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BASKIN 
basanındır 

• 
Yugoslavya; 
ordusunu c e
n u ba çekip 
tereddütsüz 
Jıarbi kabul 
edebilir •• 

Yuıoslavya Birlijini ri
cude getiren 14 ırkın Av· 
rupa harbi ve Yugoslav· 
yanın. istiklali b~ın
dan iktiıap edecegı tavrı 
hareket ne olursa olsun, 
Prens Pol orduıunu 11 
milyonluk Sırp gövdesi
ne iıtinat ettirerek tek
rar Kara Georceviç aile
sinin istiklal ve iıtikbal!· 
ni kurtarma müc:adele11-

ne ıririfebilir .. 

İ-....ı: ETEM lZZET BENlcE -
Her vesile ile ifarel etınek ye

rindedir iti Alınanların Bulgu 
toıırak!arW:. a7ak baıımas~-= 
ttibareu Yuı•lavların vazı7e 
.ıtayat ve memat- kararını verme 
lafluwna intikal etmişür. Alınan· 
laruı, Yıq:oslavya hakkındııki d~
tüncelerini uzun boylu düşünını· 
7e ve7a Hitledn kafası içinde bu· 
lunmıya lüzum yoktur. Almanla
l'Jn davuı da, tuttukları ~ol:• 
&fikirdır. Almanya, berıeyın a· 

· llDda: 

YugoslaV)'a .lCral Naibi Prens Pol 

İtalyanlar So
malide 21 bin 
ölü ve yaralı 

verdiler! 
Britanya adası büyük· 
Jüğünde olan geniş 
bir arazi işgal edildi 

Londra 8 (A.A.) - BBC: 
Resmen haber verildiğine göre, 

İtalyan somalisinde Shigelli nehri 
havalisine kadar giren Cenubi Af
rika kıt'alan düşmanı bu havali
den tardetmi~, Britaıiya adaları 
cesametinde bir araziyi lşgal et
mişlerdir. 

BiR AJANSA GÖRE: 

Almanların 48 
saat zarfında : 
Yunan is tana 

1

· 

taarruz etme
leri muhtemel! 

Alman kıt' alan 
Makedonya ve 
Cenubi Trakya
dan geceklermiş 

YuaaDldar cephede 
ıatıam ve sıkı 

bekliyorlar 
Londra 8 (A.A.) - BBC: 
Associated Press'in Sofya mu -

habirine göre Alman kıt'alarının 
48 saat zarfında Makedonya ve Ce
nubi Trakyadan geçerek Yunanis. 
tana taarruza başlamaları ihtimal 
dahilindedir. 
ARNAVUTLUK CEPHF.SİNDE 

Atina S (A.A.) - BBC: 
İtalyan harp esirlerinin beya • 

natma göre, İngiliz ve Yunan tay
yare kuvvetleri son zamanlarda 
Avlonya, Draç ve Tiran tayyare 
karargahlarında pek bil yük ha -
sarlar ika etmişlerdir, :lkı müttefik 
tayyare, Aerodrom'ların muhtelif 
mahallerini ve yerde bulunan tay-

(Deft.DU llefhlel Sa:rfada) 

A- Avrupada ve Balkanlarda 
lı:eıuliaUıdeıı baıka müstakil dev -

~·::;:~::!~::.da büyü: 1 s ta n b u 1 u n pasif 1 
~11t devletleri ve yapılmış mua ı 

edelen is temi yor. • • 

:n~~:i~::~~=~~E ı'korun ması ıçın ye: 
~ieyd., b~§ladığı zaman, kav~ ha· n •. karar 1 ar ve r ı I d 1 
ti 

11 
• lllz.isız ve ihtilafsız bır hal· 

.:;11ı11lldurmayı ıimdiden temin 

1 
e)( istiyor. Şehrimizin pasü korunma işleri 

l>- G ı ühi' tedbirler alın - tün tesisat ve techizatlarının der -•Yrimemnun dnletler üzerinde m m 

Pasi1 korunma ekiplerinin bü • 

Yugoslav ya
nın vaziyeti 
nazikleşti 

rHitlerin kat'i tek- ı 
1 Jifleri şu günlerde 

1 bekleniyor 

Yugoslavya 1 ç ı tl 
pakta girecek mi ? 

