 kişilik 
bu akşam 

bir heyet 
gidiyor 

Batvekilimiz Dr. Refik Saydam 
§elll'iınizdcki itlıaJjt birliklerinin 
birer mümessilini Ankal'aya da -
vet etmiştir. 12 kişilik bir heyet 
bu akşam İstnabuldnn Ankaraya 
hareket edecek ve yarın saat 10 da 
BaJv•kil ta rahndan kabul edile
ceklerdir. 

t Başvekilimizln ithalfit işleri ü
serinde tacirlerle mühim bir gö
rüşme yapacağı anla~ılmaktadır. 

Hariciye Veki
limizin beyanatı 

bekleniyor 

Büyük Millet Mec
lisi Pazartesi 

günü toplanıyor 

dostluk muaheclesı çers dostane d b k lı genç k a 1 n var 
hilinde, daimi sulh ve. içinde iki e sa 1 a . 
komşuluk nıünasebetlerı Türki • n sokağında 261 eroinle yakalanmıştır. Kemale be. 
Jaşamak. Bulgaristanııı; aaıatada Çığırtga bıkalı eroin • yaz zehirler! satan Halil Sofu oğ-

Ankara 7 (Hususi muhabirimi,... 
den)- Büyük :Millet Meclisi pa
zartesi günü içlimalarına başlı -
yacaktır. Bu devrede görüşülecelı: 
meseleler atasında belediye me • 

Almanlar Yu
goslavyaya iki 

teklif yaph 

Sofyadaki Yu
goslav Sefiri 
acele Belgradaj 
geldi, Başv kil

1 
ile görüştü I 

Sovyet İtn Komiteleri Rei i 
Molotof 

Yugoslavya I' 
Üçler Paktına l 
girmiy~cek ISOVYETLER 

Tagoııav Başvekm Bulgaristanın 
askeri şenerıe 11z1111 iş g a 1 ine dair 
bir girişme yaptı ilk tefsiri Kızı-
Belgrat 7 (A.A.) - BBC: 

. Bitar_af ma?filler, ilk Alman tek· lordunun gaze
liflerının a~agıdakı noktalar oldu. 

ğu kanaatindedirler. t •ı t } 
1 -Yugoslav matbuatının neş- e5J e yap J ar 

riyalı, kat'i surette Mihverin le· 
hinde olması, 

2 - Mihver düşmanı bütün pro
pagandanın izalesi. 

Belgrat 7 (A.A) - BBC: 
Bitaraf mahfillerde izhar edilen 

mütalealara göre Yugoslavyanın 
yakında Üı;lcr Paktına iltihakına 
ihtima lverilm ·mektcdir • 

ı Alman kıt'alarının 
Bulgaristana girmesi, 
üçüzlü pakta ilfha
kın manasını gös-

terdi, diyorlar 
Moskova 7 (A ı\.) - Kro naya 

10•v•mı 5 lnrl "••fa6•) Zvezda gazetesı ilk defn , ak 

Sofyada Maraşal 
Llstln riyaset de 
ı t s ren a eri 
lllr toplanb yapıldı 

Sofya 7 (A.A. )- BBC: 

Buıgarislanın Alman işgalı t na 
girmesı hakkmda dogrudan doğ
nıya mütaleasını nc~retın· ır 
Kızılordunun naşirı e(kır."1 hın 

bu gazel~, dünkü nüshasında di -
yor ki: 

Bulgarislanın u~lü pal!ta iltıha
kıl1l mütea · p hemen derlial Al -
man kıt'alarının Bulgaristana glr-

Dün, Alman umumi erltAnıharp mesi, Sofyada Bulgarlstanın wlh 
kararglihmda askeri bir konferans davasına en büyük yardımı diye 
yapılmşıtır. Kanferans bir saat sür-\ tavsif edilen 1 ruart h:idiot-sinbı. 
müş, Mareşal List tarafından ri • hakiki manasını pek güzel gös • 
yaset edll:miştir. termektedir. 

10 li ayı vermi en 
sınıf geçmiyece ' • 
Üniversite Fen Fakültesinde iki 
doçent namzedi hakkında şikayet 

istnnbul 'Oıılversiteıri Fen F• - ı 
kültesinde, iln1i kıymeti bealis 
resmen tahakkuk ve lesbit edil • 
memiş ba:zı yardımcı ders kitap • 
lannı ba...tırmak için talebeden 
onar lira para istendiği ve bu pa· 

nyı ıetirmiyenlerin imtihanda 
geçemiyeceklcrinin söylendiği hak· 
kında bazı şikayetler yapılmı,tır. 
İsmi ve adresi bizde mahfuz bir 

sat şu şayanı dikkat şikfıyeu., bu· 
lımmuştur: 

•- Ben altı çocuk babıısı orta 
halli bir aile reisiyim. Çocı.ldarı
mm hepsini de okutoyonım. nü • 
yük çocuğum Fen Fakült<-si k "tn• 

ya enstitÜ.!,Ü üçiinrü sınıiın·builr. 
Ve fakriihal mazbatası ıle oku
maktadll". Harp vaziyeti dolayısile 

(Deva.mı 5 lne; Silytada) yeden hiçbir talebi yok~:ı,e gir- aumıırada oturan 58
. . sattığı lu da tutuhnll§tur. 

Eğer; Bulgaristan. Jlll " ıiarmı ellerden Kemal ö~rın 7~o am Vefada Cüceçeşmed.e 3 numara· 
ıtıeıniş, Almaıı işgalın~i~•:eslinıl- )ıaber 1]ınıllış ve iizerln e gr da Niyazi Çakıl isminde biri ~e 

murlarile, be~ilere ait kanun I;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;...;;;;;;;; 

A1'dma kadar ve tam dı· euııar eroin satarken yakalanmış ve evm-

(Dnum 1 lacı lil&Jfacla) 

-l 1 ~;;;;;;:::::;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;:::;;::;::::::;;::-1 
:Jet ile açmamış oısaY, ' olan bu -Gece vakti kapı dekı ara.nada da katgı tozları bu· 
hlikilmetinin naşiri efkarı ha71 lunmuştur. ~ 
cazetenin bu cüınlelerinde:ı, F•• • k Galatada Hikmet, sabıkalı Ab- ~l 

~: 1 ( K 1 ~= A c A ) 
! 

oluyınaı., bize de borç olıırt baril• kt • ı j d İ n 1 lr an dullah Kanarya, Tophanede İsmail ~~ 
kat, daha ilk gününden ~ taoıJl f Uslan, Hüseyin, Unkapamnda- • 
et~irdJğimiz ı:ibi; Bulg~~aren. az J l ı h 1 r S 1 Z • Mehmet Kural da esrar ve eroinle 

f~ Bulgarların Tür-
~~ kiyeden istedik 

nııhvere iltihakından 1 
halin- tutulmuşlardır. 

biziın komşumuz; naıarif;;il lıA • 700 U Beyazıtta Abdullah Şiriner ve 
d; Bulgaristan ve faktlt böyle, l JıadlDID • Halit, eroin ve esrarla yakalan • 
lındc Almanyadll'. Bııııdan d si B r 1 D sallı ç k d H" 
biziınle daimi dostlıık muabe elh 1 ça a • nuşlardır. arşı apı a useyinağa 

d . 1 su raSID k landı mahaJlesinde Baltacı arsasında 
çerçevesi dahilinde, 

8.~ın sebeli 811 ya a 36/1 numaralı ev'de Meyrube ve 
ve dostane komşuluk muna 1 te k rıyet mahalleslnd• Fatma da eroin satarlarken tutul· 
lrıuhafaza etmesi ve hiçbir ta elpet· "artalda cl)ı1ılıd lu3 nwn•rada oturan d 
lıulıınınaması ı·kı·ıza eclcıı dev ıı' ,. "'" a . k pı muşlardır. Meyrubenln evin e ça-ü ooka.- dmın evının a • 
Bulgaristan değil Berlin oJınyla 

1 
Gü;< iSrııınd• bir Jc~ak sureıı,ıe gece maşırlan arasında 3 gram esrarla 

~· her türlü kel~let ve fili le ~n•n JciUdint ~it ve 700 lira para 5 paket, eroin bulunmuş Fatma e· 
ılc, sonuna kadar bn teminatı o- ... - bit ııırsız 8 çaımıştır. roinleri sobaya atmak i~temişse de 

lı•ası tekrarlamalıdır. Aksi baldd~' ,.aJ<U uıııelll etY• ıahklkal ~elice- menolunmuştur. 
il ·· 1 ken ı· ll• "'ı,,! ıand•raro"maball•de._,..ıum Bunlara eroinleri satan arabacı 

l Söz erden, Bulgarların gıır JJ1fSıW' aynı 5tjleyın ~·ninde Ka" zım isminde biri de yakalan • 
1 •ri gibi: bizi de avutmak lsteın• .ınd~-ıarıııd• :K(lrl ,.. ..., sabılı.ab 1 
Ot! lrıa • le bir ar· 40 1- •unU anl3Jl JlU§l>r • 

...._ n.sı çıkar ki. boy gil bir! old~':.-;J.ıınııtır• 
il da, düşiince sahipleri için • ııırıııu 1-

<Devamı • illd 81.Jf°"") 

~: leri yokmuş r. 
:~ Ajansın naklettiği bir Bulgar 

Yazan: , gazetesinin yazısına göre, BtLlgar
~, !arın Türkiyeden lstediı.\leri bis 

~' M. Sami Karayel :~ 1 
bir•ey yokınuı. 

, , Bizim mahul arkadaşla konuşu-

~: IU b !!Yük tarllal :~ yorduk da: 
! ~ - O halde, diğer kom§ıılarından 
.~ telrl amızı 4 ncl !~ istedikleri var .. 
~ ~ Dedikten sonra llave etti: 
:~ Sayfamızda '~ - Hani adın ne?. hikayesini 

Ok ' 
hatrlar. ın .. •llülayim .. • demiı de, 

:~ Uy Un UZ••• ~ şu cevabı almış: •Sert, olsaydı ne 
olurdu sanki?.• Bulgar ıazetesl-
nin yaıısı da, o hesap. • • 

ÇERÇEVE 

Re aıfatıarla ? ? 1 
NECİP FAIZIL KJSAKÜREX 

Bir gün ıelebilir; Tlirk mil· 
41afaasını toslamak cesareünde 
bulunacak kahranıanlar gayet 
rahat adımlarla ve tenezzüh 
yılrüyüşile istanbuldan geçer, 
Ua) manayı aşar ve Ankaraya 
girerler ... 

Fakat apoletleri sokıilmüş 
esirler sı.fatile ... 

• 
Bir gün relebilir; aklı başuı

da olanlanıı: 
- isti!& adilemea, lsti!A edi

lenıeZ-

Diye tuttı•rdu'.lllan lnı:ıil e 

ııeınalarmdııa biıılNce insan. 

kar gibi (lfayıl - Parlı:) üzerine 
yağar ... 

Fakat cam gli:ı.leri patlatıl • 
11uş ölüler ıııfatile •• 

• Bir ırün gelebilir; milli poli-
tika ve ıeınayülleri, milli •affet 
n mıısanıuba duygusundan ce
'8Tct alarak elnıek hıtcnıis o

lanlar, bii)·ük meydanlarda ~ iik· 
sek h .~.nnıaklnrn çıkarlar •• 

Fakat sdil giil(üslcri b,·~ an • 
nameli mohkiıınlar sıfatilc ... 

• Bir giin l"lebilir; Türk mille 
tiııin şab>ında blitün da' R ve 
haklanna kavu~an llÜYÜK 
DOôU diınJosı, vnrdıl'ı der' n 
ııeede içinde hıçkıra luçkıra a -
lar ... 

Fakat her c.rrin soııundnkl 
ha~ rı idrıık el~ wükrcdiciler 
sıfalile ... 



ucuz -- --
PAPUÇ ----

Hayırsever, insaflı, m8kul 
bir zat ortaya çıkb; teytan ku
lağına kur§un, çifti 460 ku
ru§a halk tipi ayakkabılar ya• 
pacağını teklif etti. Yalnız, 
dikkat edin: 40 lira 60 kurut 
değil.. Sadece 460 kurut! 

Bu nasıl it diyecek, belki 
de, inanmıyacaksmız. Bu za· 
manda bu fiyata papuç aab
lır nu?. Sablır ya, itte teklif 
ortada! 

Eğer, 460 kuruta bir çift 
papuç alıp giymek kısmet o
tursa, Tuz Babaya bir muma· 
damak borcum olıuıı 

LOKANTALARIN 

SINIFLARI 

Lokantalcılar, yemek yap
mıya mahsuı malzemenin pa· 
halılığı dolayısiyle, fiyatların 
arttırılmasını istiyorlar. Ge
çen sene, Belediye, lokantala· 
n sınıflara ayırmıth. Şimdi, 
hiç bir lokanta, içinde bulun· 
duğu sınıftan memnun değili 

Ne yampalı?. Bütün lokan
taların sınıflarını terfi mi et
tirmeli ! Şu dünıada, kim 
vardır ki, içinde bulunduğu 
aınıftan memnun olıun ?. Her 
kesin gözü daima bir üıtiiıı 
ıınıfta değil ~~?. 

DiLENCiLiK 

KONFERANS/ 

Tehlikeli' yerlerde yol 
kenarlanna 

beton setler yapılacak 
Bu kış, Yalova - Bursa ve Ya -

lova - Karamür9el yollarında he. 
yelanlar olmuş ve yollar kısın= 
kapanmıştı. Yakında temizleme i
şine başlanacaktır. İlerideki heye
lantıda diğer hisselerin de Bele • 
yerlerde yol kenarlarına beton set
ler yapılması kararlaşmıştır. Pro
jeler hazırlanmıştır. Yakında in. 
şaata geçilecektir. 

LEB 

ViLAYET ve BELEDlYE: 

* Beledıye, Ha>·agazi kazala • 
nnın önüne geçmek üzere ·bütün 
şirketlere şebeke üzerinde sıkı 

kontroller yapmalarını bildirmiş -

tir. * Bebek - istinye yolunda is
timlak edilen ibinalarda oturanlar 
cebren çıkarılacak ve çıkma işi kı
sa bir zamanda bitirilecektır. * Dahıliye Vekili Faik Öztrak 
dün öğleden sonra Emniyet Mü -

dürlüğünde" meşgul olmuştur. * Belediye İktısat Müdürü SaL 
fet dün A111uıradan .ilönmüstür. 

TiCARET ve 5..tNAY/: 

* Fiat Mürakabe Komisyonu, 
lüks kaşar peynirlerinin toptan 90, 
perakende 110 kuruşa satılmasını 
kararlaştırmıştır. 

Yeni denin bazı telAkkileriai 
kütlelere, milletlere, muhafaza -
kiır ve klasik milliyetperverlere 
hazmettirmek, inandırmak çolı: 
güç .. 

Yeni nizanı diye söylenip du -
tan blı züınrüdüanka kuşu vnr. 

Bu kuşun kanadına takılın•\ 
sulhseverlik imiş!. 

Üçler paktı diye, siyasi bir kom
binezon var. Bn pakta girmek Av
rupa sulnuna hizmet etmek imiş!. 

Üçler paktına her giren devlet, 
akabinde işgale uğruyor. İşte Slo
vakya, Romanya, Macaristan ye 
Bulgaristan!. 

Bu nasıl anlaşma, blıleşme, 

pakttır ki, içine glıer girınez, gi

ren devletın otoritesi, hakımiyeti 
kayboluyor, toprakları yabancı 

kıt'alar tarafllldan çi;;neniyor. 

Bulgarlar, milliyetperver, va -
tan ve istiklal mefhunılaı ı dava -

sında muhafazakar ve kli.-ik iil~ü
lere iı~ık blı kütledir. 

Binaenaleyh, Bulgar milletini, 
sulh davası uğrunda vatan top -
raklarını işgal ettirmeğe razı kıl

mak mümkün değildir. 

Eğer, yeni nizam, ü~ler paktına 

girnıek mevzuları, insan cemiyet
le'"'"; '.dikliHden, hürriyetten, va

tanaan vazgeçirmek için blı fera
gatname teklifinin maskesi iııe; 

milletler, bu maskeleri açbuk ta
nıyacaklar ve abçul< yırtıp atma
ğa "1lvasacaklardır. 

Geniş Avnıpa topraklarlBda, 

m 'Jletlerin şuuruna ve salim idra
"ine avdeti, çok uzak değildir. 

Bu aktam, Halkevlerinden 
birinde: cİstanbulda dilenci
liğin zuhuru, mücadelesi ve 
ikıbetiıı meTzulu bir konfe· 
rans verileceğini gazetelerde 
okudum. O aaatte itim olma· 
saydı, ııidip dinlınek ister
dinı. 

* Petrol Ofisi Umum Müdürü f
REŞAT FEYZi 

Ta!ht~· Sa:buncuoğlu Ankaraya dön-' Sarıyerdeki kömür! 
muş ur. , 

Demek ki, latanbulda di
lencilik mevzuu mühim bir 
mesele halini aldı. Bu tchirde 
dilenciliğin zuhuru ve müca
delesi malllm değil amma, i· 
kıbeti pek malUın: Zenııin ol
mak ! 

Bilmiyorum, sayın konfe
raıuçı, ıözlerini naaıl bitire
cek?. 

NARGiLE 

DOKUNUR MU?. 

Bir ııazetenin bbbi sütu
nunda, fÖyle bir ııerlavha gör
düm: 

- Nargile inaana dokunur 
mu?. 

Enek.e, nargile İçenler, kır 
kahvelerinde, mahalle kah
velerinde oturup nargile to
kurdatanlar daha çoktu. Yeni 
nesil nargileye çok rağbet 
göstermiyor. Bu, iyi bir tey!. 
Nargilenin ııhhate dokunup 
dokunmıyacağı meseleaine 
ııelince: 

Nargile, nefes borularına, 
ciğerlere tabii dokunur. Fa· 
kat, en fena dokunan tarafı 
ııhhate değil, kafa yadır. in
sanı hulyalı yapar, ölçüsüz 
yapar. 

AHMET RAUF 

* Ticaret Vekaleti, tüccarları -
mızdan bazılarının •kara liste. 

hakkındaki şikiıyetlerini nazarı iti

bare alını§, teşebbüslere giriş • 
miştir. 

* Gümrükten bugün 450 çuval 
daha kahv11 ç.ıkarılacaktır, * Almanyaya 3 milyon 150 bin 
liralık hububat ve yağlı tohum 
satılmıştır. * Dün muhtelif memleketlere 
163 bin liralık ihracat olmuştur. * Yunanist.ana satılan 3000 ton 
arpa ve fasulyadan 200 tonu dün 
gönderilmiştir. * Basra ve İs!<enderiyede itha
lat mallarımınn geç kontrol edil
diği görülmüştür. Hükumet bu hu
susta teşebbüsler yapacaktır. 

MVTEFERRIK: 

* 2 yıl evvel Beyledıeyfnde ha
vai fiı;enk fabrikasında vulrua ge
len ve 7 kişinin ölümü 27 kişinin de 
yaralarunasile neticelenen infilak 
hadisenin muhakemesine dün Bi. 

rinci Ağır Cezada devam olunmuş 

ve MüddeiWDumi muavini ıfabrika 
sahibi Hakla Fişengin beratını is

temiştir. Yaralılardan birinin ve

kili Etem Ruhi de zarar ve ziyan 
talebinde bulunmuştur. Dava ka
rara kalmıştır. * Devletçe satın alınan taksi o
tmnobillerinin yerine sahipleri ta
rafından ikame olununca sahip • 

lerine yeniden plaka verilmesi Ko
ordinasyon heyetince kararlaştı -
rılmış ve mezkQ.r karar dünkü 
Resmi Gazete ile neşrolunmuştur. 

Son Telgrafın Edebi Tefrikası: 49 

BILLO RN ŞK 
BÜYÜJ< AŞK ROMANI 

SELA i iZZET 
- Siz de sapıtıyorsunuz! .. dedi. ı -Bana s~~IU's~ız .size kimin 

Belkı bu gibı rabıtaları hoş göre. haber .. verdigını soylerım. 
cek, mağdur görecek muhitler var-ı - Söyleyıruz. 
dır Fakat namuslu, kendinı bilen - Afife .• Evet Afife haber ver. 
insanlar böyle gayri meşru rabıta- 1 di, dürüst, namuskar hareket e
ları aHedemezler .•. Bunun ısbatı iden genç kız doğruyıı söyledi. E~ill' 
da meydanda. Mesela Zekiler bir ı Şefik hakık · olsay . - _ onu aten sevınış -
aral·k Afifeyı ogullarına almagı dı, bu duriıst hareketini, bu açık 
düşündüler ve buna karar da ver- 1 

diler. Fakat Şefik Cemal .ile Le
ma:ıın nika!ılı olınadıldarını an • 
!ayınca Afifeden soğudu, elini e. 
teğmi çekti. D;.kkat ediniz, evimi
ze .ı) ak bile atmıyor ... Bunu nasıl 
haber aldığını, öğrendiğini bilini
yorum amma, her halde bild~ine, 
:!uyduğuna eminim. 

Pertev Dayı gülümsedi: 

kalblilığini talidir eder ve ondan 
ayrılmaz, bi.IAJW ona daha sıkı bağ
lanırdı. .. Ne yazık .iti, Şefik dar 
kafa!~ mahdut düşüncelidir .. Ku

rulm~ a.hliık kaidelerine çok sa
dıktır. 