----
Sofyada verilen 

son karar 
Yunanistana 

taarruz tesri 

edilecekmiş 

•• • 
TURKIYEnin 
uyanıklığı dün 
gaca malum! 
YUGOSLAVYA.YA 
TEKLiFLEa 
Ballwılar ~·U ırlin c•çtllı:çe 

dalı& •azlk bir oal)ıaya a1rl7or. Şim
di. bütil.ıı ııözler YugoolavY• üzerine 
dlkDınlpir. D1ia a1ıpm Bdçatla, 

850 firari Mu
sevi bir 

gemi . ile geldi 
"'":"""'1" ___ _ 

oman iıl 

garistandan ka
çan bu Museviler 

Filistine gidecek 

Bulgaristan \'e Romanyanın 
muhtelif şehirlerinden 850 kişi
lik bir J\olusevi kafilesi Filistine 
gtmek üzere Panama bandıralı bir 
gemi ile limanımıza gelınişlerdir. 

Dorient isminde bulunan 600 
~t~ı ıntı .. Dil Ve tatınin •'-ek viıdile kararlaşmıştır. Bu hususta (Devamı 5 inci Sa:rtada) 
" k ~•u• ması h'·küm t ka 
1 Y~ harpten çıkmış devletler a- ·zım gelen tahsisatı u e - 1---------------------------
eyhıne ldı 'ti lj tmı·ştı·r. istanbulun, bir hava 

(Devanu 4 loel Sayfada) 

lıa . sa rtmak ve netice ı • b 1 e 

BALKANLARDA Kİ 
VAZİYETE 

UMUMi BİR BAKIŞ 
Ylll'ooı.av billıüemll lanfID4an ra
mi lıW deklinı17oa Detredllmlftlr. 
Bu beyanat birlblrlne uı pylalanıı 
aoı..,ı.p l.'-l&v hliktimet -·
olnde tok ly ı k&J'fılanmıt ve nlıaA
hlt tevlit elmi$tir. Bası wmıarelere 
t:Öl'e, YU&'osla.vya, tl~lü Pakla a1rml
:re bi9 miilemayil detlldlr. Fabl, 
tıelkl. tok yRlııncıan. mJhven •• 
Sovyet.ler BlrOtlne Jr..arşa ayn •'J'TI 
lıittr dostluk deklll.rasyona -.ıa
ması Ylll'""lavYııdıın talep ..W-
&lr. 

Bir rivayete sllre @ıo. Y......ına
....,, İlalya ile Yıuıanlalaa """1Dd& 

mut.a.va&s.ıt rolü OYD&rnalll &ekllf ecıı .. 
-tir. Teyit edl!miy°" hlll>arlore 
aire, A.Jmaular .. p.rtları ileri .ur ... 
melrtecı.lıı itaıyaıun aru:1 Weplerln
dca. w.r~. fakd. Yunanlett"dan 
Ahna.on lı-bma Belılnlkte ve Pat
ruta üoler lstetıemı!I. 

YUGOSLAVYANIN 
MENFAATLEıti 

YtJK .. lav Batvelı:llt Tneilı09lo v~ 
llafvelı:n lllua.vlnl Maçolt ıra&erecl
lere beyanatea bulııoarak. Yuroa
ıa.vy• harlel varl7etı lıııkkuııla bir 
(!Ok taraftan lıt:ı.a olanan he1ecanb 
haberlerin ve bMlııeleriıı büllilmet ı.
rafmdan dlltl<atle takip eclll<lllW " 
vorllecd: bfilün b.rarlanla mllle
lln 7ükselr; .....-u.rlnl ve YııcM
la.v mUleünln tan>amlıtuu Ye 18-
tiklaliııt smet.eeetııü llÖyleııalflenlir. 
ASKEB 
TOPLANIYOK 

Dlier taraftan Y....,sl&vYa, -
aevraıar için b&a ınınllarm allab al
tına ~ devam etm~lıle

(Denmı 4 lnel Sa:rfad&) 

Kit a p 1 a r için 
toplanan 

para mes'elesi 

R 
törü bu mesele

ye dair bu sabah 
beyanat verdi 

ünivers.ite Fen Fakültesine bAğlı 
kimya enstitüsü üçüncü sınü1nda bas• 
tınlııcak yardımcı kH.nplar itin talebe
lerden onar lira 1oplanc\ı.Jı ve bu pa
:ranm fakrühal mazbatası olaa talebe
lerden de lsteodiğl hakkında bir iddia 

(Devamı 5 inci Sayfada) 

Kan nakli için 
• altrıJde topyeJdin eınir ve nizamı t uhlikesinde paGif olarak ne şe - F 

ın • derleme)( . ti ~ orunacağı, halkın ve ala -
y 1 ıs yow. kilde k l hareket edecek - ı ugcıc •vya q Almanyanın b11 kadarların na~ı . . Ankaradan bildirildiğine göre 

:.~L ta&a~vnruna dahildir ve mu- Jeri tesbit ediJ.rnıştır. ,~ Milli Müdafaa Vekaleti tarafından 

teşkilat genı 

"""ak ili pliın içindedir. Bu pla- ~.' kan nakli işlerini görecek hususi 
n_ın.ı tahakkuk ettirmek için, ya Otomatik Benzin Yeni baıladığımız tefrikalardan başka, çok yakında, "(~ teşekküller kurulmaktadır. Ay -
.,Yasi tuyik}erini kati adde.:ek en temiz itina ile hazırlanmlf ue ıeçilmi§ ~: rıca her sıhhiye müessesesi de 

~::~vemet ••kduinde harb..: makinesine b i 1 e YENİ TEFRİKALAR j :1ae:ı~~~i~a~:~~::d~:~;~~de kan 

4e Siyasf ta~yik denesi çok linc~ k t YIDJŞ f :~ Btı miıcss~dere icabeden tal!-
•e: b~§ı.m.ıştır -:'e şimdi de gün· hile arlŞ 1 • :ı takdim edecektir. Dün bQfladıium:ı , mat evvelce verilmiş ve kan nakli 
Tam ırt;:" tddetıni arttırarak de· 1 ·a Kasım isminde bır fı TUNA BOYUN.DA tJ. K ORDULARI ~ j ve kan n.:ıkli işlerinin cereyan et-
-suı·~ e ledir. Almanyanm harp Divanyo una · koyma ~ ı mekte olan yem harp içindeki tat-
1.d' 

11
• en başta •kansız istila• şek- benzinci, otoınatik bcnzın . f /simli biiyiilı tarihi telrikamu.ı, birinci lıumın hula- ~ı b k ili ğ d . 

ı ır y ki esinde yaptığı bır 1 ı . / b" ı·k b d k' _ _, 6.1. . . B d j i şek· eri ve tekni J e gciste -. : ugoslavyada büyüklü kü· ve tartma ına . n . k 'k b~nzin f.~ sasıy e ır ı le, ugün e ta ıp cıue ı ırsınrz. un an j rilmiştir. 
Vçliklü on dört muhtelif ırk vardır. hile ile nıüştcrilerıne e sı F- batkıt yine • ------------

e Yun . • . yolunu bulmuştur. a - ı 1 i .~ 1 .._ ı. 8Dislan hududundan gayrı vermenın k · ! B U A Y Ç N D E ·~ • 
er tara& tnih\'er devletlerile sa· kat Cağaloğlund~ Tra y.a gara!ı ~~ j 

nlmışhr. Aclriyatikte •e şı'mal ba· katibi Nuri bu Işı anl~~.ış vBe ala· f~ ~-~ 
lısınd t d 1 a haber vermı"ır. u su. Srraaiyfo ıu eserleri tefrikaya bapıyacağız: , a . talya ile, §İmalinde Al • ka ar ar t t rt' 1 ~ A ~ 1 

man. Ya ile, fimal doansunda !\in· retle bir cürmümeşhu e ıp 0 
un- !~ EDE B 1 ROMAN : KOL KOLA ı 

t .. - 10 litre benzin alınmıştır. 1, . ~ 
earıs an ile, doğusunda Roman~a mFauıa~eölçüldüğü vakit bunun 9,5 1 ~ Yazan: Nizameddin Nazif ' 
ve Bulgaristan ile çevrilmiştır. • !aşılarak suçlu Ad- ~ ! 1 