Zehra hanım durdu, ellerini kal. 
çalarma dayadı, dik dik Pertevin 
suratına baktı.: 

ihtikarı hadisesi 1 

Sarıyerde kömıircüülk ve ka - ı 
yıkçılık eden Kazım Deniz, Bulgar 

köm'Urünü 6.5 kuruştan satacak 1 
yerde 7 kuruşa satmakla suçiu o- 1 
larak dün İkinci Aslıye Cezada 
muhakeme edilmiştir. Neticede 

Kiızırnın suçu sabit görülmüş ve 
5-0 lira ağır para cezası ödemesi ile 
dükkanının 7 gün müddetle sed
dine karar verlimiştir. 

Ekmek fiatları ne
kadar ucuzlayacak 

Maliye Vekaleti, bir çuval ek. 
meklik undan alınmakta olan 146 
kuruş müdafaa vergisini yeni çeşni 
nu ikinci nevi sayıldığı için 100 kıı

T'llŞa indırmbjtir. Bu 46 kurusluk 
tenzilat, ekmeği 20 para ucuzla -
tacaktır. Yalruz Tophanede bir fı

nnda yapılan tecrübelerde bir çu
val yeni undan ancak 94.5 kilo ek
mek çıkarılabilmiştir. Belediye ye. 
niden ba~ka fırında tecrübe yapa
caktır. Narh 96 ekmeğe göre, hesap
landığından ikincı tecrübede de 
bundan az ekmek çıkarsa bu n9k
tadan narha zam icabedeeektir. Bu
günlerde ekmek fiatı yeniden 
tesbit edilecektir. 

TEŞEKKÜR 
Beşınci intişar yılımızı idrak et

men)iz dol;ıyısile gazetemize sa • 
mimi bir telgraf göndererek teb -
rikte bulunan kıymetli Matbuat 
Umum Müdürümüz B. Selim Sarp
erle cAk~am• ve diğer refiklerimi
ze teşekkürü bir borç biliriz. 

- Nihayet cevheri yumurtla -
dınız! diye haykırdı. 

Pertev Dayı şaşalamış g>bi göz-
lerıni açtı ve hayretle sordu: 

- Yumurtladığım cevhe_r ne<lirT 
Zehra hanım homurdandı: 
- Kurulmuş ahlak kaideleri!.. 

Ben de kurulmuş ahliık kaidcle -
rine sadıkım ve bununla iftihar e
d<!rim. 

Köpürmek sırası Pertev dayıya 
gelmişti; 

- Bununla ,fazla iftihar edecek 
bir şey yok ... Bu öğünülmeğe pek 
değmez ... 
· - Nedrn? .. 

- Çünkü bu kaidelere bağlı o
luşunuz s•zi bugün kurtulmak için 
çırpındığınız vicdan azabına dü • 
şürı:ü. Ben Cemal Bey ile Leman 
hanımın rabıtasında gayri ahlaki 
hiçbir şey görmüyorum ... Bir ana
nin inadı yüzünde'lı resmen birle

şcınıyen blı çift neden ahliıksız ol
sun? .. Hem neden bir ana manasız 
bir engel yüzünden, nikahlana -
mıyor diye Afife kocasız ka1sın? .• 
Hayır efendim, Allie lekesiz, na-
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llıtllAb ve .lap afi 
Yasan: Ahmet Şükrü ESM Belediye Kooperatifi kredi açma-

dığından 1 O liralık fişler 1 

Pasif korunma ekıp
leri için yeni 

e l b iseler hazırlandı 
İstanbul Sıhhat Müdürlüğü; pa• 

sif korunma ekipleri için g~ geç
mez Hstikli bezden yeni elbiseler 
yaptırmaktadır. Nümunelik olarak 
birkaç elbise, ayakkabı ve başlık 
hazırlanmaktadır. Bunlar bugün • 
lerde Vilayet Seferberlik Müdürü 
ve dii7er mütehassısların buzu -
runda tecrübe edilecektir. İlk parti 
olarak derhal 150 takım bu elbise
lerden yaptırılacaktır. Peyderpey; 
mevzuubahs ekiplerde çalışanların 
hepsinne de ayni elbiseler verile
cektir. 

Yakın Şarkla vaziyet nazik ~ 
tehlikeli blı istihaleye girer~"':ı 
Uzak Şark vaziyeti de tehi ""' 

3 liraya mübadele ediyormuş! 
İstanbul Belediye memurları 

Kooperatifinin senelik umumi he
yet toplantısı 31 martta Belediye 
lokantası salonunda yapılacaktır. 

Memurlar, kooperatifin kendile. 
rine hiç kredi yapmamasından şi
kiıyetçidıder Söylediklerine gö -
re, esk'.den, kooperatif memurlar
dan alacaklarıru aylık taksitlerle 
kc tiği halde simdi her ay sonunda 
her memurun bütün borcunu ma.. 

aşından kestirmektedir. Bu yüzden 
bazı memurlar parasız kalarak 
Kooperatiften derhal fuı almakta 
ve bunları yarı fiatından noksana 
paraya çevlımektedirler. 

Bu suretle Belediye memurlan 
ar~sında bir fış mübadelesi baş -
lamıştır. Bazan çok paraya ihti • 
yacı olan bir memurun 10 liralık 

Kooperatıf fişini 3 - 4 liraya sat
tığı da olmaktadır. 

---"-=--:,_ .. 4_D_-L_l_·Y_E_v_e_P __ O_L_l_·s--"'""'l~~
Kardeşinin intikamını almak 

adam öldüren l\:adın ! • • 
ıçın 

Oftllz;::rın cezası, d ·· nka :y-e ı mu a eme
sl11de 15 yd h"' pi ı t e a 7 s ııa inclirildi ı 

Tophane civarında Kiı.zım is -
minde birini beş yıl evvel taban
ca ile iıldüren Gülizar ısminde or
ta yaş!. bir kadının muhakeme -
sine dün birinci Ağır<!ezada nak -
zan devam olunrr.uştur. İlk mu
hakemesinde 15 yıl hapse mahkum 
edilmiş olan Gülizar o vakit cür
münü şu şekilde itiraf etmişti: 

•- Memlekette kardeşimi öl -
dürmüştü. Onun intikamını almı
ya ahdetm4;tim. Bir gün duydum 
ki Kazımı yakalamışlar ve isıan
bula getiriyorlarm.ş. Göıılerim 
yolda hep onu getirecek gemiyi 
bekliyordum. Nihayet bugün de 
ı;eldi. O sabah çocukları,,....ın üçü
nü de uyurlarken bıraktım ve hep
sini ayrı ayrı öptüm, kokladım. 
Sonra tabancamı pelerinimin al
t.na saklıyarak rıhtım yolunu tut
tum. Oralarda avare dolaştım. Ge
mi geldi. Yolcular çıkt~ Mahmu
diye caddesi üzerinde bekledim. 
K;iz mı getiriyorlardı o sırada be-

ni görüp tanı.masın diye arkamı dön 

düm. O gelip geçince arkasından 
üç el ate, ettım. Isabet etti, bırden
bire oracığa yığıLverdi. Duydum 
ki ölmüş!. 

Ahdim vardı. O da benim kar
deşimi öldürmüştü. Ben de onun 
başını yedun. Şeriatin kestiği par
mak acımaz. 

YENİ KARAR 
Dünkü celsede okunan nakız ev

rakına giıre Gülizarın cezasının 

indirilmesi istenmekte ve bunun 
için ileri sürülen hafifletici se -
beplerin baş.nda Kazımın vaktile 
Gülizarm karde~ini oldürmüş ol
ması bulunmakta ve bu sebep ay
ni zamanda ağır tahrık mahiye
tinde kabul edilmektedir. 

Bu cihetler göz önünde tutula
rak dün Ağırceza mahkemesi suç
lu kadın hakkinda yalnız 7 sene 
rnahpusiyet kararı vermiştir. Bu 
karar kat'iyet kesbettiği ljkdirde 
Gülizar bir buçuk, iki sene sonra 
cezas.nı bitirip hapfahaneden çı -
kacoktır. 

Talisiz bir ailenin bahtsız sekiz 
yavr su acil yardım bekliyor 

Sekiz çocuk sahibi bir ana, baba 
bu;:ün s 0 fil ve aç bir vaziyette şef

kat sahip:erinden yardun bekle -
mektedir. En büyüğü 335 doğumlu 

ve en l<üçügJ 8 aylık olan bu sekiz 

yavru ile onlara bakmak için çır -

pınan ana, baba, Nişantaşında 

Meşrutiyet mahallesinde Sütlü 

sokağında 20 numarada oturmak -

tadır. Aile reisinin ismi Osman ~
veci ve karısının Refet Devecidir. 
Evvelce şoförlük yapmakta olan 

Osman Deveci, bundan epey bir 
müddet evvel gözlerinden rahat -

sı! bulunarak ehliyeti elinden a
lınmıştır. Zavallı adam bundan 

sonra ışsız kalmış ve bazı hayır 

sahiplerinin yardımi!e geçinmeğe 

ve 8 yavrusuna bakmağa uğraş -
mıştır. 

HükOmetin çok çocuklu ailelere 
yaptığı yardundan istifade etmek 

muslu bir kızdır ve kendisini cid. 
den sevecek olan bir erkek, hiçblı 
şeyi kale almadan kendisile ev -

lenmekt.e ·biran bile tereddüt et -
mez!.. Sizın di4ündük1Priniz saç -
ma şeyler ... 

Zehra hanımı aiakanlar boğa -
caktı: 

- Saçma şeyler öyle mi? .. Olur 
şey değil!. Ben sizi hiç anlamamı
şım!.. Demek benim dü~ünoeleri. 
mi saçma telakki edecek erkekler 
vardır öyıe mir .. Siz böyle bir erki!< 
tanıyor musunuz? 

- Evet. 
Zehra hanım alay eder gibi, i -

nanmıyormuş gibi Pertevin yüzüne 
baktı: 

- Bana da gösterin şu erkeği 
göreyim ... Amma namuslu bir er
kek olsun ... Size servetimi veri
rim. 

Pertev Dayı güldü: 
- Servetinizi istemem, serve -

tiniz sizin olsun; bedavadan o er
keği size takdim edeceğim. Ancak 
o cckeği size göstermeden önce, A.. 
fife hanımın Jı.i&iyatını öğrenmek 

istiyen bu ana baba muhtelif yer

lere yaptıkları müteaddit müra -
caatlardan da müsbet netice ala • 
mamışlardır. 

Bu müracaatlardan birisinde ise; 

aile reisi olan ve yaşı altmışı gı.
çen Osman Devecinin ailesine ba

kabilecei(i (!) söylenmiştir. Za -
vallı ana. baba dün l e de mü

racaat ederek hayır schiplerinin ve 
müesseselerinin; üç tanesi mekte
be gitmekte olan bu 8 bahtsız ço. 
cuğa yardımlarını rica eylemişler
dir. 

Talihsiz aile reisi, göz yaşları 
içinde bu vaziyette sevgili evlat -

larını mektebe de gönderemiye -
ceğini söylemekte ve yavrulannın 
memlekete faydalı bir şekilde ye
tisebilmesi için alakadarların ve 
hayır sahiplerile Çocuk ~ir

geme Kurumunun yardımını yegi.. 
ne blı ümitle meklemektedir. 

isterim. Kalbini bilmek isterim. .. 
- İşte bu güç. 
- Bilakis çok kolay. 

- Bir genç kızın, hele Afife gibi 
bir kızın gönlünden geçenleri an
lamak kabil midir? 

- Kabildir. 
- Nasıl? 

- izin veriniz onunla rahat ra-
hat konuşayun, hiç sezdirmeden 
onu tetkik edeyim ... Ondan sonra 
size merak ettiğiniz erkeği göe •. 
tereceğim. 

Zehra bir müddet düşündü, ba
şını salladı. dudak büktü, kendi 
kendine konuşlu, nihayet: 

- Peki, bu iııe ne zaman başla
malı: istiyorsunuz? 

- M.üınkün olduğu kadar ça • 
buk... iki gün sonra Alemdağına 
bir yürüyüş yapacağız. Bana yar
'.lım ediniz, Afifeyi bizimle gelıneğe 
lkandıralım. 

Zehra hanım yerinden lııopladı: 
- Siz çıldırdınız mı? 
- Neden? 
-Neden? 
- Beraber yürilyeoekBUıiz. yani 

Diger taraıftan sığınak olabilecek 
kiler ve bodrumların başka iş -
lerde kullanılmamaları hakkındaki 
errır de dün kaymakamlıklara teb
lııı olunmuştur. Müesseselerde ve 
deva:rdeki sığınakların ve pasif 
korunma malzemesinin tamam o. 
lup olmadığı f:akkındaki tefti ve 
kontrollere devam olunmaktau.r. 

Ü küd r-Kadiköy 
Tramvayları Umu
mi Hey'et içtimaı 

Üsküdar ve Kadıköy havaliııi 
Tramvay şirketinin senelik umumi 
heyet toplantısı 27 martta yapı -
lacaktır. Evkaf hissesinin Beledi -
yeye devri hakkındaki kanun o za
mana kadar Meclisten çıkarsa top. 
!ani ıda diğer hisseleri nde Bele -
diyeye g<•çnıesi tasdik edilecektir. 
Ellerinde hisse senedi bulunan 
diğer eşhas bunları Belediyeye sat
mağa razı olmuşlardır. 

Hız maa l'm mek
tebi · taıeb ıerlnln 

ııb atı 
Kız Öğretmen Okulunun hami

yetlı yavrulaıı, gündeliklerinden 
biriktirdikleri 181 lirayı Fatih Ha. 
va Kurumu şubesine göndermiş -
lerdir. 

Hava kurumuna yardımda mek
tepl ilerimiz arasında hamiyet re
korunu kıran Çapa Kız Öğretmen 
okulu talebeleri takdire şayan bu
lunmaktadırlar. 

Ticaret mektebinin 
fakir talebeleri bir
liklere yerleştirildi 

Yüksek İktısat ve Ticaret mek
tebi talebelerinden mali vaziyetle
ri fena olanların, İthal.8.t ve 
İhracat Birliklerinde çalıştırılması 
kararlaşmıştır. Bu suretle hem ta. 
!ebeler daha iyi yetişmiş ve hem de 
mali vaziyetlerine yardım edilmiş 
olacaktır. Mektep idaresi ilk olarak 
20 kişi seçecektir. Bunlara yirmişer 
lira aylık verilecektir. 

• -<>---

Ekalliyet mektep
lerinde telU ıere 

başlandı 
Ekalliyet mektepleri m.u!ettiş -

leri mıntakalarındaki mektepleri 
teftişe başlamışlardır. Neticeyi bir 
raporla Maarif Müdürlüğüne bil
direcek ve bu mektepler üzeriı.de 
alııunası icabeden tedblıler hak 
kındaki düşüncelerini de arzede 
ceklerdir. Maarıf Müdürlül{ü de va
ziyeti Vekalet.o bildirecektir. 

sabah tan geceye kadar, Afife ile 
o Halis Ademi beraber bulundu -
racaksınız öyle mi? .. Halis Ademe 
gene fırsat vereceksiniz demek. .. 
Arayıp da bulamadığı bir fırsatı 
vermekten oekinmiyor musunuz?. 
Olur şey değil bu!.. 

Pertev dayı hütün eiddiyeti ile: 
- Hiç merak etmeyiniz dedi; 

Afife hanımın bir saniye bile ya
nından aynlmıyacağım, onu oiran 
bile yalnız bırak:mıyacağım, ona 
hiç kimse sokulamıyacak, hiç kim
se cam istedi~i gibi konuşamıya -
ca.ktır, ne Halis Adem, ne de Şe. 
fik ... 

-Peki. 

'* Ertesi gece Cemaller henüz ye
mekten kalkmışlar, balkonda kah
ve içiyorlardı. Bahçekapısınuı ça
nı duyuldu, köşkün kapısı çalındı. 
hizmetçi: 

- Pertev Bey geldi! dedi. 
Zehra hanım atıldı: 
- Buyursun! 
Pertev Dayı: 

blı safhaya ~ er gibi güriilın•k hs 
tedlı. japonyanın son seneler .,, ?. E 
fuıdaki hamleleri çok geniş v 
sahaya şamildir. Önce şinıa!I 
Mançuryayı istila etnıi~ •e bıııt' 
da bir kukla hükumeti kurlll 
Sonra Çinin derinliklerine .ıal 
m4 fakat bu meseleyi tasfiye 
meğe vakit bulmadan gelip çt 
tan Avrupa harbi, japonya)& 
nupta bir takım yeni fırsaılar 
zırlanu~tır. Binaenaleyh şıındi 
ponyanın bütün dikkat ve ala 
Pasifik denizinı Hindıslan deııl 
zinden ve Avrupa ile Afrika k 
larnı da Uzak ~arktan ayıran 
gapur üzerinde toplaumı tır. 

japonya üçlü paktın bir uzvt 
dur. l"akat Sineyş ve SingaP 
İngilizlerin ellerinde kaldıkça, 
manya ile japonya arasında si' 
blı işbirliği yapmak mümkün " d 
ğildir. Bunun içindir ki AlmJ .JI 
şarka doğru yürürken, japonya' i.ıı. 
garbe doğru yürümege çalışmak v 
tadır. Almanya şarka doğru ile'• ç 
!emek için küçük devletler ad ııı 
sındaki bir takım ihtilillardan ., 

tifade ettiği gibi, japonya da 11' :ı.I 
zak Şarkta ayni politika tabiye t 
sini tatbik etmektedir. Siyam ili lsı 
Fransanın llndiçini müstemlekJ r 
arasında öledenberi mevcut olııll 1 

hlı ihtilafi Singapura yaklaş~ l 

için blı vasıla olarak kullanmıf' İ§ 
tır. Evveli Siyamı Hindiçiniy• 
kar~ı tahrik ederek bir harp çıkl" :i 
mı.ş ve sonra da bu harbi nihayeP Q 

lendirmek için mutavassıt roliır 
do ortaya atılmıştır. japol\ya, Hi' 
diçiniden Siyama toprak terke!- :ıı 
mesini teklif etmekte ve bu teıJI' 
finin kabulü için Vişi hükfuııed 
üzeme ~iddetli tazyik yapmaklr 
dır. japonyaııın hedefi, kendisiıı' 
karşı minnet ve şükran hissi ııl
tında kalacak olan Siyaml ele gr 
çirmek ve Siyam topraklarını Si' 
gapura karşı girişeceği teşebbilt ' 
te bir hareket üs.sil olarak kulla#' 
maktır. 

Filhakika eP,er japonya Siyaııt" 
da yerleştikten sonra Malezya yr 
rımadasııu ele geçirecek olursa Iı• 
müstahkem kapının arkasına geç
miş ve Hint denizine varmış bıl· 
lunacaktır. Fakat japonyanın b11 
hedefine varması kolay blı iş de
ğildir. Çünkü Siyamda ycrleşebil· 
diği farzedilse bile ajponya yine 
hedefinden çok uzakta bulunacok· 
tır. l\lalezya yarınadası hile b<i 
yüz kilometre uzunluğunda h'r 
memlekettlı ve japonya ancak gc• 
niş ölçüde blı askeri hareket ıle 

bu hedefine varabilir. Halbuki bit 
taraftan Hong Kongdaki İngilis. 
diğer taraftan Maniladaki Aın.,.. 

rika ve üçüncü taraftan da Fele
menk Hindistanıııdaki Dolanda 

kuvvetleri arasına sıkışınış bit 
vaziyetle bulunan hu nııntakad• 

genit askeri teşebbüse ruacer• 
.olur. 

Bunda• baıka japonyanın Çiııl 
de ehemmiyetli bir uıısur olarak 
hesaba katması liizundır. Çunıı: • 
Kingi Birnıanyaya bağlıyan yol 
artık meıhur olmuştur. Blıman

ya iae Malezya yarımadasına hi • 

lrlın J,ir vaziyettedir. İcatı ettiği 
takdirde Çnng - Kiııg kuvvetleri 
siyamda ve Mııleayacla japonlarla 

' döğüşebilir. 
Bununla beraber, japonyanı• 

bıı mwlakada karşılaşacağı en ,,.. 
hemmiyetli düşman şüphesiz Bir 
!eşik Amerikadır. Birleşik Anıe
rika japonyanın iktısadi hayatın• 
hllkim blı vaziyettedir. japon ih
racatının üçte biri Aınerikaya y.

pılmaktadır. Birleşik Amerika, ir 
&illere ile dominyonları ve Holaıt' 
da müstemlekeleri bir arada ja • 
pon ihracatının dörtte üçünü çek• 
mekttdir. Fakat Singapura karf! 
laarruZ.{ geçtiği takdirde Blıleş~ 
Amerika, yalnız iktısadi tazyik i1' 
iktifa elmiyecek, İngiltere ve lir 
landa Hindislaru ile blılikle ;.
ponyaya karşı harekete geçecek• 
tir. Sovyetlerin vaziyetlerindell 
de emin olmıyan japonyanın, in· 
giltere, Çin, Amerika ve Holand• 
Hindistam ile harbi göze alnıall 
intihardan başka bir mana ifadl 
edemez. 

japonlar, blöf yapmakla çok j)r 
ri gitmekle beraber, harekete g~ 
mekte de ıwım1 derecede ilatir., 
......... bir aaillettir 



erdinand ile 
Radoslavof 

ızık ~ \'azan: ALİ KEMAL SUNMAN 
erk•llo di 
hl ı..cl er . nand ile Radoslavofua 1 
jnıek li di~ halırlatlığı ı:ünlcr~e bu 
r ı.rf h ız Başvekilin k_a~abatı ne. 

ıı# •• Bulgaristan maghıp old~ 
ş ,,' ve caliplcrin şartlarını ıster 
lın• ıııeı kabul ettikten onra Ra· 
buıf' lavof da muhakeme edildi ve 
rjllıf iye kadar ağır hizmetlerde 
dal; nılmak gibi bir cezaya uğ: 

J e dı. Birkaç . ene sonra eski 
~ çt' vekilin öldüj;ü haber alın • 

r• " tı. 
•r lı" tık Rado lavof ile beraber 
ıdi i't ıaman Bulargistnnı Alman • 

birlikte umumi harbe sok
olan ruh da ortadan kalkıyor 1 

ı. ır di, 918 den sonra gelip geçen 
i'aeıerde Bulgarların İngiltere ve 

usa ile uzlaşarak anlaşma!< i
,11 '' az çalıpnafil4 oldukları görü- j 
8 pı1' ~rdu. O sıralarda Radoslavof 
, ı Alman taraftarı bir devlet 'ı 
sıll ıııı için ehemmiyet •·e itibar 
il' tu, Radoslavof bugünleri gör· ı 

aıı1' ~en dünyadan gitmiş oldu. 

8 il ~lgarların bir zamanlar siya· 
.~ • t Pek kıymet verdikleri bu 
ild : Vekilden bugün bahsetmekte 
rt Çok fayda vardır. 913 de Bal • 

B l _, ... ""' Almanya il• a 11--- ~-' - ·ı 
hareket• Hole ""en~ 
hep Makedonya Vmıt ,,. 
emeli olmuıtur. 

bilecek bir ümit demekti. İfk 
Makedonya ümitlile Bulı:-arların 
çoğu Alman tarafına eeçerek har· 
be ıPrmeyl, Bulı:-arİ.!ita?ın mea • 
{aatlerine en uypn bır hareket 
diye biliyorlardı. Diğer tara~t~n 
Bulgaristanı memnun etmek ıçın 
kendisine gerek Sırbistanı ve ge
rek Yunanistanı ikna etmek hu • 
susunda Petresburg, Paris ve 
Londra kabineleri de uğr~şıp du- f 
ruyorlardı. Fakat ne Sırbl>t&Jl, ne 
de Yunanistan buna razı oldu. ~ 
eylül 915 de Bulgari tan artık hır 
muahede ile Almanya tornfın~ 
geçmi bulunuyordu. Kr~l Fcr_dı· 
nandın Alman tarafları "la etme 
karşı mııhaliller giirül!·ü· kopar • 

m.-lar çiftçi fırkası reu.ı Staın • 
' ' 1 . t boliski lıüküınd . ra kar ı ııy_ane 

irtikap etmen cürmü ile tcvkıf ve 
muhakeme edilerek iilünciye ka· 
dnr mahpus kalmoia mahkum e-

dilmişti. . •.•. 
Bulgaristan seferberlıgını ıl~n • 

ederek 12 eylül 915 de .h~rbe "?r· 
. ıu~ordu. 918 ey·lulunde ıse j 

mış o , . . . . . f il 
B 1 aristan mağlilbıyetını ıtırn e · 

u g • . ı· 1 
galiplerden mütereke ıstemı~ ır. 

Ondan scınra zamanın ne arzet· 
tiği unutulmamıştır: Fc~di_nand ta- ı 
ını tahtını bırakarak gıttı, Stam-

~oliski hapL haneden çıkarak bir I 
"'n başvekalete getirildi. Rados· 

gu .. d 'ld" B lavof da menfa3·a gon erı ı. U· 

günkil vekayi de Radoslavofu u· 
nutturacak gibi değil. 

==== 

• • ı-ı MAHKEMEL 
Bayırb netice Ne sihirdir, ne keramet 
veren neşriyat el çabukluğu marı· cet ·' Yüksek tahsil talebesinden T j 

bir kısım gençlerin barındık-
ları Süleymaniyedeki medre
senin pek harap ve bakımaız 
bir halde olduğu yazılml§tı. 
Rektörliik derhal i§i tevile 
hatta, tekzibe kalkl§tı. V ni
oeraite talebesi arasında fakir 
kimse yok, gibi, ıahuer man
tık haltnı olan iddialar ileri 
sürüldü. 

Bi.zce, bilakis, en §erefli V
niversite talebui, biilün mad- ı 
di yo culluğa rağmen, ken• 
disinde olıumak aıkı bulan 
gençlerdir. Bunda ayıp ola
cak, aaklanacak ne var?. 

Bu medresede barınan ta· 
lebenin oaziyetlerinin pek pe· 
rİ§an olduğu ileri sürüldü. Yi
ne, hayır, öyle değil, denildi, 
Geçen gün, Valimiz, mevzuu 
baha medreıeleri teltiı etti. 
Ha.'ıikaten görüldü ki, bu 
medreaeler pc,ı, haraptır. Vni· 
verıite talebuinin barınabil
meai için himmete, tamire 
muhtaçtır. Belediyemü:, bu 
i§i derhal yapacaktır. 

Demek ki, yapılan nepiyat 
hayırlı oldu. Gençlerin barın
dıkları çatı altı himmet gö

"Benim kırk yıllıkSerkisof saatimi 
mahvettin .. Allah belanı versin ... ,, 

--l=Yazan: B'O EYİN ÇET~-
Ta tocukiuklan, otuz sene evvel· 

den arkadaşımdı. Mahallede uzun 
zaman beraber zıpzıp. birdirbir, u· 
zun eşek, kuka, çatal matal kaç 
kata!, el bende, koşmaca, saklam· ı 
kaç v~ saire oynardık .. Daha sonra· 
lan da hlrsız polis, fut.bol... Ma • 
halle mektebine de beraber gider. 
dik. Rahmetli hoca Hasan efendi· 
den, beraber, sopayla, dayak ye • 
diğimiz de olmuştu. 

Sonraları, o, on dört on beş yaş· 
laT•nda iken, ticarete başladı. San· 

"endi .. Birkaç kere iş değiş • 
Maşallah, gayet zeki idL 

Üstelık dı:-, on parmak on marifet.. 
Elinden gelmiyen iş yoktu .. Heza. 
rifendi adeta ... 

Uzun zamandır görüşcmem4tik. 
Zaman zaman hatırıma gelir, •Kim 
bilir nerelerdedir?• derdim. 

iki defa burnumu tutup salla, ıki· 
miz de, bey gibi geçinir gideriz. 

Bir kahkaha koyuverdikten son· 
ra: 

- Canım, dedi, ınsanın burnun· 
dan altın dökülmlyeceğini sen de 
bilirsin, ben de bilirim. Tabii her 
şeyin bir püf noktası vardır. Bu da 
öyle ... Ne sihirdir, ne keramet, el 
çabukluğcı marifet ... Sekiz on tane 
yapma altını avcumda öyle sakla· 
rım ki, kimse farkına varmaz. Eli. 
mı nereye uzatsam, mcscllı, biri· 
nin burnundan, paçasından cebin
den. altın dokülUr. Sonra yine, 
ben bir bardak su içeyim; senin 
karnından bır bardak su çıkarı • 
rım. 

8 'ıl 111 harbinden sonra 913 de ikti· 
il' ~ ıııe~kiine ı:-etirilen Radoslavof / 
, tu~arıstanut çarlık Ru.syanın 

•Y~11 as ve hinıayesi altında yaşa • 
kj 'akını leın.in siyasetini bir tarafa 

.- tı. Çünkü Çarlığın Sırbista· 
01 _, 1 

olan muhabbeti daha fazla idi. 
.•k~donyay1 Sırbistana verdir •

1 
_wlf '§tı. Rado ·Iavof {azla olarak Al· 
ıyt .Q)·adan 500 milyon levalık bir 
ık: :]q.ıu akdine de muvaffak ol· 

recek. 

HAL Kj 
Buna, ne diye kızıyorlar?. 

BRHA NCEVAT 

SÜTUNU 1 İzmir Belediyesi 

Ona Adliye koridorunda rastla • 
yınca, birdenbire tanıyamadım. E· 
pey zayıtlamış, epey değişmiş, bi· 
raz yorgun, bıraz da ihtiyarlamış 
görünüyordu. 

Dikkatli~ baktım; sonra: 
- Kasım! dedim, sen mısın! 

Daha bunlard gclinciye kadar, 
neler"11 var nelerim!.. Şapkanın 
içine dört yumurta kırar, mum a· 
!evinde kaygana pişiririm. O kay
gaııayı yedikten sonra, ağzımdan 
destelerle iğne, firkete, yumak yu. 
mak pamuk ipliği çıkarırım. O ip
likleri y•kıp yumak yumak yutar, 
kıvılcım, alev püskürürüm. ı 

- Bu, pek Rufaice bir iş değil 
mı1 

Y 1 \'e buna mukabil Bulgaris • 
!~il' 'ııı maden kömürü ocaklarını 

ill't 'lıiııat ı:-östermi<ti. Bu para Bal· 
k• • n • 

1
. harplerinden yorgun çıkan 

krı),.. . hl " • oarıstanda yenıden azır ıga ... . 1 lll•aata demiryollarına sade • 
ktr · • ' 

1 
•cekti. Bulgaristanın Almanya 

51111- :'vusturya • Macaristan t.araf_ı· 
• iyiden iyiye dönmüş oldugu bıl
gr sa 914 de umumi barbiıı bq· J 

SiJI' gıcında büsbütün kendini gös· ı 
.. • mişti. O zaman Bulgaristanda 
ali' libapı bir iki cereyan vardı: 1 

olur ne olmaz diyerek ihtiyatı 
JfJ' len bırakmak istemiyen Bul • 
yr lar, Çarlık Rusyasını ~cen • 
bd 'nıeyi caiz görmiyenler, ne <>

rç- • a olsun Almanya ve Avusllır· 
bu· ile birlikte yürümek istiyenler 
bıl i. İhtiyatı elden bırakmıyaıı, 

de- olur ne olmaz diye düşünen 
il· clgarların ekseriyeti teşkil cttiil:i 
n• tjijüyordu. Bunların tesirilediı 
a'<· lıulgaristan harbe karışmak, 
c 'Dıan,ya ile beraber yiirümeğe 
r tar vermek için daha bir sene 

ledi, 
~.: .. 
1., 11aşta Kral Ferdinand ile Baş· 

1 
• kit Radoslavof ve daha birçok 

bit b'us iı, lırlar, devlet adamları, me · 
• gazeteciler Almanyanın ye • 

e- lenıiyeceği kanaatini besliyor· 
le- ·dı. Onun için Bulgari>tan °!•a 

,_ ancak Almanya ile i~·i geçın· 
it )k zaruretinde gröülüyordu. Son· 
da harp herhalde bir gün bitecek, 
r• ".1 de Alman~ anın kat'i ~ale. • 

•ile neticelenecek değil mıyd•!· 
ni 'ha Zi)·ade bitaraf durmayı ca17: 

•ıniyen, sabırsızlanan Bulgar· 

ğf 
ti 
la 

.. • 

· gittikçe çoğalıyordu. 
lıulgarlar bu işte böyle ha • 
·eııendiren, harekete ı:-etiren •· 
fırnil ne olmuştu?. l\Iakedon • 
Yı Sırbistandan alarak Bulgar· 
a vermek ancak Almanların 
lehesi sayesinde tahakkuk ede· 

lı Ve lıçi Arıyanlar, 
ıikiiyetler, temenni· 

ler ve müıkriller 

Gelen Mektuplar 

Daktilo: İstanbuldan - Kiıtip: Kadı· 
köyünden - Bny V. E.. R: Kodıköylın· 
den Bayan K. Pek:ak: l!ıitanbuldan üç 
tane, Be;yoğlunda.n. ErenküyUnden -
Bay Yuva Matbaaya bın.kılnn.ş, Top
kapıdan B~ik.U4tan, Kadıköyiınden, 
Kanlıcadan, Eyüpten - G. B. Z. 40: ~a 
dıköyünden - i. TepedelenUo~lu: Is· 
tanbuldan, Beyoğlundan, M.- T: Top· 
:kapıdan, Sıı:ıyerden. Tarabyı;ıdan, Hey
beliadadan, Istonnbuldan, Yolcu utu
nundan - Y. S: Akı.araydaıı. &y H. 
H. B: Beyoğlundan - 5~: B lktaş ,.e 
Sarıyerden, 8 Fatma 8: Istanbuld.:ın -
Bayan Au;ksöz: Damga:,ı okunmıyEln ~ 
ş T. A.Jtsaraydan, Erenköyünden. Bıi
yÜJ<.çe1un~eıı taahlıiitl!~ Ortaköy· 
den _ Dayıı.n ıtayriye (Aksaray): Un-

ından _ ııaynn Semaptlk: Has· 
kap~n Bcynzıttan, Pehlivtınköyün
kÖY en,R R. 27: i. t:.lnbuld:ın O.ıyan 
den - ' aeyoğlundan, BüyUkçC'J~ıue
F. :ar::abhütlü, HadıınkOyund~n -
ced ö· izmıUcn - Bayan M.ubec· 
a;ıyan H. · .. -~-·n Kadın: ı ·tan-

,. ........ tten - "u.ı.u ..... 
cel: ~~· İl. i ·tanbuı, M !tepe, D•
buldan Z. · ~yan MüşkOIJ':"5<"t: 
Yottundan - 1· GU.ne.I! I:ıU..n-

erinden - · " Haliç Fen ıarı.nız \ardır. ıtcr gun 
buldan mektup ıınııruz veya al
saat ı5-ıg arasında • 
dırmanız ıncrc ıdllI'· -lkne mücadele içini 
ç film hazırla~ı.yor 

·ı ' Cemiyeti içkı ıle daha 
Yeşı a~ h • 

. ücadcle etmeğe azır 
şiddeti\ ~ır İçkinin zararları hak· 
lanmak a . ·a ılacak ve bunlar· 
kında ?h_öle'.}cu;tcki tahribatı re· 
da içkının.\erlleeektir. Bu afi • 
simlerle g~s . e nakliye ,.a. 

mumı ,•erleıc v 
Jer u : lacaktır. 
sıtalarına. ~ in sebep oldugu has· 

p.yrıca ıç . n ir de fılim bnzır • 
talıklara daır b alarda gösteril· 

ası ve sınem . 
ıanm .• •ülmektedır. 
rnesi dı.. ")u ---

e· 
it" 

de • en 
/ 
• 

!;!lDEnı o" IAN: 7 4 

Seveceksi 
. ,/ 2ET tE lCE 

-'t < :t.e:n : l l ENi .. . . 
. k" giinlerın ıın· 

gddı '• t 
llün y· b . . ıne ep bcnı tak' tt' t> 1 b . • ıp e ı. 

ıraz ılerı:dnd n µc ııne takıl· 
çarşıya paıaru 

den bnşıınn . "ın Iı.ıtasını ,..... 
·ı bır aıı 

t·dadı bı e o 

p arkamd 'd' ııcrı,)C gıttim'e 
1 1 11elk· b" J k ııua da ı. I ı ır nra ı 

so-u rnak. . k t • fır atı h'. ıstedı. Fa ·a , 
'\ ıç Vernıediın 
' ınnın ben f . ' 
ıııe I · o ırsatı bu defa ,·er· 

l". 
1 
c onun beni takip etmesine. 

... ı o nıu 1 
ür r. . ş 0 tnulorum ki. Yarın 

ı:un •okaö· '·t • • 
P . ,.a çı .. ıgıın vakit yı· 
cşınıe t k 1 

nı n ı n11yacağın1 nasıl 
111 ctlebT · ı ı:cl ~ ı •rım? Belki de yanı· 

lıır rııek cesaretini kendisinde 
de~···, baua lıir şe ·!er siiylemi·I 
• al.,ışır. 
u dere 

ı . r' 
hibe yctnıı)O ~u vı: 1 EYACAN 

ı;.or. . kişulı hakikaten 

ıı 'disckrııı ın . b l olnııya ba9· 
a 1< bır a b' 

beni kor1<ut.aca den çıktıın. ıraz 
1 dı Dün yıne e~ trafııııda pey· 
a ~a Jlalil ı.;ecıp e bıılandırdım• 

son tdu Ad1nılorı1111 da perva>ız 
du 0 • kh 1 0 k "a halleden ı( ' ha bir so •il · 
ııı• . tti ve ten 
beni takıp e . ede-
sapınca: di affın'" rıca 

- Jlaııınıefen 
d Ga>·et 

riııı.. 501<ul u. 
ek ·anını• / 

pro esto edi ld_i 1 
ıotanbul Beledıyesı memurın 

kooperatifi tarafında~ satışa çıka
rılan sade yağlardan lzmire g_ön • 
derilenlcrin sıhhate muzır ve hl· 
Jeli oldugu be)anlle lzmır Beledi
yesi tarafından satıştan menedil· 
dikleri yazılmıştı. 

Belediye Kooperatifi kendisinin 
hileli yağ yapmadığı beyanile İz
mir Belediyesini protesto etm~tir. 
Diaer tara[tan tctk'!<at neticesinde 

" Koopcraifin yağ trnekelcri üstüne 
koydui!u matb1.1 l'tiketlcrin taklit 
edilmiş oldugu anlaşılmıştır. 

Kooperatif bu 'ah!ekli~lık üze-. 
rine etiketlerini iptal etınış ve eski 
renkli etiketlerle ellerinde yağ bu.. 
lunan tıiccar ve esnafın bugünden 
itibaren 15 gün içinde kooperatife 
müracaatlarını mecburi tutmuştur.: 

Petrol i'.aZl taktir eJ.UdıktC'n 
sonra baki kalan re.okli san yatın 
tasfiyesi suretiyle elde ediJeıı va
zelini he1>lmiz Larur:z. Du tx-yaz 
yağ kıe:!.n tert olur, yuı.ın da bl· 
raz sulanır .. Eml hın cktr.rt.sı ~ı. 
halindt: Oulunduklan zaman. Vll"'· 

lin icindf" rnünbald r Sulu oln:ı
ları nz 4;t'ke-n;c de. \ rt.RC'ılıkta ya
pılan bir ço1t •nerhcmlcre es s 
teşkil C'Otr. 
Fak~t en zlyAda lsUınal otuna .. 

nı \"azclin borikcdir. Bu da on 
mlk..tar vazetınc bir nüktar asit
borik ııavffi ite yapılır El çatlak
tan ve yaraların ekserisi için bu 
merhem on derrec i)·ldir. Umumt 
bir de -a sayılaca- tedavi kıymeti 
t şı.yan vaze1inl l'\ ccza.ne1Primiı
rlerı hı( 'ks k t"tnıf"mel 7iz. 

'--------J 
Dedikten sonn llAve etti: 
_ Posta.'.\·u \ crn1ck illere bir nıek 

tııp haıı.Ia~tım. Fnkat emir· 
ri:nizi dahna gC;zöniınde huluııdur .. 
dugnnı için bİı7.:ıt . ize \•(•rmeyi tt.•r

cih ettinı. 
Sorularını dair .ı hu unetini mu· 

halaza ediyordu: 
·eden bö' le bir mektup yaz· 

ma} a lüıu"ll gördünüz"!_. 
_ Size söyli) ccekleriuı .ardı. 
&-sime daha kunetli bir ton ve• 

rerek: 
• Geçenlerde ize bcnı ı:<imıe· 

meniı lazım geldiğini ihtar etmiş 
ilk ve son dda)a malı u olmak Ü· 

zere sizinle konuştu"";unıu ttö)e
mi~tim. Buna ruğoıen hilal b~ninı .. 
le konuşmak i teyişıııiıdeki ısr ra 
ve üstelik bir de mektup yazmanı· 
za hayret etmemek mümkün d iil 
DoğrllSU hu büyük bir cür'et. 

Merhaba yahu'. .. 
İçinde zeka kı lcımları pırıl • 

dayan gözlerim yüzümde gezdir· 
dikten sonra: 

- Merhaba kardeşım, dedi. E • 
vet benim! Görüyorsun, nekadar 
değiştim. Benı tanımakta güçlük 
çektin değil mi? · 

- Dogrusu, birdenbire tanıya
madım. Nerelerdesin kuzum?. Ne 
iş yapıyorsun 1 

- Hokkabazlık ... 

Hayretle yüzüne baktım ve: 
- Ne hokkabazlığı? dedim. A· 

lay mı ediyorsun? 
- Niye alay edeyim, azizim? 

Hokkabazlık yapıyorum •. Zaten o 
yüzden başıma bu bela geldi ya ... 

- Hangi bela geldi?. Söyledikle
rinden bJşe yanlıyamıyorum Ka· 
sım ... Yüzüne karşı söylemek gibi 
olmasın cmma, galiba sen tozut • 
tun! .. Söylediğin liıflar birbirini 
tutmuyor. 

- Sırasile anlatırsam, birbirini 
pekala tuttuğunu, gayet akıllıca ko· 
nuştıığunıu anlıyacaksın. Bünyece 
çok zayıfladım anıma, çok şükür, 
daha, ruban kavi ve dincim. 

- Peki. Şunu nnlnt da dinli • 
yelim! .• 

- Bir.;ok yerl<'rde, b!rçok şekil
lerd~ ticaret yaptım. Çok para ka
zandım. Çok !'ara yedim Ye çok 
para kay;,.,ttim. Birçok meslek, 
san'at değiştirdim. En sununda, 
hokkabaziıkta karar kıldım. Hok· 
kaballığı, Borsada rastladığım bir 
seyyar hokkabazdan ögrcndiın. 
Sonra hokkabazlığa ait nekadar ki· 
tap varsa, hepsini alıp okudum. 
şimdi, mese!A, şuracıkta, senin 
burnunu tutup sallasoım, sekiz on 
tane altın dökebilirim .. 