Yugoslavya üzerinde en başta litre oldugu an . ~~ Oku;rucuların, uzun Hmandanberl tefrır..lano• ı .. a.düf edemedilı.lerl l 
nıihverin yarattığı bd •çevrilmİ§ !iyeye verilmıştır. / ! Nlzıımeıtln Nazif Son T<lırrata bu edebi •-'"'' hazırlamak üzere 71llarda.n.- ~ ı 
11lt11ak. llnclişesi· saniyen ınemle· = 1 ~ bm calı~ıyordu. Bu ..... buyliJt bir -··ı Jı.MJJseıldlr. ~ n g i 1 tereye 
ket i~adeld uk' feşitleri.nin Yu - l • 1 1 A c A ) : y AKIN T ARIH : Hücum Borusu 
...,.ı.,, birliğine ılktereeeı.ıerı ... • - Yazan: Rahmi Y ag" ız '~ 1 yardım kanu-clakat ölçilsiiniin dereceıri vardır. ' 
Almanların yıllardanberi ve lngiltere neyı ,~ Muharrir. bu •ffrlnln ılmdl~ kadar yndıliı lritlkalnruı •o cüzell '~ A • 

•on harp yılı içinde bu muhtelif • ? !j oldutııou l<miıı ediyor. ~ 1 nunun men-
ırkları biribirıeri aleyhine tahri- b. ekl~_YreoArıman a~k··- ~~ B UY Ü K R Ô PO R TA J : .. M.a_ su m :~ k .... _ 
k~ çalıştıkları ve Yugoslavyanın di 1 go • - ! d ı an ayan mec 
m•m müdafaası uzerinde beşinci e!ı".: y~;:: budu' ına yığ'.ı~- ı 1~ Kızlar nası I uçuruma ~şuyorlar ' . • • •• 
kolu hakim kılmak istedikleri mu- ~J karşısında Yunan milletı SU•· ~ Yazan: Haluk Cemal ı~ lısmde bu gun hakkaktır. Almanlarla beraber • ' 

1 k.Unla bekliyor. ~ Bl rmUddet evvel mvhanirln. .Zevk ilemJerln'>ıı ha,.ıu netl<'f:ll'rl~ .: • 
Macarlar, Bulgarlar ve İtalyanlar B havadisi bizim nıahut arka- ~~ ı.mıyıe ra&<tcmlıde ~ikan reı>0rtat serisi. ~oıı bilytik alaka uyandırnıı.ı· ~ kabul edılme-
da Yugoslavya l\ılak-edonyasında; u k ış oJaeak ki, :. u. Uzun tt-tkik ve mU.şahedl'll'rden sonra, arkada.-:;ımııuı ,.ti('ude &'etlrdltt >: 
Bo>na Her.ekte, Karadağda Hır· daş ta O uın; ']!ere Slcaniğe as· ı bu ikinci buyuk reportaJ -ı.ı. O"'llllll hakiki l>a> •t .alınelorlyle dolu bir i • b k) • 
vatistanda ve şimal doğudaki eya- - Fakat, kn~· ·n biillı neyi bek- ı ~~ eserdir. ! Si e e nıyor 
Jetlerde, her tiirlü tahrikten aza- ker çıkarnıa ıçı ~ 'i~ 
d kt d 1 ·ı ? 1 ~ Vaşington 8 (A.A.) - Reuter: e kalmama 

8 ır ar. 1 hakçı, ihti. liyo~·· b den sordu. Gülerek: ~ SON TELGRAF, lkbahar mevsim" için ayrıca Etem 
ı ·ı · tah 'k · ı'nfirat · fa D e eıı d • J M- L ' Hükumet Lıdcrleri, ödünç ve ki. 3 cı, rı çı, çı, nazı, - ıy 'bette onun da bir bekle İ· ·~ izzet Benice, Selami zzet Sedes, anmut Y eeari'nin de "(' 
şist, MakeJonyalı maskeler altın. - El • i I d b" I · . "th I . b ı ra kanununun bugün Ayan mecli· 
da i•tismar edilen ve işletilen hti- ği vardır. Sabırlı ol.. ·ıa ' ti • ,~ en güze e e ı eıer erını y~ı programına ı a etınıf u- ~~ sinde pek büyük bir ekseriyetle 
tiin bu faaliyetlerin tek nokta ti- Cevabını verdiın ..ıe .• 1• v dim. 1 ~ lunuyor.. · 1 kabul edilecı-ğinl tahmin etmekte-
zuinde birleştiği gözönilndeclir: - Barnııuı 114111u dervışJ-.ı,.. !:; l ,. ,. "' ,. ,.~ ... ,. ,. ,. ,. "' "' ,..,,.,. ,..,,. ,..,.,..,. "'~"',.."' ,. ,..,,.,. dırler. (Denmı: 6 lııel laffııda) 

(Dnaaa f inci S&Jfa6a) 

ANKARA'DA 
Son Telgraf objektifi 

Diyanet İşleri Reisi Rilat Börek poln cenııusi dün Ankarııcla -
nsimle kaldınlmqtır. 

Yukandaki resimlerde: 1- Tabn t eller tberlııde fapııD'ken, 2- B-. 
vekil. Meclis Reisi ve Vekiller een aze merasiminde, 

Ynkandalıi resim: Anlıara atı poligonu dershanesinde poı;sıer 
atış dersi esnasmda 

Aşağıdaki resim: İstanbul güre, çiler Ankara garında kar§ılandtjı 
esnada. Giireıler buııün başlamaktadu. 

Zavallı göçmenler 
çıplak mı gelsin ? 

ÇERÇEVE 

Rahmet 
Diyanet işleri Reisi Rifat 

Börekçi Hakkın rahmetine kıı
vuşmWJ ... 

Bu mübarek zalı hiç tauuna· 
dım. Ne çehresini gördüm, ne 
de İ§ sistemi hakkında yakın· 
dan bir müşahede Hhibl ol
dum ... 
Herlıum hakloadaki lıötllıt 

intıbaun, lıir kaç arkadaıtu 
dinlediğim bir kaç bilgi unsu
rundan ibaret. .• Fakat bu bilgi 
unsurları o kadar zengin ve 
ehemmiyetli ki merhumun ıı:er
çekten mübarek çehresini nura 
h ğuyor. 

lerhum Rifat Börekçi, her 
şayden evvel Atatürk'ün Milli 
Cihat çığrını, din çerçevesi için
de ilk de.fa alkışlamış ve aziz. 
leştirmiş olan büyiik, de:rin ve 
hakiki milslüman ... 

Büyük, dcl'in ve hakiki miis
lilman, islilıni hakll·atler man· 
&umesinden :ı:erre kadar feda 
etmiyeeeii halde o hakikatle
rin ruhuna yüzde yüz yabanrı 
ham softa ve he insiıt yobu t 
pinden en çok yab silken · • 

(Yaun Beıılncl Sayfada) 

mevzuu 
NECİP i'AZlL l" f . .. . .. "!l::K 

§uaz halı mıa en lıiıl uı.. wldı, 
Çekoslovakyadaki taklıtlcrl ol· 
duğu gibi, ham ~ofta ve beyin
siz yobaz tipi de hiı. ilk, dertn ,.e 
hakiki ıniislüına.n tipinin tam 
ve kamil Lıddı ... 

İşte Rifat Börok ·i, hıiklıil 
mücahedesi yıllarında isliıınl 

ruhu tam mıinasile Atatiirlı.'ıin 

•iında ışıldatırken, ham . ofla 
'Ve beyinsiz yoba7 tipi de, o va
kit saraı ın ıçindcn ve j, lan
buldan lllu tafa Kemale zıd bir 
cephe urnınştu. Halbukı öz 
01 i uo1anhk o drvre içinde 
ger\ kten :\hıstafa Kemalin •a
fında '~ davasındaydı. 

İ~te Rıfat Biifl·kçi, hu ka
dar aziı bir haşLını:ıç içinde ve 
ntilli ınüdnfuanıızın hötün is.ti· 
haleleri orta ,ında, biiyük "e 
ebodi İsliım Şt'rialiniıı dnlct 
nezdlııde tcrtenıiz '\e zaınan ve 
mek6na uygun bir mlinıl' ili 
lıalmış; başında çalan eecl s:ıa
tile de imanlı gözlerini faniliğe 
yunımuştıır. 