- Aman Kasımcığım, şu tccrü. 
beyi bir yapıver. Zaten, başka hok
bazlık yapmana da lüzum yok .. Bu 
kliL Ne duruyoruz? Her gün, bir 

- Mektubumu kabul etmeniıi ri-
ca ediyorum .. 

Dil erek gayet pi kin bir je-ıt 
yaptı. Bu jest bii bütün 'inirime 1 

dokundu. 
-- llcrhnl ve inıdi .' anınıdan si· 

diniz .. 
Dedim. \:.ne ol 1 ııcı dı: 
- llanımdeııd cigi ııı. 
Diye bn§lıl nr I< bir ~eyler söy. 

!emek i tedı. Hemen sözünü kes
tir: 

- Derhal susmenm \'e yanım
dan gitnıenizi istiyorum!. 

Sesim boğuk '" hı ımlı idi. Bu 
bir tabiye değil, ı:-erç k bir hitl
detin ve baı dönmesinin tezahürü 
idi. Belki sokak ortasında bir ıs· 
kandalın çıkma ına boyun eğecek 
kadar isabileşn.iştim, Halimdeki 

korkunçluğu aıılamş olacaktı ki, 
- Çok a abisini . Emrinlıi tler

hal ifa edeceğim. 

- E .. Hokkabazlık bu; her tür
lüsü var 

- Peki .. Bektaşice birşey yap • 
maz mısın? 

- Nasıl yapmam?. Bal gibi ya· 
parım. Akşamları oturur, demle · 
nirim .. Sonra da: 

cKıik gidı?Tim medreseye ders 
okurum hak için• 

•Kcilı giderim meylıaneye dem 
çekerim 114k için. 

Diye nefes okurum. 

- Neyse .. Şimdi bunları bir ka. 
lem geçelim de, bu kadar feyyaz 
bir iş olan hokkabazlıktan dolayı 
başına gelen belayı anlat bakalım-

- Sıra bu·akmıyorsun ki, bıra
der ... Sen de, lif hokkabazlığı ya· 
pıyor, Rüfailikten, Bektaşılikten, 
Mevlevilikten bahsediyorsun .. Hok· 
kabazlıkla Bck!8'jiligin., Mevlevi· 
!iğin alakası ne?. Ben tefrika mu. 
harri miyim? .. Ha! .. Gelelim ·imdi 
kabağ'ın fa~iletine ve bamyenin 
hasiyeti ne ... İki üç senedir, bu hok. 
kabazlıkla, gezmediğim köy, ka -
saba kalmadı. Dolaştım, dolaşım. 
En nihayet •tilkinin dönüp dolaşıp 
gelec.,ği )er kinkçü dükkanıdır• 
fehvasınca. !stanbula geldim. Bir 
kaç ~°"ı de kahvelerde filan icrayı 
lıüuer eyledim_ Geçen gün, bir 
kahvede hokkabazlık yaparken, 
bir .saat ıstcdım. Pala bıyıklı, iri 
yarı bir adam, saatini çıkarıp ver
di. Saati mend le sardım. Havanın 
içerisine koyup döğmeğe başla • 
dım. Saati döğüp tuzla buz ettik· 
ten sonra, sahibinin yelek ce· 
binden çıkaracaktım. Ben sa· 
ati havana koyup da eı:ıneğe 
başlayınca saatin sahibi yerinden 
bir fırladı: 

-Benim kırk yıllık Serkisof saa· 
timi mahvettın. Allah beliını ver
sin herif! Diye iızcrime yürüdü; 
iri yarı. gıiçlü kuvvetli de ... Elin· 

r Do!t:amı 6 ıncı sahifede) 

hanıle)·i yaptıktan, batta bir iki 
adım da geri, gittikten sonra: 

- Fakat, hanım efendi .. 
Diyerek tekrar söze ba~lad>: 

- bu mektubumu baııa son ta· 
hammiilünüz olarak okumanızı be
hemehal rica edi) oruın. Mektubu 
okumada sizin de benim de mutlak 
ve müşterek menfnatiiı olduğuna 
inanmalısınız. 

Ve .. hemeıı zarfı uuttı: 
- Buyurunuz! 

!lfektubu alıp almamakta çok 1 
müteredditdim. Ne yapmak !hım 
geldiğini hemen kc tiremiyordum. ı 

Bir saniye düşündüm: ' 
- Hayır alamam! 
Dedim. Ve .. kat'i bir lısanla ili· 

ve ettim: 
- Tanunadğım, asla tanımak 

niyetinde olmadığım bir kim eden 
hele bu tarzda bir mektııp almayı 
istemem. 

- Rica eıliyorııı .. 
- Dinlemiyorum! 

·Ut bir ce ırna;•k, bu derece a· 
ba. ı;~•nı dahı. görmedim! Na· 
rııerıı .,, a.ıı atacağım bu belayı 

Diyer ) ettiın: 
. u);abele uı'~ 1 

)ıaşın ın . tiyor uıı . 1 • 
_ Yine ue ıs ,. 1<ek bir es • 1 

_Siz öyle telakki ediyorsunuz! 
_ Ben ö le telakki etmiyorum. 

-faphğınıı şeyin adını siıe haber 

~eri)oruın. 
anki bütün bunları onn sö)le· 

uşuın eihi: 

Dedi. ve .. derhal !tenim üz rimGe 
be!..lediğim ve onun da beklediji 
tesiri yapf,ı. Sinirlerlındelıi ger· 
ı;inlik ilk hnnılede biraz kırıldı. 
Gayet ıcki ve poliıik çocuk, llu 

- Yalvarıyorum. 

- Ne yıp aııu ıuıfUe. 

. ouıu 
lfn du . n bu felaket bir an· 

lllp b gn ı:-itınek ~üzün· 

( Anuı VM') 

d-tlil "e .,r 
1'ered u r.tıfıııııı. 
- Eıı başta sa. 
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Başmab.arrlrler 

Ne Diyorlar? 

IK DAM 

B. Abldın Daver cAJmanyanın U· 
yutuıa Ta.:ırruıu Başladı• isimli Baıya
ZL'nnda Alınan ordusunun, Uulgarista· 
na giı dıkten sonra Türk.iyeye kafll 
bir uyutma taarruzu b~ladısını söy· 
leınckte ve ezcümle: 

•Sa!::dan soldan teminat yağıyor. 

Arlılf. Alrnanyanın enlriylc yatıp k.al· 
kan Bulgar Baş\'ekil1 Filo! \'e muhte
lit Alınan makamlan. Türkiyeye kar
şı dostluktan bahsediyorlar ve TOrki· 
ye aleyhinde hiç blr fena ulyeUeı i o~ 
madJğına dair tath diller döküyorlar; 
teminat veriyorlar. 

Bu, ıimdiye kadar çok. mu\Paftıık. o
lan Alman uyutma metodunun yeni 
bir tezahür ve tatblkıdlr. Bu ıls1cmin 
birinci prensıpi, kal'Şısındakiltrl birer 
birer vurmak için, onları uyutmaktır.• 

Dedikten sonra teminat veril~ dev· 
l_:Uerin asıl t.ec:ıvuze u&ramak tehli
kesine maruz bulwıduğunu bildıltimlzl 
kDydederek yazısını şu cllm'elerle bi· 
tirmektedir: 

- cDu.nu bildiğlmiz için Büyük 
Miıp ~Cin bayrağı altında yekparu 
bir k<ıya gibi birle;mb ve uyanık du- I 
ruyonlL ve öyle duracağız.> 

' 1 

Atman - R: A•~Y::~F ~1~ 1 
topraldannda karşıl:lsmak ihtimali ı 
isimli bugunkü Bn yazıda; Balkanı r
da aylardanberi oynanamkta olan ne
temU oyunun nihayet Ruslarıı &.11brını 

tUketmlş olduiwıun anlaşıldı;;ı tu.y· 
dedılmekte ve Rus teblıjtinc Almaııl:l· 
nn CC\"3*1lannın &ert olmasına ral
mcn RUŞ')'Eının kendilerine htr husus
ta müzahir olmadığının bu surelle ilin 
edilenısi i.Jzc.rine Alınanl:Jrı.n az çok 
d~Unceye varmak mecburiyetinde 
knlacaklarına hfi.kınctmcnin &salıetslz

lik olınıyacatı beyan olW1.maktadır. 

CUMHURiYET 

B. Yunus Nadi 1.Bnlkanların Buyük 
Karrışıklığı• isimli bugünkQ Başyıızı
slnda BuJaarbtanın Almanya tara1ııı· 
dan işgah eınri vai(i haline &cldıkten 

sonra Balkanlarda mahaill ve beynel
milel !evkalAde vııb.lın bir vaı.iyetiıı 
tahaddils etmış bulunduğunu söyle· 
mekte ve Balkanlarda sulhu evvell 
İtalyanların bozdutunu, timdi d Al· 
manyarun onu ikmale geldiğini beyan 
ett.ikten sonra Bulgar hareketinde 
Balkanlık carnlASJ. bakımından me,'um 
bir ihanetin mevcut olduğunu kayde
derek Balkanlardaki vazıyeti Whlil et
l]lektedir. 

YENi SABAH 

B. Hü eyin ca!ıit Ya1-ın •Türk -
Bulgar Beyannaeıml Buıün Bir ?.Una 
İtadc Eder rnı; • ısimll bu&ünkil Baş
yazısında: 

cBulgar hüküemlınin memleketi Al
man ordulaına açnıak k.eytiyetini bJr 
kaç &Un evvel imzalanan Ankara Dost
luk BC'yanname!liJe nasıl telif edebil
diğı ~iddt surette düşfini.Jl~·ek bir me
.eledir, Beyannamenin ha:.ırlanma.ı

na iftiralı: ve hizmet etmil deterll clıp
loamt Bay Kirofun Ankarada bu nok
tayı tenvir edip etmedılinJ. bilmiyo
ruz. 1.-Iatbuata bOyle bir hıtvndia Wc
setmediğinc &öre, me.clenin ~Uz 
muallak bulundu~u z.annına dü&üyo-
ruz.> 

Diye başlBrnakl.o ve tıeyannaıneyt 
tahlil etlikten aonra, Bulaarlıtanın Al
nı.an ordusunu menlleketinc davet et .. 
mekle lmzaladı.A:ı beyanname ahkt
mına muhali1 bi: harekette bulun
dutunu; tUnkü bu hareketin~ •her 

türlü taıırruzdıın içtinap• ıaahhüdüna 
muhalif olduğunu ka7detmcktt><Ur. 

TAN 

B. Zekeriya Sertel ınıuı~ - Bul· 
&ar aiyast mü.nru;ebahnın kestlm~t ile 
Balkanlarda vat.iyetin yeni bJr &afhaya 
girdliiııJ söylıyerek bunu talili! eı

mekte ve Yuıo:1hı1\·yanın vızıyeUnln 
Balkanlarda h~l bır ınuamnıa ballnde 
buhındutunu da tebrtlz eltırdik.ten 
sonra czciımle: 

•İrıailtere 8;,ı.lkw.nlarda te ebbW 
kudretJni Almanlara bırakmamnk. az .. 
mlndedır. B\.ıt( n p15.nharlnı ona gore 
hazırlamış, bu noktada müttetıklerly
le de mutabık kalmış ·r. Şimdı hare
ket zamanı gelnuş oıdutuna e<>re, io. .. 
&ilizlerlıı bu plAnı \alblka bqlamalan 
j tlmall çoktur. ilk hreket olarak ın
a:iliz tayyareleı lnın Rwnen petı-olleri.ni 
ve Bulgaristandaki hava uslerınl bom
bardıamna teııebbüs etmelorJ beklene• 
bilir.> Demektedir. 

VATAN 

B. Ahınct Enıın Yalrnan .Baromet· 
renin Cösterdltl i tlkamet> ıslmll 
Baıyazısında ynrınkı bavıcyı anlamak 
ıstiyenlerın; bnıometrcnin bu 5an1yc
de ne c tcrdik ne baknul,yıp d!ln ne 
g&terdığmc ve dune ııaı:ıron alçalıp 
alt lmadı ına d kkat et"neler n n 1 zun 
ecldil;ini \ e harbin yarını iç n d ey· 
nl us le başvurulm ı .icap et l:ınl be· 
yan ettıkten ra hlldl>cler tablll el• 
mekte ve JCMO 1ımuzundanber\ harp 

-tarlhl baroınet...""fllin hep Almanyamn 
al ylıine \'!ll!flıtını ö1lcmektedlr. 

~\ Yeni malt ydda z 
görecek muall"mler 

941 senesinde zam gör cek mu. 
allımlcrin !is.esi Maarif Müdıir • 
lüğü tarfaından h~zırlanmaktad.r. 
Liste Vekiilete gönderilec k ve tas· 
di' edildikten sonra hazır . n 
itibar n zam gören mual ı • .ılı·r e
r_ r uzerinden maaşlarını al-

"" .... yacakıarc;.,r. 

• 

K rakaşı 
ile kap-a 

sahne !ı 

Gazetelerde küçük bir ö
lüın haberi çıktı: 

Artist Karak.ıt öldü 1 
Karakatı tanımıyan kimıo 

var mıdır?. Zavallıyı, son do
fa, Şehir Tiyatrosu artistleri· 

nin çevirdiği ve aenaryosunu 
Mahmut Y esari'nin yazdığı 
«Akasya Palas» filminde gör 
müştü • Karakıış, Akasya Pa· 

~asın a~hibi, paiı"onu idı. 1,.-ok 
ılerlemıt Yll§ına, ihtiyar ıgma, 
rağmen, bu rolü, gay t n:ıÜ· 
kemmel yapmıt ı. 

Karakat ço... ültüı· ıi bir 
adamdı. Tiyatronun ne de
mek olduğunu bilıyo • .lu. O, 
adeta, tiyatro aııgı idı. on 
zamanlara kad r, .Şe .ir ,. 
yatroaunun • 'n • .:.uı.l.:ı i
ni muntazıını~n t ıp e er, 
hiç bir piyesi g rm den d:.: • 
mazdı. Hayalı ııu::ru ıef ıet 
içinde geçı) o du. C.vv ;i .c. 
ne kendisine b•ş on lı.uruı 
yardım o ak üıcr , n mına 
bir jübile yapılmış ı. 1- a •at, 

hatırladısıma gere, o Jubı e
den, hiç te ıimit edılen ne<İco 
alınamamııtı. 

On sene kadar evve di. a
rakaf, bir ta ·ım S _lıq l t· 
rolarında oynıyara haya ını 
kazanmıya mecbur okıw • 
Yıllarca, aahnede, çabaladı, 
durdu. Bet on kurut kazan
mak kayguıu ile •. 

Karakq, Güllü Agop, Ma· 
nakyan mektebinin son mÜ· 
measili idi. Karak:ıt öldükten 
ıonra, artık, o janrda baji .. a 
kimse kalmıyor. 

Karakaı, bir facia aktörii 
idi, bir takım klii..iklcri, i h
ta sahneler üzerinde, dekor· 
ıuz, kostüınaüz, oynamıya ça• 
lııtığını hatırlarım. O, sahne
de tek bıqına kalıyordu. Çün· 
kü, diğer artistler, simitçi çı• 
rakları idi. 

Zavallı Karakaf, kimbilir, 
maiıetini kazanmak için, o e
ıerleri bu tekilde oynamıy 
mecbur kaldığı için, ne kadar 
iıtirap çekiyordu. 

Karakaıın, tam bir aahno 
kıymeti olduğu zamanlıır, 
bundan 20 - 30 sene evveli
ne ait devirlerdir. O zaman, 
Karakll§, henüz yetitmemit 
olan bugünkü ıahne yıldızla· 
rımız olmadığı o devirlerde, 
pek ili bir varlıktı, bir şah· 
aiyetti. 

Bizde, ıan'at nankördür. 
Güzel aan'atın her şubesi gi· 
bi, tiyatro da öyle .. 

Karaka,ın ölümü, Türk 
sahne hayatında ve tarihinde 
bir devil' kapamııtır. 

R. SABiT 

Üs u ar çöp 
iskel .si 

Beledı) e, Üskudar a ı ço:> 
kel~in. modcı n bır •.• •a 
karar \ermiştir. BLnun ıç , •. ın· 
da in ,aata başlanncnKt r 

Bilhassa .skelenin tra!ı 

lıklcr \e koku ' p'ma 1 

tedb rler alınacaktır 

Belediye n 
yanlız b · rinci 
yollara ei . 

ve rıyor 
Be,} cglund f 

ran kar erımtz c 
yazıyo • 

.. Belea.yer .J1 yolnız b ı 

sınıf yolların lnpsına \'e tamırine 
ehemıniyet vcı-d14iıu ik ncl .,: e bıl
hassa ilı;;uncu sınır yolların taı: . .a 
men ..ınutuldutunu &öruyo ız 

Holbukı ortu halli \ t l~ıı i 
olurdua:ı.ı. bu he lf!D 

hep u!ak :Jır y 
y.,.;cbrha G ı a: 

r Uunlar n bir kı:.n 
1cn ·C"k b ~c doğru 

1 n ~ 
ını bekllyonız.> 
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KAH RAM N 
=f: Yazan: DİLARA AH.ÇUHA =1-~===--

Bütün arkadaşlar, basık tavanlı, 1 

sigara dümanından göz gözü gör
miyen kahvede oturmuş, şurdan 
\>urdan konuşuyorduk. Bir aralık 
8Dl'dum: 

Don!dşot yaptığı kahramanlıgı 
süsliye süsliye, renk vererek an
lattı. Hepimiz inanmış gibi dinle
dik. Zaten o kendi kendine Kork. 
maz adam• ismini vermişti. Cesa
retini anlata anlata bitiremez, hiç 
bir şeyden korkmadığını iddia e
derdi ... Hepimizin verdiğimiz bir 
kararla o gece sinemaya gittik ... 

- Donkişot yok mu? 
Ferdi gülerek: 
- Kızıyla gezmede. 
Dedi. Bu haber canımızı sıktı .. 

Niyazi yüzünü buruşturdu. 
- Gelmiyecek mi acaba? Onsuz 

toplantının kıymeti yok. 
Ferdi gazeteyi karıştırırken ce. 

vap verdi: 
- Telaşa düşmeyin canım. Se -

bzde geleceğini söyledi. 
Hepimiz derin bir nefes aldık. 

Ousuz eğlence olur muydu?. Bu 
,en çocuk, nereden topladığı belli 
olmıyan hikayeler anlatır, vak'a
lar sıralar, efsaneler uydururdu. 
Biraz da coştu mu, etraftakilere 
ehemmiyet vermeden yüksek ses
le şiir okur, m~ydanı yalnız ona 
ııermişler gibi gürültülü İ:nünaka
plara girişirdi. Ona Donkişot is
mini takan bendim. Bunun iki se. 
.. ebi vardı. Birincisi: 

Çok esmer, yağlı kayış gibi u
zun bir vücut... İnce kıvırcık saç
lar, simsiyah gözlerin güzelliğini 
kaybeden dudaklara doğru kıvrıl
mış haşmetli bir burun, bütün bu 
manzaraya meydan okuyan, k"ıl 
dudaklarının, bile örtemediği inci 
dizisini andıran iki sıra muntazam 
dişler ... İşte ona Donki§ot ismini 
taktıran birinci sebep. 

Durun ikincisini de anlatayım ... 
Avrupa harbi başladığı sıralar

da bizim kahramanın da kafasın
da bir harp başlamıştı. Elinde ga. 
zete, ciddi mütalcaya dalar, kim
seyle konuşmazdı. Arkadaşlardan 
!biri, harbi mevzuu bahsetse ateş 
püskürür: 

- İmkanı yok siz anlamamış -
sınız, ben bir kumandan olsam ... 

Diye söze başlar, dünyayı altüst 
ederdi. Bu yüzden bahse girişir, 
kavga eder, fikrini herkese kabul 
ettirmeğe uğraşırdı ... İşte, gelin de 
bu mübarek adama Donkişot de
meyin ... 

Ahmet gerinerek: 
- Çocuklar, bu ada= gelııı • 

ccği yok. 
- Ece, ne yapalım? 
Dedi. 
Saatine baktı. 
- Sinemaya gidelim. 
Hepimiz itiraz ettik: 
- Yook ... Neredeyse Donkişot 

gelir. 
Tam bu sırada, rüzgardan mu. 

şambasının eteğini kurtaran kah -
ramanımız kahvede top gibi pat
ladı. Hepimiz bağırdık. 

- Ooo .. Donkişot! 
O, kendisini sandlyaya atarken: 
- Bırakın Allah aşkına. Baııım 

belaya giriyordu. 
H~yrctle sordum: 
- Gene ne oldu? 
Gururla başını salladı. 
- N azcninle geliyorduk. İki rı 

yarı, izbandut gibi herifler başima 
musallat oldu. Ben de her ikisinin 
hesabını gördüm. 
Korkmuş gibi yerimden S?ÇI'a • 

dım. 

- Aman, öldürdün mü? 
- Yok canım dövdüm. 
Güldüm: 
- Neyse geçmiş o1'un. 

.. 

- Karar mı, Niyazi?. 
- Haydi, herşey hazır. 
Ahmet, Niyazi, ben yola çıktık. 

Edirnekapıya doğru yurumeğe 
başladık. Gece saat on ikiydi. Rüz
gar uğuldayarak esiyor, Edirneka
pınm ahşap evlerini sarsıyordu. 
Arka sokaklardan birine saptık.· 
Arnavut kaldırımını takip ederek 
en son evin önünde durduk. Ah
met bana döndü: 

- Şimdi mi gireceksin?. 
- Yok dedim. Saat bir buçukla 

iki arası gireceğim. 
- Öyle ise biraz dolaşalım. 
Evin önüne geldiğimiz zaman 

saat bir buçuktu. Evin arkasına 
geçtik. Arkadaşlarımın sırtına ba. 
sarak pencereden içeri girdim . 