Rüat Bör~kçi, gerçek bir rah
met me\·nıudur. 
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NASiHAT 

VE PARA 

Üaküdarda, oğluna nasihat 
eden babanın gördüğü muka
bele tarzını gazetelerde oku
dunuz mu?. Oğlan, babasın
dan para İstemi§, zorlamıı, a
ıılmıf, ısrar etmif •• 

Babası da, her baba gibi, 
bazi naaihatlenle bulunmayı 
faydalı görmÜf·• Vay, sen mi
sin para yerine, nasihat ve
ren?. Bıçaiı çekince, adam
cağızın ütüne yürümiif! 

Artık, bu mukabeleyi ır• 
dükten sonra, nasihatin. ne 

kadar soğuk bir ıe:r olduiu
nu bir kere daha anhyonu
nuz ya?. 

AFFEDiLEN 

BORÇLAR 

Üsküdar TramYayları ida
resi, bir ha bere söre, Beled j.. 1 

yeye ıreçecekmif! lnpUah! 

Diier bir habere söre de, 
bu idareden alac:aiı olan 
muhtelif mğ ıceaeler, bu a

lacaldarından yüz binlerce 
liruım affetmitler •• 

Oh, ne ili. .memleket! Bö:r· 
le borçlar affedildikten son

ra, geçinmekten kolay ne 
'l!ar?. Bizim de borçlarıJDızı 
böyle affeden olaa, biz de pJ 
gibi geçiniriz. " 

BiR URA 

TAHSiSAT. 

Belediye bütçeaıne, yeni ku
rulacak 70 kitilik Şehir Or
keatruı için bir lira tahsisat 
konmut! Gazeteler, bu hi.di
aeyi biiyült.erek Ye hayretle 
mevzuu babaediyorlar. Her
kes müdriktir ki, bir lira ile 70 
kişilik orkcatra Tiicude ce.&
mez. 

Eğer, bu havadiai yazan.,,. 
gezeteye koyan arkadqlar, 
bütçe ne demek, fasıl açmak 
ne demek olduğunu biraz bil· 
aeler, böyle carabetlere diif
mezler. Bizim Babıali, tepe

den inme sekreterlerle dohuı
ca iıte böyle oldu. 

ARADAKf 

FARK 

Beyoğlu caddesinde sarhot 
olan bir kadın, kaldı.nml.ar 
üstüne yatarak çırçıplak so
yunmıya başlamış.. Hemen, 

kaldırıp Cürmil Mctbut Mah
kemesine götürmüıler! . 

Dikkat ediyorum: Hangi 
kadın aarhoı olsa, ne hikmet
tir, bilinmez, derhal soyurunı
Y ba§lıyor. Böyle buna ben· 
zer, bir kaç hidiae olmadı 
mı?. 

Halbuki, erkeklerde, it ak
sinedir. Sarhot oldular miydi, 
!ıiç soyıınm•dan, elbiH ile 
yatarlar. 

AHMET RAUF 

Fiat tarife-
1 erine zam 
Belediye ı tatlı, pasta 
ve emsali maddeler
de zammı kabul etti 

Beledıye, gıda maddelerinin pa
halılanmasını gözönüne alarak, bu 
maddelerden yapılan tatlı, pasta, 
çörek ve dim mamulat fiat tari. 
felerine yanılmak istenen zamlan 
kabul etmeği zaruri görmüştür. 

Pastane, mahallebici ve cliğer 
esnaf bu sebeple Bel~diye İlr.tıaat 
müdürlüi(üne müracaat ederek ta
rıfel.erini muayyen bir nisbette 
yükseltmektedirler. Bu suretle ba
zı yerlerde 5 kuruşluk pastalar 6 
kur~. 6 kurufluldar da 7,5 ku
ruşa çıkarılmı<tır. 

Diğer taraftan bazı maballebici 
ve lokantacılann Belediyeden mü
saade almadan mahallebi, tavuk 
göğsü ve pilav fiatlarını 2,5 - 5 ku
ruş arasında yükselttikleri de an
la ılarak bunların tecziyeleri icin 
kontroller yapılması alikadarlara 
Oildirilmiştir. 