Evin teşkilatını biliyordum. So
faya atladım. Şimdi bizim kahra
manımızın evindeydim. Makyaj 
mükemmeldi. Bu vaziyetimde kim· 
senin beni tanımasına imkan yok
tu. Yavaşça Donkişotun yattığı o
daya yaklaştım. Bir elimde par • 
lak hançer, diğerinde elektrik fe
neri vardı. Korkmaz adamın anne
siyle ablası İzmire gitmişlerdi. Ev
de yalnızdı. Elimi tokmağa götür
düm. 
Gıcırdatmadan açtım... Odaya 

süzüldüm. Ses yoktu. Heyecanla 
ıfenerimi yaktım. Karyola boştu. 
Fakat yatak bozulmuştu. Etrafı a
raştırmağa başladım. Bizim kah. 
raman karyolanın altına girmişti. 
Yavaşça uzandım. Onun, canı gibi 
sevdiği kıymetli cep saatini ce -
bime indirelim. Ağır adımlarla o
dayı terketli..-n. Geldiğim yoldan so
kağa atladım. Ahmet: 

- Oldu mu? 
Diye sordu. Onlara vaziyeti an

lattığım zaman kahkahadan kı -
rıldılar. 

Donkişot birkaç gündenberi or. 
tada yoklu .. 

Bütün arkadaşlar heyecanla onu 
bekliyorduk. Birkaç gün sonra kah
veye geldi. Çok kederliydi: 

- Ne o hayır ola, dedim. 
- Sormayın çocuklar, saatimi 

düşürdüm. 

- ~akın aşırmış olmasınlar?, 
- Imkaru yok, düşürdüm. 
Dedi. Saati cebimden çıkardım. 

Masanın üstüne koydum. 
- Al bakalım saatini kahraman 

Donkişot. 

Bütün arkadaşlar kahkahayı ba
sarken Ahmetle Niyazi o geceki 

.!:'.:seleyi anlatıyorlardı. 
~~-----

fıı1EVL0Dü ŞERiF 
Kadıköy tapu sicil muhafızı Zi

ya Ülkcrin pederi ve Hayri Keçe· 
cinin kayın pcdcd emekli kolağa
sı Ahmet Ülkerin ruhuna ithaf e
dilmek üzere 9 mart 941 pazar gü
nü öğle namazını müteakip Ni -
şantaşında Teşvikiye camiinde 
lia!ız Fahri ve Ha!ız Sadettin ta
rafından :\Jeylfıdii Serif kıraat o
lunacağından arzu· eden ih,·aııı 
dinin te§rİflcri rica olunur. 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası : 1 

TUNA BOYUNDA 
1 TÜRK ORDULARI 
\ (Yazan : M. SAMİ KARAYEL ~"'\....._.,, 

Tuna boyları Türklerin yabancısı değildi 
Kayı sülalesinden ve Oğuz nes

linden olan Osmanlı Türklerine 
Tuna boyları yabancı değildi. 
Türkler, asırlard.anbcri yüzlerce 

ve belki binlerce defa Tunanın se
rin sularında atlarını sulam.;şlar 

ve bu sahillerde muazzam çadırlı 
ordugahlar kurmuşlardı. 

Osmanlı Türkleri, ecdatlarının 
Tuna boylarında at oynattıklarını 
destanlarilc bilirlerdi. A .tila or
dularının, Hun süvarilerinin ayak 
izleri, Tuna boylarında ve batalt
lıklarmda torı..nlarına y.ol göster

mek !çın duruyoro•L 

CsmanL Türklerine Tuna ve 
Balkanlar neden yabanCl addolu
nabilirdi ?. Balkan kadim Türkle
rin yuvası ve medeniyet kurduk
ları diyar değil miydi?. 

Balkan yarımadasının en kadim 
ahalisi •ara~ında Trakolar gibi 
Türkler _mühim bir mevzi işgal et
miyor muydu?. 

Ve sonradan Hazer, Koman ve 
İdil havzasından gelen Türü ka
bileleri buralara gelerek Tunayı 
hat çizip yerleşmemi§ler miydi? 
Tunayı yukarılarından kucak

layıp yerleşen Uygurlar kimler -

,. .. ,... .. ~~~~~·&~R~"'-~·"":~~~~~~~ 

ASKER~ TETKİKLER i 
r 

A Di 
~ .... ~"!.Q?'/X~ ~~~~~~~~ Yazan: ZİYA 

• 

l<AJV\---• 
ngilterenin ___ ,...,..._~-=,)Tefrika No: l(> 

d 

Hitrcr neden de
ri 26let1 harbine 
başlıyor? 

r::::;, Yazan: ' 
L~l\IAV SU~AY) 

Alınanlar, İnbilicrcniıı deniz 
hi..ı:~~!ıti~ ctintlc Lı.l1ı u.Jl oltl:..tğt~ı~tt 

it!ti~~ ed:_, orlaı-. Diz bu gariıı iddi
aya, lıer iki tarrıfııı deni?. , ·aziye
tini mukayese ettikten sonra ce
vap vernıeyi daha doğru buluyo
ruz: 

İngilterenin klasik silahı. deniz 
hakimiyeti vasıtasile ablukadır. 

Yüzlerce senedenLeri İııı;ilkre 
Avrup::.lı düşmanlarına karşı bu 
abluka silahını kullanııuş ve ek -
seriya da harbi kazanuıı~lır. Gc -
çen harpte olduğu gibi bu harpte 
de İnı:iltere evvela klasik harp si· 
!ahı olan deniz ablukasını kullan
maktadır. İngiliz deniz se\'kulcey
şinc göre deniz ablukası, Fransız 
(JUaginot) hattının denize uzanan 
bir imtidadı idi. Gaye, Almanyayı ı 
Atlas denizile direkt temastan me· 
netmekti. Geçen harpte İngiltere, 
kurduğu deniz ablukasile bu ga
yesinde mu\•affak oldu. Fakat bıı 
harpteki deniz ablukası ı:eçen haıp 
teki kadar kat'i neticeli olabilec~k 

'? 
mı .. 

İtalyanın harbe girmesinden 
sonra, harp Akdenize ve Afrikaya 
yayıldı. Geçen harpte Almanya 
Akdenizde yalnızdı, bu harpte İn
giltere yalnız kalmıştır. Geçen 
harpte, Rusya, Fransa ve İtalya 
İngiliz deniz ablukasını kara cep
helerile az çok tamamlıyorlardı. 
Bu harpte İngiltere hesabına bu 
müsait şartlar mevcut değildir. 

Geçen harpte, İngiitere llbnş 
ve Şimal denizlerini kapattı. Şi

malde (Şetland) adalarile Norveç 
sabili arasında, Antcrikanın yar
dımı ile bir (Şimal barajı) vücude 
getirdi ve 100 bin mayo döktü. Bu 
şimal baraıını ancak Alman de -
nizaltıları ve yardımcı kruvazör
ler yarıp geçebiliyordu. Alman 
deniz kuvvetleri için harekat s~
hası Baltık ve Şimal denızine in
hisar ediyordu. Alman ticaret ge
mileri için limanlarda demirle -

m ekten başka bir iş kalmamıştı. 
Bugünkü harpte vaziyet böyle 

clefildir. Almanya, Şimal \'e Maıış 
denizine hapsedilmekten kurtul
muştur. Atlas denizile direkt te • 
mastadır. Alamnya Norveçi istila 
ederek Şetland · Norveç sahili a
rasındaki klasik barajı tesirsiz bı
raktı. Almanya, Danimarka, Ho -
landa, Belçika ve Fransa sahille
r ini ele geçirerek Baltık ve Şimal 
denizlerinde mahpus \'e mahsur 
kalmaktan kurtuldu. Şimalde Nor• 
veç sahilinde (Narvik) den ce -
nupta Fransa garp sahilindeki Gas· 
konya körfetlne kadar, Alman)a 
açık Okyanosla direkt temastadır. 
Bü3 ük harpte Almanya deniz üs
leri bakımından da çok fakirdi. 
Bugünkü har pte, bu fakirlikten 
kurtulmn)hır. Atlas denizine çık-

dir?. İstanbul önlerine kadar ge

lip at oynatan ve şarki Romayı ha
raca kesen Avar Türklerinin ma
karrı neresidir?. 

Tuna, Osmanlı Türklerine; Avar 
akıncılarına yabancı değildi. A -

sırlarca sonra, hicretin (758) inci 

senesinde ve Osmanlı Türklerinin 
istiklallerini ilan ettiklerinden el

li iki sene sonra büyük Türk ır
kının torunları Balkanlara geçip 
Tuna boylarına yayılıyorlardı. 

Osmanlı Türklerinin Rumeliye 
devri, i.>tilalarının başlangıcı ve 

Avrupa medeniyet ve kudreti ü

zerine de, medeniyetlerinin te -

fevvukunu ifade ve isbat eden bir 
tarih başlangıcıdır. 

Osmanlı Türkleri, Rumeliye geç

tikleri zaman .Tuna boy !arından 

ll§ağı karşılarında şu krallıkları ve 

imparatorlukları bulmuşlardı: 

Bulgar krallığı 
Sırp krallığı 

Şarki Roma im para torluğu. 
Bizans prenslerinin i<Lı.re ettiği 

DEIVİZ.--1 Hoc 
den 

bu harap merdi 
tavan ara§ına 

Kırserdarı deli Halil, bunları ö
nüne kah:yor. Siiriip şehre götiirÜ· 
yor. 

* Bu vak'a cereyan ederken, uzak-
ta, bir ağacın arkasında bulunan 
(İmad) geliyor. Hocanın elbisele
rini getiriyor. Bunları hoca:ya \·e· 
rirken, katıla katıla soruyor: 

- E, hocam söyle bakalım. Ah
rette ne var, ne yok. 

Hoca hiç bozmuyor. Sükunetle 
cevap veriyor. 

- Vallahi, (incancı katırlarını 
ürkütmezsen, hiç bir şey yok. 

' 

da geniş bir oda \ a f, 1 

tavanına, ~ \·lud:an C: 'n'·" 
di\enlc çıkıil~·or. 

Hoca, hu lı.Urbl· 111.: "'' 
' tır.oıaııı)or. Ta,·an ~ıa 

yor. Oraları da göıdell g< 
Davulunu orada b!'akı\ ot· 
ya iniyor. ,,ı 

:\hrkebi, ağaçların aras J 
lamış olan İmal da bu " 
det ediyor. 

Hoca, • 
-Dağarcık n<rede, tvıal 

D1lll, fena halde acıktı. \'en 
zırla da yiyelim. 

Şarki Akdcnizi \'e Ege denizini gösterir harita Diyor. Diyor. 
İmat. genck gevrek gül~ 
- Hoca, ne ~;enıef;i :' .• J)lf' muk için, denizaltıları hafif kru· , 

vazörler ~~alnız Ş<'t!aııd - Norveç 
barajl ~-ol-.rnu kulI;~llabiHyorlard:.. 
Bu ı.1cchnri~·et ~ iizt1nj1en. A!n1an 
Genİ7.oıl ıları çok z~ı1nnıı k l, h<'di~ 
ycı lar. İngiliz deniz kunetİeri de 
parçalanıp dağılnı;;ktau kurtu1u -
yor!ardı. 

Bugiinkü harpte Alman deniz
nltıbrı Okyanosa açılnıok için, bol 

deniz iiskrinc malilctirlar. Geçen 
harpteki abluka, bugün artık de. 
Iiksiz değildir. İngiltere için za . 
rarlı ve yorucu olan bu vaziyet -
ten bnşka, Almanya Norveç sa • 
hillerile İngiltere adasın yan teh
didi altında tutmnktaılıı 

Netice itibarile görülyor ki Al -
manya, Lüyük harpteki Şimal ve 
JUanş denizleri abluka hudutları • 
nın dı~ıııa taşmış, Atlao denizile 
direkt kmasını temin etmiş, bol 
üslere sahip olmuş, zanıan kay -
bctmekicn kurtulmuş ve aenizde 
geçen harbe nisbetle fazla serbesti 
kazann1ıştır. 

Noneç sahilleri bir parça uzak
tır. Frıkat Fransanın garp sahilleri 
tamamilc Atlus sularıdır. Bu sa
hiller, tarihteki İngiliz - Fransız 
dtniz haqılcri:ıdc bii~·ük rol oy· 
namıştı~. Bu sayede Ai;nanya, bu
-giinkü harpte Atlas denizi bare-

(Devamı 6 ıncı salıifede) 

* Hoca, bir taraftan giyinirken, 
diğer taraftan da yavaş yavaş söy
leniyor: 

- Ne ise .. Allah, yardım etti. İ
şimizin birinci k1'mı, kolaylıkla 
bitti. Hainlerin bir kısmı, efo geç
ti. .. Eyyy .. İmad! ... Dayan baka • 
lım .. İşimizin asıl zorlu kısmı bun
dan 5onra ... ... 

Uzun ve tenha bir yolda, hoca
nın telaşlı telii•lı ilerlediği görülü
yor. 

Hocayı, İmad takip ediyor. O
nun arkasında da, sırtında koca 
bir davul bulunan merkep geli· 
yor. 

ta, kuru eknıektc n b:l~k.
yok. 

Diye söylcni~ or. 
Hoca, müleuk•·ilanc bil 

- İmat! .. Sen, kuru cl<ll' 
şükret. Ya, şimdi yanın1ı 
bulunmasa idi, ne ya pardJ 

Diye, mukabele ediyor. 
Yere bağdaş kurup otur~) 

Dağarcığı açıyorlar. ı-:urtl 

ği çıkarıyorlar. YcmeJe b' 
lar. 

Fakat bir kaç lokma yer 
bir takım at ki•neınelNl 

eri' 

BUGÜN MATiNELERDEN ITiElAREN * Ufukta. güneş batıyor. 

seskri işitiyorlar. Hoca 
dııdon fırlıyor. Pencerc3·c 

yor. Alaca karanlıkta, <!ı-.;ı:f 
kıyor. V c sonra, telaşla grr1 

rek: T AKSİ!vl SİNEMASINDA 
Yol üzerinde, eski ve metruk 

bir han harabesi görülüyor. 

* - İmat! .. geli3 orlar... { 
ta\'an arasına. 

• 

Sabırsızlıkla beklenilen süper 
film .. 

Alc\'lcr arnsında tutşan or-ı 
man ... Volkanın fe,·eranı. .. 

Arslan ve Kaplanlar .. · 
Timsahlar göl ... 

Sair korkunç 
esahnelerle dolu 

Hoca .. İmal.. :Merkep ... Han ha-
rabesi önünde duı·uyorlar. 

Hoca, etrafa göz gezdiriyor. Bir 
kaç yüz adını Herdeki sık ağaçlığı 
İmada göstcrcrk: 

- İmal! .. Merkebi götür. Şu a
ğaçların arkasına bağla. Torbasını 

da boynuna tak. Anırmasın. 
Diyor. 
İmal merkebi götürürken, ken

di.si de darnlu yükleniyor. Han ha
rabesine giriyor. Hanın alt katın-

Diye bağuıyor. 

* ilca ile İınat, tarnn aras'ıı' 
kıyorlar, 

Yüz üstü, yere ~·alıyorla!· 
taların aralıb:larıntlan, aşı1ı;,J! 
zetlemiye b~lıyorlar. 

* . Hanın kapısının öniin<", b1
' 

atlı geliyor .. 

~·Şehzadabaşı TURAN Sinemasında" 
2 büyük Film birden 

Türk inkılilbına hayranlık mevzulu biiyük A~k l'ilnıı 

1 • BXB T'ORKE OÖNtl'L V i i 
Türkçe sözlü - Türk mnsikili ve şarkılı liahramaıılık, a~k, 

h«:'yecan ,.e muazznnı bir san'at hnrihns1. 

l\laceralar ve sergüzeştler şaheseri 
Baş Rollerde: 

2 ·ALTIN SOYGUfı CULtı!I~ 
BOB BAKER büyük sergiizcsl fil nı, 

1kmlli:l~Dl~liıilı:ısıt:1::ı Ayrıca renkli .:trh.;J LEP. ı..:::sı:...:ıı:::"O~.-~. ~· LOLA LA~E - JA..\II:S GRAİG ve binlerce figüran 

.eski Yunanistan. 

* Osmanlı Türkleri, Anad<ılu Türk 
bey !erinin en kudretli bir zümresi 
idi. Evvela Karacahisarı, sonra 
Yenişehri paytaht yapan Osmanlı 
Türkleri Yeşil Bursayı merkez it
tihaz etmişlerdi. 
Osmanlı Türkleri Bursadan son

ra ,o vakitler meşhuru alem olan 
ve hıristiyanların pek mukaddes 
tanıdıkları ve ehlisalip orduları
nın Selçuk Türklerile cenk ve ci
dal uğrağı olan İznıkı de almışlardı. 

* Türk Hanlarından Mahmut Ga-
zan Anadolu Selçuk devletini in
kıraza sevkeltiği zaman Anadolu 
Türkleri inkısama uğramışlardı. 

Bu inkıraz üzerine şarkan Kızıl
ırmağa dayanan Selçuk hükfuneti 
arazisi üzerinde muhtelif küçük 
Türk hükfunetleri belirmişti. 

Osmanlı Türkleri, kuvvetleşip 
de buküçük Türk hükOmetlerini 
birie,tirip bir camia halinde ken
di ülkesine ilhak cdinciye kadar 
Anadolu Tavaifi Mülük denilen bu 

Büt ün Dans ı Sev eıılere ... 
. -- - ~ ~ - ~- ~ 

Tek~il aş~_!_ tah~yyü! edenler ... 
Bu Akşam BÜYÜK GALA müsamcresi!e 

ŞARK SiNEMASINDA 
gösterilecek olan 

BAL P ARE 
filminde 

ÇAYKOVSKİ'nin :\1e~bur Rus Baleti (Casse Noisette) i ve sinema
nın en parlak güzeli İ L S E W E R N E R 'i görmeğe gidiniz. 

TAJ.\I VAKTİNDE GELEN BİR FİLM 

küçük beylikler idaresinde kal -
mıştı. 

Osmanlı Türkleri, bu küçük 
beylikleri kendi idaresine ilhak 
etmekle Anadoluda Türk birliğini 
tesis etmiş cldu. Ve bu muazzam 
savaş Fatih Sultan Mehmet zama
nına kadar devam etti. 

Bu küçük hükfunetlerin belli -
başlıları şunlardı: 

İsfendiyar oğulları: Bunlara Kı
zılahmet veya Çandar oğulları da 
denir. Çandar oğulları Selçuk ü

merasından idiler. Kastamonu ve 
Sinop havalisinde hüküm sür -
müşlerdir. 

Yıldırım Beyazıt, Çandarlı Sü
leyman paşadan Kastamonu hava
lisini almış, fakat ayni sülaleden 
İsfendiyar bey Sinop havalisinde 
bir müddet daha hüküm sürmüş 
ve nihayet Fatih Sultan Meh • 
medin Tra·bzon Rum imparator
luğuna karşı yaptığı sefer esnasın
da burası da ilhak olunmuştu. 

Balıkl ir<lc Kare:;i oğulları; Sel
çuk umcrasından Karesi oğulları, 
Selçukların inkırazından sonra Ba-

lıkesir ,Bergama, Manyas ve Ed
r emit havalisinde bir hükfunet 
kurdular. Orhan Gazi, Rum tek -
turlarından Kirmasti ve Mihaliç 
ha valisini zapteder ken Karesi o
ğullarının ülkesini de Osmanlı 
Türkleri ülkesine ilhak etti. 

Manisada Saruh•ınoğulları: Sel
çukla. :n inhitatından sonra, Sel
çuk ümerasından Saruhan taı·a -
fuidan Manisa merkez, Menemen, 
Gördes, Nil, Turgutlu ve ~a ha

valisinde bir hükfunet kurdu. A
n adoluda Osmanlı Türklerinin bü
yümesinden kendilerini tehliked~ 
gören bu hükumetler birbirlerile, 
Osmanlı Türkleri aleyhine, ittifak 
ettikleri gibi ayni tehlikeye ma
ruz olan Bizans imparatorile de 
birle5mi§lerdi. 

İşte, bu saikle Bizans impara -
torile Aydın oğulları arasınd~ki 
ittifak~ ve Kosva muharebesin -
den sonra Karaman oğulları riya
setinde, Osmanlılar aleyhine tc -
şekkül eden heyete Sarı:han o -
ğulları da girmiştir. 

y,1dırım Beyazıt, Saruhan ülk~-

Bt:Gf!i 

YILDIZ 
Sinemasında 

İs-t ... 11b· :d;:ı il/'I. dl'."., o!ar~·l< 

RlQmca söz~ü ...,e 
şe.rkll~ 

VED~4 
ŞARKJS 

B • n '• <aı·'· ' A ' r '" di;~.... u... " .... J ... ~ , :ı::t:Jı 

sini zaptetmi~ ise de Ankara ~ 
harebcsınden sonra Timur bL1 

kfuneti yine ihya etmış \'e Çl'1 

Mehmet zamanında kal'i ol31 

Osmanlı Türkleri idares.ne iJıı' 
olunmuştur. 

Aydın oğulları; İzmir ,.e Jo.., 
dın vilayetlerinde, Ayı:i:n be)' j 
rafından A~ dm o{;ulları hütiJI" 
um·anile te:ekkül eden bir ııeı 
liktir. 

.Aydın oğulları ülkesi, Yıldı1 
Beyazıt zamanında OsmanJıl 
geçmiş ise de, Timurlenk !el3~ 
tinden şonra diğer Tavaifi fll 11 

lı'.ık gibi, bu hükümct de canlııll 
mış ve nihayet İkinci Uc.rnt ;ı 
manında isyan eden Güney pel 
den kat'i olarak alınmıştır. 

Aydın şehrınin !s:rıi, o \·~1': 
Giizelhisar idi. Daha .~ 
bu s ilaley" nısbcllc l\ydın dl 
mi~ tır .. rl" 
Menteşe oğı:.lları: Selçuk V 

ras.ndan Menlcse bevm M~ 
vilayetinde kunL; u hü • 1' 

tArt;ao;ı l>' 



(Bu yazının ınetın1eri Anadolu 
AJıuıaı bili enleriJ>deD .ı.nınııtırl 

Telhis eden: Mu~Alotıa". 

Jnııilis Hariciye Nazırı 
Ed• " imparatorluk 
Ge-1 Kurmay Batkam 
General Dili Kahireye 
·döndüler. Yunaniatanda 
net;edilen reami tebliğ, 
iki devlet arasında tam 
bir mutabakat miifahede 
edildiğini bildirmekte
dir. Yunanlıların muka
vemeti ve ısafere itimadı 

İngilizlerin merika iki İtal-

tamdır •• 

bir mesaj göndererek tebrik et -
miştir. 

İngıliz Hariciye Nazırı Eden ve 
İmparat<.>rluk Genel l{urınay Baş· 
kanı Ge11<0ral Dili Atinadaki temas· :::::::::::::::! 
iarını bıtirmişle< ve dün. Ka~e>;:: 
dvıtmuşlcrd!r. Atlnadakı m~zak 
relere dair neşredılen resmı teb· 
liğJe, İngiliz ve Yunan hükiıınet

yeni muharebe yan konsolosl u
ta yy a releri ğunun kapan-

' ·rinın biltün meselelerde tam bır 
;,,utabakat müşah de ettiklerini 
bıldırmektcdir. Eden Atinadan ay
rılırken Yunan milletine hitaben, 
ayrıca bır beyanname neşretm;ş ve , 
Yunan kahramanlığını mektmiş, · 
zafere olan ,.ınıadını, sonuna ka • 
dar harp kararını, İngiliz müza • 
herntini tekrar etmışlir. 
Payı ta t N nzırlığı, Edenle, Ge

nerai Dill'e, Atina se:,Y.ıati batı· 
rası olmak üzere bazı kıymetli 
hedıyeler vernıış!er<Lr. 

HARP V AZiYETİ 
Ortıışark İngı!ız karargahının 

tebliğine göre, İngiliz tayyareleri, 
Avlonya önünde düşman harp 'e
ınilerine hücum etm~erdir. 

Afnka cephceine gelince: Habeş 
vatanperverlerinin yaptığı çete 
harbi neticesinde salı sabahı Bur
yeyi tahliye eden İtalyan kuvvet· 
!er; şi.rndi Debra istikametinde tam 
ric'at halindedir. Durye'nin stra· 
tejık ehemmiyeti pek büyüktür. 
Burası Adisababanın 250 kilomet
re şimali garbisinde ""' Tana gö
lünün 200 kllometre kadar cenu· 
bunda müstahkem bir İtalyan 
mevklidir. Habeş vatanperverleri 
Debra Marcosun 13 kilometre şar
kındaki Mansuka köyünü de işgal 
etmışlerdir. 

General Dö Gol, Kufra vadisini 
zapteden hür Fransız kıt'alarına 

Tlirklyeye taarruz en 
sonraya ıurakdmıŞ ı 

(1 IDel Sahifeden J>evaa>) 

Tur.kiyed.ir. Ba. hareket eıona bU"akıl· 
nw,ıır. Türk d&ftSI Yanan da:.-a.sı ile 
mltfierektlr. Y•m'"H:na. mm.tevil 
Almanya ıaratmdan indırllec<>k daı'
beler Tür1ıı:i1e7t alil. Sili bıra.lı;emM 
Jl'llkat, &Y.Di ........ bil ilki mllleiiD 

"""- da İDcills ........ ile -· 
• BılJ ük Brilaa7, bel kJf A.frika4& el-

de edilen ..,adercleD _..... -""' 
biç tehlike 'Mb·=" olduiıı ı,
Yatıa 8a.rlt-I iki müli<likl ile bir· 
ııı.~ mııertıa İlkb&bar ~ 
kartı lı:oymıılt ~ .. 

TİJRK - BULGAJL 
l\IÜ:OOASEll.ETLE&İ 

sor1..ıa çtkaa ..., Balsv hiil<t
meUnill n...,.t efUn oıuı V"9"< P
ııeleol dbur ld: cTüıi<iyo1e k&l!I 
ı.afü barelı.elim,. .ı.f4mem.iş oıanlt 
ı.aımaldadır. Bu hallı !Llrekel f8• 
dur: Son del<ıan...Jonmı leJil dl.ii'I 
cıalmi dı>Slluk mu.a.lıedesi l'Utevesl 
dıtı.Unde d;ıim.İ. bullı ve do!ttane 
kotll'lululı: nıwıa&eb ileri ~ ,,,_ 
pmak. BnlıııritolGınnı Tiiı1<1J'cden hi9 
bir talebi yul<Aır. Tarllı cösknnl4· 
tir ki, na.ikan haı"biadea aonra b~ 
ayıran da,.,.Jal' ortad.aa kalklDJ'fhr.• 

BU/,(JJ\Kİ.STAN 
PİRMAS OLACAK 
~ \1lm KantJU'lıl8rıula beTU•• b• 

ı:ınan İnJ'll~ HariciJ'o Mu.,ı.şan BıM
ler demlf!ir ki: •İn.fl.llerrıı!Jı ı>ofJ& El
cıs;ne Bu!«ar httkumeUne inJillz dıı>
lomallJ.. hey"ellnln ıeri oekilmdi ".""· 
kında bir nota vermit olducu ına1um· 
dlll'. İn,fllis hilkiJmell, Bu]prit;lantll 
bu ı........-ıı pljmıuı o~ 
,Uphe etmemel<ıedlr·• __ _... .. 

DIİ"r la- ıu-aT• --
bir -1 lıebllicle. BıılPrill&Aa po 
lul'&IM'lll miıı.lah arM4'e raımen ıa
Jin ediloo ınevkllıere 5-llW* ...,_ 
oldkuğu blldlrilmekk<lb'· 

Bal&"ar Telırraf Ajoul. lbriclJ'• Nr.-
111'1 Popuf"un istif& ll4tlll ~ 
lekzlp rimlför, BuiprWanW ~-
7& l&raltnda.n ıwaıı üur!ne 11.-ev .... 
IUtl Bolnrlen y&plti> ıhlar, Scıbada 
lü.li ııeşreclllm.fınılşUr. Son halM!rlere 
l'Ot'e Uulırariar, otril oeferberlik Ue ııe
n.ber, dultlorl&n, enaotlan da ııdtı<'
beT rimlşlerdlr. 

BİR DENİZ MUHAREBESİ 
İngiliz Amirallik Dairesinin bir 

tebliğine göre, Norveçte Lo!oten 
adalarına salı sabahı yapılan htt
cum hakkında tafsilit elde edil • 
mi§tir. Bu hücwn tam muvaffa -
kiyetle neticelenmiştir Burada 
Aln':anlar taraf .,~an İnfimk mad
deleri . çin kuhanıian balık yağı 
ima1f!.thıı_'lcleri tahrip edilmış ir. 

Bu hiıc -rı esnasır da düşrr anın 
9 ticaret vapuru, bir Nurvcç, bir 
silahlı balıkçı gemisı batırılmıştır. 
Düşmanın uğradığı zayiat 18 biıı 

tona baliğ olmaktadır. İngilizler 
karaya asker de çıkarmışlar ve 215 
Alman esiri ile 10 qüslin gcsir a
larak çekilmi§lerdir. 
DlCER MUVAFFAKİYETLER 
Bir diğer habere göre Anvers -

teki petrol ve benzin depolarında 
büyük yangınlar çıkmıştır Depo
lar yanmaktadır. 
Şubat ayı zarfında Mihverciler 

417, İngiltere 80 tayyare kaybet -
miştir. 

Taymisin bir yazısına göre, İn· 
giliz hava kuvwtleri en kudretli 
devresine gırmektedir. 

Bir Yunan denizaltısı, Adriyatilt 
denizinde bir İtalyan i~e gemi • 
sini batırmı tır. 

Nevyorktan gelen haberlere gö. 
re, yeni ~.arp gemileri lnfası için, 
kongre, 6 milyar, 500 milyon dolar
lık yeni tahsi<at kabul et.miştir. 

aııerelln ·- lbu..t oldutoııu ı-h 
elmifllr. Ve ba .uri1e Törlı.ler kendi 
kuvvetlerini - tı'i öl<m!Ye imülı 
balm~lan!ır. 

Dl~er tar.ortan °"711 Me1l ıauleıil 
d<, İnRillen:ııin M"'*ova Sdlrt Cripp
eln bir A lmaıı - Tllrk Mrbl &o.bur e'
~ \akdirde TliB.l1•triıı Rıısyadan 
komn..,,...ı linm «•kllil bakkuıtlr. 
Eden'e lemlnM verdii'iai 7auııM1adJr. 

TÜıutİYEYB 
ll[Allljl lllT. 

Ne.-7ol'l<lıuı ...,- luıbttlere ıtre, 
Amerlk&d•, Tiıri<4'en.ln tan hattlle
tme °"' l>öJiik 1* Hlnu.t beolenmek
iedir. Röyt.erln a:Jı.:eri mahablri Geoo
ral sır n.ı-u Cisu&'h fQDlan ,.....,__ 
1a4tr: 

._J{araııdtınis tm..nlarınm AJmaalU' 
u.ra.tından lşcall. dt'nlzalLtlannw 'Nrk· 
Jert ka.n;ı ta.a.rruzi bir ta.nda ısıtmaU
n.e a.licmt ola.bUec:e&-i ,-ıb~ Rus seyrü. .. 
ııeferit>e kM'Şl da tehdit olabilir. Bal· 
ıa.r ordlL"U erferbtr edilmekte ve pe-k 
m.tıhlemei ol:ı.nlı Türk hududuna doi
nı yü.nauektcdlr. i-:ıdlmf"tl~n Karade- ı 
ıı!u kadar 150 kll....,,tr..lik hududmı 
tama.nt('D khd11 Nlilip ediJf'mdiii be- : 

ııitS ...,ih deil.ldlr. FaUI. oon baperlo- ! 
tt eti~ ,.\.lınllıll Utri k.uvvtUerl fİm.dl
drn bU ıııı*tat ı;atınd& 1ani Svlllnçad 
onundrdir. Fak.M. Baiıp.r' ordw.u b'fl 
1t:çhn ...nımı. cırtlldlr .-e ı.nareol j 
pek ....... l 
SOVYF.TI•EK tJS 
tsn:ot !\fiT. 

Londra. 7 (A.A.) - Havacılık m:ıh-
ti.llerl, yeni ııece muharebe tnyyareleri masını •. stedi 
haklwıd& enlerauı la!sillt vermekte
dir. 

Bu >:eni gece mukırebe tayyareleri, 
ııerek lngillcre fizerinde ~ek boilazın 
öbQr tarafında vukua gclm gece mu
harchelcrtnde ıimdıye kadar bir çok 
mdhim muvatfak.ıyetler kazanmışlar
dır, Blcnhclm, Hurrlciıille ve De!ıant 
tiplerindedir. 
Diğer terart.an, İngiliz hava kuv

vetleri ile birlikte eervıse giren son 
modelerl de Tornnrlo - Havle.er, Sptt
flre - 3. Avro - M:ırche<l<:T, Vhlrl
vfnd ve Sterling: Court tayyareleri t.eş
ı,.. f'ylemckt.cdir, * Biıkret, 7 (A.A.) - Sle!•ni A
jan!Uldan: 

General Antonescu, dün öğleden 
sonra tayyare ile Vıyanadan buraya 
ı:elimftir. 

Bulgaristan 
kendi gibi bizi 
de avutmak 

isliyor 
(lloıfmıtlt.aleden Devam) 

lünç olur. Bulgarların, herşeyden 
önce takdir etmeleri lazımdır ki; 
biz, ~on günlerde muhakeme ınev ... 
zuu olan Türk - Bulgar deklliras
yonunu Bulgar. lanın ınihvcre at
laması ve Türki) eyi sağlama bağ
laması hususunda bir atlamataşı 

halinde ve ıözü kaııalt inwolamadık. 
Eğer, kendi hesabımııa menfaat j 
mülalıazamız olm-ydı, Türk • 
Bulgar deklarasyonunu imznla • ı 
mayı hatırımızdan bile g-eçirmez
dik. Çünkii, herkesin riiriidiiğü 

yollardan bi; bütiin tecriibelerimizlo 
çok evvelden geçmiş bulunuyor
duk ve hala da bulunmaktayız. 
Bilmiyerek, istemiyerek, hesap • 
larımıza ve planlarımıza göre tar
tısını yapmamış olarak imza koy
duğumıız tek vesika, ad.tm attığı
mız tek hareket yoktur. Dekla -
rasyon bahsinde, bunun için :tir ki, 
avutulduğumuz veya aldntıldığı
mu: zannedilınrmcli ve ilerisi için 

de ne Bulgarlar, ne şu ve ne de 
bu devletin bizi uyutup avutabi
leceği zaıırtına kat'i t1urette dü .. 
şülmemelidir. Bu itiharladır ki, 
biz; Veçer gazetesinin ve Sipika
revskinİn makalesini ve teınina -
tını. sadece hakkını. islikliılini, 
mülkiyetini, re) ini kaybetmiş ve 

fakat Türk do tluğuna kı)·met ve
ren, işgal altındaki bir Bulgar ga
zetesinin ve bir Bulgar ınuharri
rinin yawn halinde kabul dmiye 
meeburuz. Efer, biiy le değil de, 
bu sö~ler 111ahza )'Cni hareket ari

fesinde, Türkiyeyi nyuşturmıya 
ve uyutmıyıı matu( bir Alman il
hamı ise; ona da nafile ve beyhude 
bir zahmet gözü ile bakarız. Çiin
kü, her türlü vaziyet karşısında 
Türkiye; l.er türlü tesirden iza. 
de, lıiir \e müstakil siyasetinin ne 
tarzda inkişaf edeceğini tamamile 
kararlaştırmış ve plinlaştırmıştır. 
Karar ve planlarımın ne kimse
nin yüu gülmesi, ne koltuk ver
mesi asla eğiştirmes ve teyallu
zumuzdan. her türlü tedbirim.is • 
dea loir :ı:erretJni eksiltmez. 

ETEM iZZET BENiCE 
--------

Deniz 11akllye 
cretıerl 

(1 tıı..ı Sahifeden n .. am) 

' !it V rldlletine veren kararname 
15 gün sonra martın 21 inden iti- ı 
haren ıner'iy te girecektir. 

Kararname ile bu vesaitin ıncm- ı 
leket dahilindeki navlunları da 
tcsbit cdılnıiş(ir. Köınür navlun 
iictttleri olduğu gibi kabul edil • 
miş, diğer cua nakliyatı irin ka
rarname) c bir ücret liste ·i bağ
lanmıştır. 

Kararname hükümlerini tatbik 
için lstan'bulda bir komi.s~ou ku
rulmu tur. Miinak lfıt Vekfıleti 
emrinde çohşııcek olan komisyon, 
:Millı tıida(aa, İklısat, Ticaret, 
Münakalat VekAletleri ile Genel
kurmay Baı§kanlıgı ve i~an bul 
Ticaret Oda ı nıümes.slll rinden 
JDiirckkep olacaktır. Sarnıçlı ge
ınilcr konulan fiatlardau hariç tu
tulmllltW' 

VBJİnglon 7 (A.A.) - BBC ha· 
ber ver•yor: Amerika hükümeti, 
Nevyork ve Detroit'de Bulunan 
İtalyan konliOlosluklannın kapan. 
masını, İlalya hükümetınden i•le
nı~tir. Bu, Napolide ve Palermo • 
daki Amenkan konsoloslarının 
!aıı.lıyetine hi•am vermeleri için 
İlnlya hükumetinin aldığı tedbiri ı 
tamamlamaktadır. 
Diğer ta-aftnn( Amerika Devlet 

daire•ı, İtalya sefaretine verdiği bir 
notada. sefarette ateşemiliter, a
teşen:ıval gıbi askeri kıt'alarda 
bulunan zevatın, Amerıka dahi • 
linde vuku bulan yolculuk hare -
ketlerin! bundan biyle Devlete 
bildinnelcri !Azım geldiğini bil • 
dirmektedir. 

Oradni cepheye gt:tl 
Roma, 7 (A.A.) - BBC. Adliye Na· 

z.ırı Kont Grand~ diln cepheye müte
vecclhm luıreket etmiştir. Adliye Ne
zaretini muvakkaten Mösyö Mussolinl 
deruhte etmiştir, * V~ngton, 7 (A.A.) - BBC Kl· 
nunus.'lnf ayında Ame-rika tayyare ih
racatının "yOzde C90) ı ingilt<>reye tah· 
sis oıunm~tur. Ceman yek.ün, 41 mil
yon dolar kıyemhnde 4,50 tayyare BU
ylllı: Britanyaya sevkeclilıolşlir. 

Hariciye Vekilimiz 
(1 inci Sahlfod•.n Devam) 

projeleri ve işçi sigortalarına ait 
Sıhhat Vekaleti tarafından hazır
lanan liıyiba vardır. 

Parti grupu pazartesi günii lltee
lis içtimaından evvel toplaııncak, 
Hariciye Vekilimiz, Meclisin lali! 
olduğu nıüddet zarfında dış poli
tikal"lızı nHikadnr eden husu !ar 
hakkında izalıat vereceklerdir. 

E enin ziyareti Yu
nanlı r ı eni bir 
teşvik meabaı Olda 

(l lllcl Sahtf- Dev-> 
Atina '1 (A.A.) - BBC : 
Matbuat Naz-.rının beyana

tına göre, cephede Yunan kıt
aları teşebbüsü muhafaza et • 
mektcdir, Vaziyet Yunan or. 
dusuna müsait bir şekilde in
".işaf etml'Jctedir. 

Atina 7 (A.A.) _ BBC: 
Yunan resmi tebliği: 
Muvaffakiyetle televvüç e

den topçu icraatı kaydedil • 
miştir. 

GENERAL VEYOAND 
Vişi 7 (A.A.) - BBC: 
General Veygand, dün Mareşal 

!'.eten ile uzun uza~ıya görüşmüş
tur. General Huntzıger ile de mü· 
I.ilkatta bulunmuştur. Zanııedil • 
diğıne göre, bu sabah Paristen av· 
det edecek olan Amıral Darlan ile 
de bugün görüşecektir. 

Vişi 7 (A.A.) - Stefani: 
Bazı neşriyata rağmen G<>neral 

Veygand'ın ~':"üz Vişiye gelme • 
mış olduğu ?grenilmi§tir. GPne • 
r~lın_ geleceği gün ve saat hakkında 
buyuk bır ketumiyet gösterilmek
tedir. 
BERLİNİN M'Ü1iİM BEYANATI 

&rlin. 7 (A-4..) - Yan resmi b 
membadan bildiriliyw; lr 

Bcrlindc, ııcrek res-• g k '<M.t ert> yan 
resmi sureU• .. Vlşl'dckl siya .1 inkişaf 
Jw,rşıs1nda ıh.tıraz kayıtlnn ileri ıürül
mektc devam olunnlektadır. 

Fransız Başvekil Muavıni Am"ral 
Do.rl.-ın'ın Parise ıon 1.IV"!:l.r"ll .1 

1 

• o1- .. 1nı nese-
betıyt~ B. Lavat il~ hır gorılşmcde 
bulundugu htıkkındokl ,. ala Be 
linde ancak pek" az alAka :~a ;· r
tadır. o1 n ınnaıt-

Alman Harıciye Nnaret' d 
hrt bildirilm!ilır ı..ı Alın ın •..!:__el.· 

, (- ..ı ı an - r ı·AJıat.:ı 
bı,yasct nue Ud merhale vard 8 . 
merhale, Fransa.ya kıTWt k ır. 1 ırınd 
d ·hin • ... azanı an ve 
.:ıny~·tar1 de daha mulaleııya mi-

l 
.. · unmıylan Yilzde yüz zaferdir, 
kıncı ıuerha. e, Montoire merhalcs.i

dır. 7anl FUhttr ılc Fntf'l I"" Devlet 
Re1'i M.•reşal ~talıı arasındaki gö
ruşme l-1 baflıyan ıcer.haledir. 
Der~ ~~ nıah!lllerlnde UA>eleo 

ali,ykndıjp ııbl, Monte>ire mUWuılı ile 
baıılı1nn safha, 13 K!nunu vvol 1940 
hAdıııeler•'o başlamak llzere rnaltlın 
JıAdıselerle inkıtaa utnıınışlır. Bu in
lut.aa ıırf Vişt sebebiyet ~lir. Da
ha dotru.su Vlşl, bu safhayı nihayete 
erd nnlftlr Çiln kü hakiki bır Al· 
man - Fransu ltbirlitinin m~ 
B. Laval'clı. 

Çin Lideri 
yeni bir 

nutuk söyledi 
ÇunJ<ing 7 (A.A.) - Marepl 

Çankayşek, halk milli siyasi kon· 
seyi delegelerine hitaben bir nu· 
tuk irat etmif ve ezcümle dem;..n. 
ki: "9-

c- Sovy~tler Birliğinin, Ame • 
rika Birleşik Devletlerinin, İngil· 
terenin Çine knrşı hattı ha..,.ket -
Ieri ne olursa olsun, ben eminim ki 
bu büyük devletlerin hattı hare
keli Çinin mukavemetine zarar 
vermiyccek fakat Çine yardım e
decP'l<tir. Sovyctler Birliğinın ve 
yahut Amerika Birleşik Devlet • 
lerin!n harbe iştirakini ümit et • 
mi yorum, çilnkü b"z, kendimı · ni· 
hai zafer için miicadele edecek ka
dar kuvvetliyiz. Diğer taraftan bi
zi.m zaferimiz Sovyetler Birliği • 
nın, lngıltcrfııin \'C Amerika Bir· 
l~şik De\'letlerinin menfaati le • 
hıne olacaktır. 

+ Kahire, 7 (A.A.) _ BBC Inık 

Hariciye Nazın, dün Kahire7e gel-

Almanların Y11go1-
ıavyaya teklifi 

(1 inci Salılfedeu DeY-) 

Bı:lgrat 7 (A.A. ) - BBC: 
Başvekıl ösyö Svctkoviç, dün 

askeri şeflerle görüşmüştür. 
Bclgral 7 (A.A.) - BBC: 
Naibi saltanat Prens Pol, dün, 

Başvekil Mösyo Svctkovlç ve Ha
riciye Nazırı Mösyö Cınar Mar • 
koviç ile görüşm~. ve Başvekil 
vekili Mosyö Maçck'i de kabul et
m_iştır. Soıyadnkı Yugoslav sf'firi 
dun Bclgraua r,elmi~ ve hemen 
Başvekil tarafından kabul olunarak 
raporunu vermiştir. 

B!'l. SUİKAST ŞEBEKESİ 
Belgrat 7 (A.A.) - Avala ajan· 

sından: 

Zagrep polisi, Split'de 8 kişiden 
mürekkep bir grupun tevkif edil
miş oldu~nu bilidrmektedir. Bun
lar, Adriyatlk sahili boyunda kiin 
ecnebi devletlere ait gemilere ve 
Yugoslav D vl.,tine ait müessesa
ta suika:;t yapacaklardı. Zabıta, 
bunların bir deposunu da mey • 
dana ~ıkarmıştır. Bu depoda mü· 
him miktarda ağır fişenkler ve 
yangın bombalan bulunmuştur. 

Mevkuf eşhas, Zagrep hapisha -
nes,nde bulunmaktadırlar. Tahki
kattan sonra mahkemeye verile • 
ceklerdir. 

ıo Ur yı vermlyen 
ıınd geçmlyccek ı 

( ı lnd StıltlfetlOll Dona) 

enstitünün sınai kimya ve şiıni
:.zik profes<lrleri bu yıl gclmedi
~ın~en onlara, henüz doçentlik 
ımtıhanı vermiycn iki genç veka
let etmektedir. Ali Riza ve Hal
dun Nüzhet ismindeki bu vekil 
baylar; fakiilknin; ilmi kıymeti 
olmadığından bastırmadığı yar • 
duurı ders kitaplarını talebeler • 

den; adeta cebren para toplıyarak 
bastırma~a teşebbü• cl.ınişlerdir. 
•Para vermi)enler imtihanda go
çemez0 beyanile evvela her tale
beden 5 lira iatenilm~tir. Ben d.e 
borç edere!. bu pauyı tedarik e
dip çocuturna verdim. Fakat ba 
sefer çocutıım: 

._ Baba; bqcr lira dalta isti • 
yorlar!. deyince ptırdım. 

. }'akriihal ma.ıbatasile oknyan 
bır çocugua lek bir yardımcı ki
tap için nasıl IJ) lira verebilecefi
n sormnk üzere Fakülteye gitlim. 
Bay doçentleri bulamadım. A-•is
tanı gordüm. Tak itle vermem 
hakkındaki ricamı da kabul et • 
medi ve: 

•- Do<; ntin emri vatdır. Pa • 
rayı vcrmİ) enlerin isimlerini ya. 
ııp .kt'ndisine vt"ri)·oruı~· J<~İ. Bu 
vozıyettl' ne yapacağın11 ·aşır -
dnn. Fakir f>lmak kabahat ııU?. 

Bir yardımcı tlera kitabının ha • 
sılması için 10 lira verm di diye 
çocuğum sınıfta mı b rakılornk?.• 

SO. TELGRAF~ Bu ayanı 

dikkat iddia ve şikllyeti şimdilik 
sadec kaydetmekle iktifa ediyor 
ve Ünivenile RektörlüE'ünün o. 
hemınlyetle tahkikat yapıp blai 
ve efkarı umumiyeyi tenvir et • 
.,_jni bekliJenaa. 

Rarb Ve Caıuslak ~-

Bil n idam ı 1 
• Yazan: M. ATLI Tefrika No. 30 r" 

ikimizde dehşetten donmuş 
bir halde öylece kaldık 

Bütün bwtlar hakkında benı.ın - . 
§uphesiz, henüz hiç bir fikrim ola-
mazdı, 

• Ancak bu meçhul japonun ha
ber verdiği şey aklı durduracak 
deh§ctte bir şeydi. Bundan şüphe 
olunamaz. 
Anna'nın başı ucunda şaşkın 

hayretler içinde ve Qrkmüş b,;. 
halde duruyordum. 

Karyolıının üzcrınde arkwn üs
tü hiç kımıldamadan yatmakta o
lan Anna'nın hıçkınklan sesleni
yordu. 
Hıç ses çıkarmıyordu. 
Hafifçe eğilıp baktım. 
Yuz~nıln şimdi fıd ta bır ölü 

yüzü gıbı sapsarı oldu ;.mu gor • 
düı:: Hıç k.:nıldama · n, taş gibi 
sat.· guzlcrle tavana bakmakla 
idi 

Bu halile onun ne kadıır güzel 
olduğuna hayret etmekten kendi
mi alamadım. 

Bu kadar giızel bir genç kı:ıı pro
fesor Ulriç'in, öyle japonwı dedi
ği gıbi korkunç bir ölum mahfa
zası haline sokmll:j olmasına im
klın var mıydı?. 
Maaınafih hadisenın d<•hşeti al

tında. ikimiz de susuyor ve yeri -
mizdcn kunıldamıyorduk. 
Şuuru avdet elmiş olan Anna'

run tavana dikilmış olan sabıt göz
leri, onun ne kadar dehşet hisset
tiğini bellı ctmektc-ydi. 
. Uzun müddet böyle, iıdeta her 
ıkımi~ de zilınimiroen geçen fi. 
kırlerın dehş<?tile donmuş bir hal
de kaldık, Birdenbire Ananın ye
rındn kımıldanmad n bitap bir 
se;le, yavaşca şu sozu söyledi: 

- Ôldurdunmü? .. 
- .N'c dediıı, Anna? .. 
- Öld(irdünmü? .. 
- Kim!?. 
-japonu 1• 

- Fakat Anna' .• e söylüyor • 
sun• .. Yoksa hala kcntJıne gelme 
din mı•. 

Anna derın bır ıztırapla gözle
rini kapayıp açtı, sonra: 

- Nerl'de o? •• 
0...'Cli. 
- Kun!. japon mu?. 
- Eveti. 
- .Cıtmış, Anna!.. 
-Oh!. 
- Çocukluk etme Anna•. Gitti-

ği herhalde isabc>t oldu Çunkü 

1 

hıçhıçıne bclkı de b n. bir cinayeteı 
ı<evkecı.ocekt~ Balbukı mı.ılıak • 
kak delının hll'ıydi!. 

Ewt.. SOyle!. Nıye sustun• 
dedi. ·-

- Sus.madun!. Dü:ııaıuyorum, 
Anna!. Me.ele o;cnın tizerıııde top
landığı için bu miıthış ve garip 
tesadüfe üzülüyorum da. CaruınJ 
Olacak ış mi bu. kuzum Anna!. 
Hiç profesör Ulriç gıbı bir adam 
bôyle bir şey olsa dahı, böyle bir 
maden; tutar da senin vasıtanla 

mı kaçırmıya alkarl. Prrıfesor Ul
riç ki seni ç<>cuğu glbı. sevc·rdi!. 

-Fa_kat ... 
- Söyle Anı:-.a' Ne [akat?. 
- Fakat •·ırıçın nJSı! ıil orul· 

düğünü bilıyorsun ı. 

- Evet. bihyM •..,,,. Fakat bun
dan ne çtkar•. Bu ney; ısbal eder 
ki?. 

- Oh .•• But;.ın o cinayetleri o 
esrarengiz cinaye!len b•liyorsu'nı. 

- Biliyorum' • 
- Bütun bu cııu) eti er nıçın o-

luyor, nıçin yııpl.dı •. • 
- Canım!. Kımbılır nıçın•. Her 

haMe o cinayetlerde, zavallı pro
fesor Ulrıçın o mtithış şekılde öl
me.sı de bu budala japonun soy -
lediği delıcc §CY lcrın doğru oldu
ğunu ısbat etmez ki!. Şı•phesiz Das 
zigueki bu şekil <"in , leri Var
şovada da duymu l.ırcıır'. japon 
da bunları ı.şitn,4' c>lac.ık'. Bu 
meselelerle aklını oynatmış olan 
Japon da bunları kendi hezeyan • 

!arına uyduruvermlş ol•bilir!. E
sasen manyak d n 1 -- dclilerın 

günlük esrarlı hiıdısclerı görwıur 
te gayet mükemmel bır mantıkla 
kendi cinııetlc·riııe uvdurduklan 

<Arka.<ı Var) 

Eczacılara 
buri 

mec
hizr •• t 

Bazı hastanelerle belediveler i
ç!n kafi eczatı bulun:unad~ğından 
Eczaeı • lektebi talebesiııdrn bir 

kısmının talebe yurtlarında oku
tularak doktorlar gibi m cburt 
hizmet tabi tutulma" kararlaş _ 
mı~ ve Sıhhat Vekaleti tarafını!aıı 
bir kanua projeıı.i hazırlannıııtır. 

Herkese mas-
rafsız tapu se
nedi verilecek 

- Niçin?. 
. - çunku ·yıedıci sözler ak.mı Tapu "le Ka 
ııısa!! n s<iylıycccgı sozlcr dcgil ki· I s ro 

ur 
na ı 

kımbılir, belkı de bu kabıl zıı:va.' - m u m 
!arla nkLnı oynatır .:~are man- nün be 
yak bır ıaponun oyununa kurban 
oluyorduk!. Bu ka<;ık japona, y;,l
nız seıun beyhude yere bövle hıc
palanmı.ş olmandan dolayı kızı. 
yorum .. Darılma amma. sen de 
birdenbire fazla tclQş ettin Annal 

Anna hiç cevap vermt>di. ~· 
kımildamadart, a ni halde acı ve 
donmuş gözlerle. ıntitcdehhlş bir 
halde tavana bakmakta devam e
diyordu. 
Bır ümddet böylece sustu.lctaıı 

eonra tekrar: 
- Beni teslliye uğrllfl:YOr'llUn, 

değil mi?. dedı, 
- Teselliye mı?. Anıına yaptm 

ha Anna!. Ben bu hıidi.>ede ı-J. 
liye lüzum olacak bi,.,ey eö<emi· 
yorum!. • 

Azma sanki beni dinlemiyor • 
muş gibiydi. 

- ı?ôY !ediği madenin i.ırıni ne 
idi?. diye ııonlu. 

- Vallahı Barom.in maderu mi, 
ne?. Böyle buşey!. Böyle iddia • 
!arda oı;ın bır adanı deh olmaz da 
nedı.:". Muhterem l>ir i:lim olan. 
Papanio ve heroiri muhterem ı
:llın ndamı olan ark;adaşlaruuıı 
Kutup seyahatini bütün teferru
atına kadar bütiln dull.)'a bıliyor!. 
Bunların arasında dı;gcr bir aduıa 
, olarak gırmı.ş i de Şırnal 
Kutbuncl kı ıruknatıs hfıdiselerın· 
den vucude gelınii tehlıkeli bir 
maden, bir madde k~etın.iş im.işi. 
Büliin diınya bu maden•n peşin • 
de irrıılj!. Bu olacak iş mi kuzum?. 
.Biz de h rifi bır budnla gibi ot.u
rııp ciddi cıddi dinledik!. 

Güluyordum. yahut, gtilmiy9 
çalışıyordum .Fakat Annaıun mil~ 
hiş hali bu gülmernl dondurdu. O, 
yine fısıldar gibi yavaşça ve 
nu.k b r soola: 

Tapu ve Kadastro Umum Muduıil 
B. Halit Ziya Türkkan )eıı· hır 
Tapu ve Kadastro kaı.unu hazır· 
landığını aöyliyerek dunışlır •-ı: 

•-Yeni tapulama kanununun 
Büyük Millet l\ledısı Malı\ e En· 
cümeninde müzak• n·sı bıtml tır. 
Bu kanunun tatbıkıne ge ıUnce ge. 
rek ver8"et llimı, ~ k ntjkal 
muamelelerı içın bır gıina masrafa 
hacet kalmadan hakımın btiknııle 
~al sahiplerıne tapu ncdı verınelc 
gıbi btiyük hır kolaylık temin edıl
mış olacaktır. 

Ayrıca, malını ıfraz Ye taksım 
etını>lc istiyen mal sahıpleri ıçuı 
de yeni kolaylıklar konmuştur. 

Ajır ıurette 
yaralandllar 

Evvelkı g...., Bcşiktaıta öemnn kah• 
nsinde oyun oynamakta olan lJ .. 
hattın, Artın ve HO:;cyln ıırıwnda kav• 
ıın çıkımı, Hllsqm bıı;:atıru •relc 
saJAhattLn ve Art.ini muhte-lit yerle<
rfnden •ltr rette y:aralaı:tn,ftır Ya .. 
rahlar, J3.eı7oıiu ha8tan ne kaldınl-

r, • kaçlılı evlndo yakaWıa-
ralt talıluka bqlarımıştır. 

0.,küdar ikinci Sulh 
Hukuk Hakimliğin. 
den: 
Kuzııunouklo Tahtalı B· l n solaı· 

ğında 18 No. it lı.ııııcd in lkeo 
18/2 937 aenesinde munteht~n 'tc!fal 
eden. ve tere)tesıne mahkemen11zce 
vaı: ıyed lnuş b un n K t oila 
Dıkrandan ala<ü ve borç d da 

bu :ın1ann bir o, ve veruet lddl.
•ın bulwımlanu da (iç a,. lçlnda 
.-esalkt kımunlyelenyle bırlikte mal> 
kememlze muraea.ııtıar~ akil hald• ı. 
rekenın hazineye ılevr Ye ~!im ed.a.. 
ceııı !!An olunur. 941/llı 
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Çar ordulan Türkistandan gelerek do
kuzuncu kolordumuzun karşısında cephe 
aldığı zaman, bizim. fırkalanmız onlann· 

kinden daha mükemmel ve dolgundu 
Ayın an ikisinde (kAınmuevvel) 

(Bardız'm zaptından ve (İd) deki 
Stuınin) liva.mıdan bir haber alı· 
namamasından sonra jd.i ki Mi~
layevski, Rus ordusu cephesinden 
o nil<i tabur piYJlde, bir kazak ala
yı, bir betarya ve bir havan topçu 
taburunu geriye Sankamıı mın • J 
takasına yiirüyftfe geçirdi. 

Rus ordusu kwnandaııınm bOf 
geçirdiği bu kıymetli dört gün için· 
de Oııı:ııaııJı ordusu, kuşatma va. 
zrlesi alan kolordularla vazıyetin 
bu yeni icaplarına göre Pitltir'den 

Köteg'e, Olti'den Bardız'a dön • 
ııeydl vuiyet ne olurdu? 

10 mmıarah kroki tetkik ve mü· 
talea ediliree, tabii teşekkülit ve 
mevsim ıcaplannı dikkat nazarına 
almak f&rllle dokuzuncu kolordu
nun 10 akşamı (Çitak) da bulu
nan 29 ve (Lansor) , (Mihkar) nıın

takasında balıman 17 inci fırkalarla 

12 akşamı : %8 inci fırka ile 13 sa. 
babı Kötek, Zivin M!cingirt mın· 
takasında Rus Kafkas ordwıu ihti· 

7atını ~ ~n l.kınci Tilrlds • 
tan Kolordusu lı:ıt'alanna baskın 
mahiyetinde bir tealr yapılabileceğı 
anlaşılır. 

Rus ardtısu Başlmmandanmm 
12 inci ak§amına kadar nziyetin 
mahiyetini öğrenmediğini ve hiç 
bir tedbire de beş vurmadığını gö

nmce, Türklstan kolordusunun 

(Kötek) deki kıt'alannın beliti de 

takviye edilmeğe vakit bulmadan 
t uncu kolordu tarafından çok 
mlişkill bir vaziyete dil§ürül.ecek
lerine inanmak lA.zmı gelir. 

l'frrkiltan kolordusunun, (Kö • 

tek) üııerinden yan ve gerilerine 
teveccüh eden bu ciddf tehlikeyi 
tam vaktinde lı:arşılamağa muvaf
fak olabileceği da blru §Üphe • 
liydi Bununla beraber kıırtıla -
mağa muv.ffak olsa bile 9 uncu 
lı::olorduıwıı bu tarihdelı:i teşlı:ilAt 
Ye kuvvet! kendisine birlik ve 

mevwtça fıı.ilt olduğu d.hetle (1) 
bu kP'Jll•ş:rııanm elde tesire wır 
cllğer bir lı:olordu bclundukça u • 
mum! maJrudımua mini mühim 
bir engel 'fiicude ptinnesiııe :im
Un \almaz 

halinde dahi ilk tırkasile en ıeç o· 
larak 13 üncü günü zevalinde Bar
dız'a gelebileceği ve bütün lı:ol:ır
dunun 14 akşamına kadar Bar • 
clızda toplanabileceği muhakkak 

bir keyfiyetti. 14 akşamına kadar 
9 uncu kolordu yakaladığı düş • 
10aruru mağlup edememiş olsa bile, 

onu kıMıvrak,yakalamı ve 11 inci 
kolordunun taarruzu dolayısile 
Rus onlıısu kumandanı da 11 inci 
kolordu cephesinden henüz hiç bir 

kuvveti, kaptırmış olduğu sağ yanı 
gerisine getirememişti . 

Cephe ve cenahından lı:ı•lı:ıvrak 
yakalaıımt(I ve zıı.yıf Rus artçı kıt'a· 
!arının yıpratıcı mukavemetleri 
kar ısında ve nihayet (Allahilek

ber} dağlarında erimemi§ bulu -

nan bir 10 uncu kolordunun Rus 
ordusu geris inde imha edici neti
ceyi elde e<lebileceğ:ne inanmamak 
nasıl kabil olabilırd i ? 

10 uncu kolordunun bu tandaki 

ku•atınasının düşman, cenahı ya. 
kininde yapılmış olmasından düş
man cenahını kırarak veya ihti • 
yatlanle bir koltuk te kll ederek 
tehlikeyi lı:arşılıyabileet•b . ı ddia e
dilebilirse de, bilhas•a mcvsımın ' e 
dolayısile her tarafın kazla örtülü 
bulunmasının, mıitearrız orduya 
karşı, müdafıin serbest ve şümullü 
blr tedbir almasına imkan verml
yeceği de dikkat nazarına alınma
ğa lfıyı.k bir keyfiyet olurdu. 

Yollan az, ve dağlık arazi ile ve 
ha&satan tipi ve kardan g;diş ge • 
!işin zorluklara uğradığı zaman -

!arda uzaklardan kuşatıcı har.,ket 
!ere baş vurmak te>nri geeii:t rmek 
le berıN>er, düşmanın derhal ted • 
bir almasına da imkan vereceğinı 

yukarıdanberi tetkik ve mü.alea 

ettiğimiz (Sarıkamış rr .ıh arebe -
leri) pek vazıh bir Burette goster. 
mektedir. 

Bu sebepledir ki ku a"n" hare· 
ketinin tasavvur ecı.Ieb· mi olduğu 
gibi k.ı.sa ve mukabele\• v~ltene 

cek bir Rus ordu<unun :mha ın .ı 
mümlrtin lalan bir yoldan yapıl -
mış olması pek büyük bir hata t~
k.il etmişti. 

t>.rllaın nr) 
Bu vaziytt lç!nde 9 unc.-u kol<ır. 

duya karşı zayıf mütalea edile • 

bilen ikinci Türldstan kolordusu· 
DUJ>, l1 inci kolordunun taarru • 
%i.le Rua eas kuvvetlerinin bu 
lrolordu cephesinde bağlanmış ol

masına ve Kars istikametinden de 
onuııeu kolordunun Yeni.köy is

tikametinde inlrifa! edecek Jr:ufat. 
masıın ınmeyleyecek kuvvetlı 

kıt'alar bulunmanuısuıa nazaran 
bu .kuşatmanın Rus eaa orduıru 
aleyhinde katı bir netice vadine 
ka-OiliyeUi olduğu anlaşılır. 

Ne sihirdir, ne kerawe 
el çabukluğu marifeti 

Böyle bir ~tice elde etmek ma1ı
aadile Olti'den Bardız üzerine yü
rüyecek olan onuocu kolordunun 
bir telı: ve patika yol.dan gitnıl!lli 

(1) •tıct..ci Türkirtan Jcolordıuu 
e. P. alaymdan ibaret bulunuyor
dıı. Bu tori1ıde alaylar hfflü:z dör. 

de1' 1Abunı ibldğ edil~lerdi. 

Bıı"4 mWc4bil bizim 9 vncu lcolM
dun\IA üç jı1'kuı11.da iiçerdı!n do

lnı ulcııl ywıaı - 27 f4bunı 
tıanfı.• 

(Scınkumış ~ • Kay
makam Salahattin) 

(3 üncü sahifedcıı dP ·am.l 
den kurtuluncıya kadar, akla ka • 
rayı çektim .. Ben •aat. ı. ,_ ,ı p :uzl~ 

buz edecekken, az kaldı, adımı be
ni döğüp tuz buz edecek ti. Her kes 
lrahkahadan kınlıyordu amma, be· 
nim gülecek h.tlim yoktu .. Çünkü, 
az kaldı, beııiın d kemiklerim Ju. 
rıh yordu. 

- ı:, peki .. Saat ne oldu?. 
- Ne olacu .. Havanda döğdü-

ğüm saat değ idi ki... Saati, el ça
bultlugi!e, cebime atmı. hm .. Son -
ra da, onun cebinden çıkaracak • 
tını. 

- Vah zavallı kard cığim!. De
mek başına bu da geldi? .. 

- Gt'ldi yıl.. Şimdi bakalım . 
İşte ciırva ediyoruz. Eğer biraz taz... 
mınat da koparabılirsek, parasile 
dayak 7emiş olaca~ •. 

:Bana .anırsaruz, para iyi '8Y am
ma, dayağa hiç yüzüm yoktur. Pa
ra için dayak yemeği ne gö.ıüme 
alabilirim; ne de isterim ... 

,------------------------~ Otomobil ve demir hurdavat 
ve inşaat malzeme satışı 
Be7othı Dörd- Salio Rtık111< Bilrlm ... lzAw: 1140/U 

Terek ıne ıwhltem""" elkonuJup tufiyMlne lrarar ven; ölQ llühen
rt l• V ıt Alcpaka aıt 6l ıandılı: mub teli! otomobil deı!ir hurdavaı ve ınııaat 
ınalzcme ali t ve «ievatm mahl<ememiz latatından açılı: arttırma ıuretıyle 
11/3/Dfl tarihine müsadjf Salı sııno. saat 14 de Galata eski Şarap İsltele
al Eihalay Hanında •\ılacaktır, istelrlilerin mezk1lr ıüıı ve ll1811a mezlı:Qr 
mahald• haZır bulunrna!an lltn olunur. (S.a!I) 

ASKERi TETKiKLER 1 

,_..... M A K S 1 M' de lngilterenin de
n iz hikimiyeti 
hangi esaslara 
dayanıyor? 

(Dl ...... ~Denm) 

Jrit ilalerlııe sahip lnılanımdda • 
4iıY. Açık denls huekAt tlaleriDe 
ıabip olmanın ne bclar ehemmi· 
7etll old..p.-, ıeçen Jıarp eöa· 
tennlftlr. 

Geçen harpte ban lmvvetleri • 
ilin rolli pek mahduttu; Jıııgünlı.ö 
Jıarpte artık bt'i netice üzerinde 
müessir bir silah olmu§tur. Al • 
manyanm elde ettiği Atlas denizi 
harekAt lislerlnin diğer bir faydası 
da, Alman hava kuvvetlerinin Ok· 
yanos üzerinde daha büyük bir 
hareket •iası kazanması . İngilte:r.e 
adaları iı:r.erinde keşif ve bom • 
budıman yapamğa muktedir ol
ması Vf' dt>nizaJttlarına tic•ret ge
mi kafilelerinin ınevkilerini ve 
rotalarını haber vermeı;idir. 

Deniz ktl\'vetlnile hava kuv - ı 

v~tlerinin miistrrek. mr~ais i . Al .. 1 
manyaya geçen harbe nisbetle da
ha fazla menfa nt temin edeceılt ve 
İngiltereye daha faıla zarar vere
ceği ~ iıphe<izd ir. B ill ük harpte 
Alman denizaltıları, bir titaret ge
mi<i yakalamak için gii :>lerce, ha.f.. 
tatarca a~ık der. · .:lerde dolaşır -
!ardı, Bugiin i~. hava kuvvdleri 
ve yrn l tı'<1 cr !'aycsind c Almanya 
bu mahzuru epe' re ht. rtaral et .. 
mi V87.İyettc bu1unu~·or. 

İngiltere lınrp kudrcti oln ikmal 
ve takviyesi hal. mından İngilte
renin denizlerde u·ı.anm1 iki hii
yiik ha at damarı vardır: 

1- İngilterey i Amerikayı bağ
hyan Atlas damarı 

2- lngilh•rey·i Afrika ve Şark 
kolonilni ne h• ı: I ·an Akdeniz da
marı. 

İngiltere bli iki ı. u tik damar • 
don akan erzok, ham nıa<lde ve 
harp va~ıtaları a~·e .... indc harbi 
be,Jemektedir. Hunun ı ç l n İngil
tere 85 bin mil tutan ruulitelif de
nıı. yollarını haki miyet ve kont • 1 

r" hi alhnda buJundurnıak mec -
huriyetir.dedir. Fransa11ın mağliı -
h ·yetjnden ve İtalyanın harbe glı
ınesindcn . onra, harbin ıklct meT
kezi denıılere ka ymıştır. Alman-

fıte bu sebepler dolayJllile, ld1-
ıılk harp ıı1lilıı olan İn«illz dcnla 
abfubsındıı UVa knVYetlerinJa 
tesirini - ltlbare almak mec· 
)ariyeti hanl olmaştur. Tauna 
hava harbinde en knvvetli mnha· 
rebe ,UUdlr. MUteurı& ııaınan ve 
melin hltill•b!Je clahıuı fayda t. 
mln eder, mödafl be btlttln mem
leketi ayni ııaınanda himaye ede
mmnek imk.lııınzlıfile zarar gö -
~. EY'ft)ce, 7fiz seneden beri İn· 
ciltereJ'fl vakl hUcnmlan İxıgillıı 

donanmım karfl]ar ve adayı istl
Jiıdan kurtarırdı. Bugiln ise İn&iliz 

donanması Alman hava kuvvet • 
)erinin Jıombanlımanlarına kar§! 
koyamıyor. Bu sebeple, Alınanlar 
İngiJterenin deniz hakimiyetinde 
buhran olduğunu iddia ediyorlar. 
Bu kadar tetkikten sonra bu ga

rip iddiaya cevap verebiliriz: 
Ejer İngiltere, hava kuvvetle· 

rinc lôzuu olan ehemmiyeti ver .. 
me.e) di, ha\.a, bombardımanları
na hava bomhardın1aııkıırile mu

kabele etıne>cydi, böyle bir iddia 
belki varit olabilirdi. Harp bHşla
d.ıi1 zaman Alınan,ya deoizdr za .. 

01(. ha\'ada kuvvetlı idi; İngiltere 
aksine olarak denizde kuvvetli, 
ha\•ada za) ıf bulunuyordu. Fa 
kat bu&ün vazi)et böyle dejiil • 
dlr: 

Altı ay evvel İngiltere denizde 
mütearrız, havada ınüdafı idi. Bu
gün ise havada da 1nlit('u1·rızdır. 
Ve Almanyanın deııi7altı harbi, 
İngiltereyi Jıavada nliitearrız ol
maktan aliıkoyanuyacaktır. İngil
tere de~iz hakimiyetinin hava bit.
kimi' etiJe tamamlanması lüzü -
munu acı tecrübelerle anlamış ve 
az 29manda Alman bava kuvvet • 
!erile boy ölçüşecek kadaz müsa
vata yaklaşmı~tır. Bu müsavat fa
tkiyete inkılap elliği giin, Alman 
nazi sistemleri Alman toprakla • 
rında yıkılacaktır. 

II~lasa Alınan iddiası yanlış • 
tır. Ingiltercdc deu!z lıiıkimıyeti 
buhranı yoktur ve olınıyacaktır . 
Yalnız altı a) ene( bir hava ha
kimiyeti buhranı vardı. Amerika
nın yardımı bu buhranı sür'atle 
söndürmii~tür. İngiliz deniz hiı • 
kimiyeti, ba\'8 h:ikimiy~tile ta • 
mamlanmakta de\'am ediyor. Ha
kikat budur; 'e ıı:tJerin ),ütün kı 
devre<indc ~· aptığ ı (am ali fikir) 
ile erd 'ği hakikaı d budur. Gii -
vendiği için dci:' I k -k tıığu i~in 
deni•altı bnrhlne atılnıı t ır. Jo'akat 
çok geç kaldı. • 

SAFiYE 
Bu Aktamdan itibaren Büyük 

ÇIRAGAN REVÜSÜ 
M-1an.ımı pmdiden tedarik ediniz. Telefon: 42635 

ŞİRKETi HAYRİYEDENı 
ıı:ııpr11c1en ıHt rn da barelrıet eden, ıı:uruı:eım• de dahlJ oldutu ha~ 

de Bebeğe !radar ıt<ıen 170 num1rah seferin 19.15 ele hareket etmekle 
n!dutu aayın ;J'Olculanmıza ilin olunur. 

1941 ikramiyeleri 
l adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 

HALKEVLER1NDE 

Konleranı ve Tent6il 
... in6ırll Hallıeriııdea; 

l - 7/1/IMl Cwna akpıılJ 
(20.30) da KODya Mebusu Dr. 
Oırmıı.ıı Sev:O Uludal: larafmdOJI 
taubulda dilenc1Uğ.in zuhuru, ... ~ 
delesi Ye ~lribeti) m•nuuııda pr«'. 
slyoDlu bir lronfenns veril~ 
Temsil Şubemiz (Saadel Perdesi 
7eslııl temsil edecütir 

2 - 8/3/IMI Cumartaı 
(20.SO) da Dr. Saym Osman 
tin Çelik tarafından (Yapmak ı 
mevzuunda bit' konferans vertıecıek 
Tem•ll Şubemiz (S.adeı Percıesl) 
,....inJ lemail edettlrtir. 
--~~~~~~~-/' 

Doktor A. Emanueli 
Sirkecldekl muayen,.haneslnin 
timlAki dolayıaıle ayni ıuraıda Mtt' 
kez Lokantuı li.z.erıne n3k.Je 

Eminönü Halkevı Sosyal Yat' 
dun Kolu tarafından Taksiıll 

KRİSTAL 
Gazino unda 

8/3/941 Cumartes. akşamı 
yapılması evvelce takarrür t' 
den müsamere tehır cdilm ., 

ZATI lllAJDIUZ 
211627 numaralı 7/2/941 larllıll ı.J 

lira 51 kuruşluk btanbul İlll' 
Günınlğünden allllli olduğumuz 
buzu zayı elutımizden bu iefa ytfİ' 
sini çılrarac..iiJmızdaıı eskisin.in ~ 
mf.ı Yoklur, 

Göz Doktoru_... · 
Nuri Fehmi Ayberk 
11.aydarpas:ı Numune ha.ta,...ı 

Göz. .Mtilt-.buıısı ' 
t.ıanı.aı !kı..U.-• ı.,.,.. ı. Saal 

(1 leıı IOJU'L Tri. a3?12 
~ n balı ar pla : ı e İngilterenin bu 
ik i c- a n rlanıarmı koparnıağa, 4-t 
milyon in .. iEzi aç ve malzemesiz 
bırakat• '5t l ı lıazııln a k • 
rar \ er m ~ 'e c!enızrıltlarlle, hava 
kuvvellcrile deniz harbine atıl • 
mı~tır. 

DE rREDİLECEK İl"l'İRA BERATI T. İş 3 • 1000 • = 3000.- • 
2 • 750 • = ısoo~ • Bankası DOKTOR 

Safız Cemal Ticarf't harb· nde. miitearrız ek
'5eri,·a fa:rdn riirilr; çünkti taarruz 
i~in daiına :l&Jnan ve ~ın k3n arar. 
:P.Iildafi i~in. geni~ dl"n ··tleri ört
mek ka · gı&ile kııvvctl•rıni daı: tır 
,,~ za(a u~rnr. İngiltere, Ahııau 
denizaltı taarruzları kar~ı~ıııda ge
rek Atlas drıı iz i nde ve gerekse 
Akdenizde t;caret ıcmilerinin em· 
niyetle .seyri için kafile ve binıa
ye •İstemini kullanmaga mecbur 
bulunuyor. 1 imaye ancak. . ınu -
h•rip reiakaL gemilerile, destro
yerlerle ve hava luıvvetlerile ya
pılabilir. 

Uu ' ni variyete göre hangi ta
raf deniz ablukası içinded:r? Al
manya mı. yoksa lngiltere mi?. Bi
zim kanaatimize göre, 300-400 de
nizaltısile İngillere ve kolonileri 
deniz abluka ın• alınamal. Ge -
ı;<>n harp böyle bir teşebbüsün te
sir ;, oldu!!'ıınu glistermi f'r. Bi
lakis Almanya deniz ablukası için
dedir. Geçen harbe nisbetle, ara
daki fark Almanyanın ilhak etti
ği memleketlerin de ablukaya a
lınmış olma•ılfır. Almanlıır, Av -
rupa lut'HınıD oervl'tlerile harbi 
be,fiyl'eeklerini ve lagiliıt ablu
kasının tesirsiz kalacağını iddia e
diyarlana da, bu kısa l'iirilşlü bir 
iddiad<r, 

Avrupada, açılı deıııisle 'H ko
lonilerle direkt teması olmıyan 1 
bü,-ük bir devlet yaşıyamaı:. Al • 
manya er veya geç aç ve malze • 
mesiz kalacaktır, Şüphe yok ki, 
İngiltere adası, Avrupadan 500 K. 
m uı:akta bulunsaydı, ..evlı:ulcey
~i vaı.iyeti daha sağlam ve daha 
kuvvetli olurdu .Evvelce sahil te
•ir sahası, sahil topçusunun uzun 
menıiline, seri torpitolara ve mayn 
tarlalarına dayanıyordu. Fakat 
bugün hava kuvvetleri bu te'ir 
sabasıDJ 1000 K. M. kadar uıat • 
mı tır. Alman bava kuvvetleri i
çin, artık bir İngiltere adası yok
tur. Ada ancak kara n deniz kuv
vefleri için mevcuttur. 

, f j ·l: t rık zail kuy ıt delmesi• 
1941 B.üçlk 

Tasarruf hesaplan 

İkramiye planı 

4 > 600 > = ~000.- > 
8 • 250 • = 2000.- • 

35 • 100 • = ~oo~ • 
10 • 50 • = 4000.- • 

IOO • 20 • = eooo.- • 
Keşld•Jer: 4 Şubat, 2 Ma)'lS, 1 Aba
loo. 3 İlrlnoiletrlıo tarllılerincle ya-
pılır. 

LOKMA."i HEKiM 
DAHiLİYE MÜTEHASSISI 

Divan)·olu 104 
'IH3' ... oaallerl: ı.s - 6. T•I: %%391 

. 

bakl..ın ak ihtıra için nlınmış olan 
16 mart 1937 tarih ve 2402 nuına
ra: ı ihtira beratının ih ti va ettiği 
hukuk b u kerre, ih t r ;un mevkii 
·fi.le konulması için ba kasına ica
ra verileceğ i tekiif cdılmekte ol
makla bu hususa fazla malumat 
ed inmek istiycnlerin Galatada. 
Aslan Han 5 inci kat 1 • 3 numa • 
ralara müracaat eylemeleri ilan o
lunur. 

Sahip ve Ba,mubarriri: ETEM iZZET BENiCE 
Nqriyat Direktörü: CEVDET KARABILGIN 

cSON TELCRAFıt Matbaaaı 

RADYO 
7 Mart 1941 

Saat 18.00 Program n m~le
ket saat ayarı. 

Gayri Menkul Sabşı 
Beyoğlu 4 cü Sulh Hukuk 

Hakimliğinden : 
Ölü Sait Pa.pnır. otlu MahÇllr Osman Sa1t ?2 ele 9 ıu-sıae 

mulasarnf oldugu B<>şiklaşla Te,vtkl)'e caddesinde eski 24 yeni 2 ve 
'1 numaralı •ayrl menkul arsa ite derununcı., • mevcut ahır üzerinde 
yapılmlf bee odalı ev ve maateferruat hı.set 111Ylasının açılı: arttır

ma suretıyle satılrnaınna mahkemece karar veriJ.milti.r. MezkQ.r &a7-
rl menkulün bir tarafı Salt Paşa verestslnin ahır ve bahçesi bir ıa
ra!ı Çınar 1<>kai •• brr ıaraıı Kanıkol ııokatı tt ıllter tarafı da İkJnd 
Nuzlıeı iye c•ddesiyle mııhdul ohıp 1430 metre murablııudır. Tama· 
mma ehli ~ukof ıarafından otuz alb bin llnı takdir edilmiştir. Jle&

kU. gayTı menku1 hlssei ıoyirurına talip olanlar hisse lcqmeU ola• 
4500 Jır;uıııı yüzde 7 buçuiu ili.be~ pey akçeoi yatırmaıan mea
ruttur. 

Birinci rniızayed• 5/f/1141 tarllılne miladit Cumartesi lilnO. ıe 
dar. 12 ye kadar iaa ..uı.eektir. Müzayedede 9ft'ilec kıymet ehil vu
kuf laralıııdan takdir edilen lrıJ'nteli bulmazsa •tlf temdit edilocek 
\kine! müzayedede 19/4/IMI tarihine ruUıyan Cwnar1es1 gUnQ ayni 
•• •l:e icra kılıneoaklrr. Verilen kı:rmet takdir edilerı kıymeti buldııfu 
ve sanş Klıl.nunu Medenlnin 388 inci ı.naddeai mucibince mahıçunm. 

menafüne uygun oldujtu lakdinle • fazla -e llıaleol kra edlle
oelrlir. 

MezkOr pyri men!ı;ulü.n müterakim verıPsı tanzifat w ten~ 
resimlerı vakıf lcaresı mahçura ve yirmi senelik t4viz bedeli dellali;re 
resmi Jhale pulu kadastro harcı müşlrialn.. litlir. Kararın mllfleriye 

teblıli talihinden Jtibattn bir hafla zarfında bedeli müzayede ile yu
karıda yazılı resimlerle birlikte alıcı ödmiye mükellefUr. İh•le bedeli 
muayyen muddet zarfında ödenmediği laltdirde ihale fe.hedilecelı: ıe
mm.at akçesi mahçur namına mub:t.emel ihale tarkı ve diler zararlara 
karıı irat kaydolunacaktır. Fa:zla ta!sUAI almak lstiyenler malıkeme
nın Dll/ 434 nwruıralı dooyuına mQracaal clmeleri. İ.leldileruı :ru· 
kanda ııöolerilen gün ve saatte .Beyoi)u Dördl.indl Sulh Hııkuk Malı-
hm••ne .&<:Jmeı.eri ilan olwwr. (3'3t) 

j 
' 

• 
TAKViM 

M AB T 1941 
CUMA 

7 
Ay 3 - Kasım 120 

Vll!lllti Vakit Esani 
... d. u.. d. 

7 26 Günet 12 19 
13 26 Öğle 7 18 
16 39 İ.kiadi 9 32 
19 07 Akpm 12 00 
20 35 Yata 1 30 
s 47 lmııak 10 40 

18.03 Müzilı: Radyo cSwing• kıl. 
arteti (İbrahim Ô~gur ve Ateş :SO. 
cekleri) 

18.30 Müzilı:: Rad o .meydaJI 
faslı. 

19.30 Memleket saat ayarı ve a· 
jans haberleri. 

19.46 Miızilı: Solo seslu (kan;ı~ 
program) 

20.15 Radyo gaı.,.tesı. 
20.45 Temsil. 
21.30 Konuşma (İktısat saati) 
21.45 Müzik: Radyo sa]c,n orkes· 

truı V.iolonı.st N~dp A~kın da• 
:resinde) 

22.30 Memleket sııat a ·arı. ajanl 
haberleri; :z.iTaat, esham - tah J6t 
kambiyo • nukut bo.-sası (Fınt) 

~2.45 Müzik: Radyo salon oı er 
trası programının devamı 

23.00 Mürilı:: Dans müzıi'i (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki program ve 

Şehir tiyatrosu kapenış. _ 

TEPEll .\ŞJ DBAJI 1 Gö H k" -
KISMINDA 1 z e ımı 

Bu akfam saat .2"38 ela Dr. Murat Rami Aydın 
M E Ş A L E L E R Beyoğlu - Panuakkapı. İmam 

htildli caddesinde KAlıMdi. sokak N ... 2 Tel. .41553 

Jnsmında 

KİRALIK ODALAR 

Muayene ve her türlıı ı:o• 
amPli eh fıkarıt ·o ı•nrasııdır. 

~~-~~~~-~~~~~~~~-~--~~~~~~~-

lstanbul Terziler Cemiyetinden: 
TDZtuı:a, JttlmtctlLD "' Qllmrgctızıu; mahsus her nevı malt•' 

ralaıdan yenıden tevziat yapılmaktadır. Esnaftan Mııltara alıck btlyenlerin Oı:ı· 
""" ıezterellle blı"lllde cem.iJ'et modtezlııe müracaallan !Un olunur 

Sini Cölunde Tiirk Ordusu)Günün En Heyecanlı Kitabıdır.Ciltli 125 Kuruştur, 
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