ViLAYET oe BELEDiYE: 

* Beyoğlunda 20 dükkanın pa
zarlıkla satıs yantıkları gönrül -
müş, 3 düitin ürer gün kapa -
tılarak hepsi para cezasına çar • 
pılmışlardır. 

TiCARET ııe SANAYi: 

* 500 bin lira sermayeli, Türk 
Manifaturacılar ithalat şirketinin 
Yenipostane karşısındaki yeni Val
de hanında açtığı satış yeri dün 
merasimle kü§at olunmuştur. * Altın fiatlan dün de evvelki 
gün gibi idi Dü nde bir altının fi
atı 23 lira 80 kuruttu. * İsveç ve Slovakyadan şeb. 
rimize 150 ton çivi gelmiştir. Bu 
çiviler Madeni Eşya Birliği tara
fından tevzi ecillecek ve normal kir 
hadlerile satışa arzedilecektir. * Almanya için verilen 750 bin 
liralık deri kontenjanından bir kıs. 
mı bugünlerde ihraç edilecektir. 

MVTEFERRlK: 

* Ölümünü teessürle haber v~r
diğimiz Diyanet İşleri reısı B. 
Ri.fat Börekçının cenazesi dün An. 
karada büyük merasimle ka•cıırıl

mıştır. Cenaze merasiminde M·.r!ıs 
Reisi ile Başvekil, Vekiller ve bir 
çok dcvair erlı:aru hazır b ılun • 
muşlardır. * Filyos çiftliğinde köylünün 
tapu ile mutasarrıf bulunduğu ve 
parasını verip aldığı araziyi bir 

başkası işgal etmiş ve bu füzuli 
işgale karşı 186 Şamlılar köylü -
lerı Yedınci Hukuk mahkemesınde 
bir dava açmışlardır. Davaya dün 

devam olunmuş ve muhakeme ica
beden tapu muamelelerinin ikmali 

için başka bir güne kalmıştır. * Taksimde Bekir isminde bir 
şoförün 11 yaşında Müberra ve 14 

yaşında Saadet ismındi> iki kızı 
kandırıp Hlirriyetiebediye tepesi 

civarında Hasan isminde bir arka

daş!le tecavüze kalkışllklan yazıl. 
mıştı. Dün Bekir ve Hasan Haki.ın 
kararile tevkif olunmwılardır. Di
ler taraftan Tabibi Adlinin rapo
runa göre 11 yaşında Müberranın 
eskiden iğfal edilmiş olup esasen 
kız bulwı.madılıı anlasılmıştır. 

Son Telgrafın Edebi Tefrikası : 50 

SELAMİ 
- Affedersiniz, rahatsız ettim!. 
Dıye özlır dıleyerek hepsinin el

ler ııi sıktı, sonra ayakta durdu. 
- Otursanıza. 

- Hayır, oturacak değilim. A· 
fife hanıma yann Alemdağına yü. 
rü)' ~ş yapacağımızı haber verme· 
ğ~ geldim. Hava fevkalade gtizeL 
Her halde bu sefor siz de gelir -
siniz. 

Afı{enin Alemdağına yürüyüşe 

gitmek aklından bile geçmiyordu. 
Başını sallaa.ı ve kat'i cevap ver

dı: 
_ Beri hatırladığınıza çok te -

ıckkür ederıro, fakat yürüyüş yaır 
mamağa kat'iyyen karar verdım. 
Yalvarınm size ısrar etmeyin. 
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iZZET 
Pertev Dayı gözlerini Afifenm 

mahzun bakan gözlerıne dikti: 
- Israr edeceğim. 

Afife tekrar başını salladı: 
- Beyhude olur! 

- Israr edeceğim, çünkü bu yü. 
rüyüş sizin için iyi bir eğlence o
lacak. Hem sonra anlamak: istiyo
rum neden bizim kafileden uzak· 
!aştınız? Neden bizimle gezmek i&
temiyorsunuA. Sizi darıltacak bir 
şey mi yaptık? Doğrusu bu gücü
müze gidiyor. Bunu nerede ise ha
karet telakki edeceğiz ... Yok yere, 
durup dururken araya soğukluk 
sokmakta mana yok ... Hem bu si
zin aleyhinize olur. Ne diye ken
tlinize herkesi ı:üccndıriyorsunuz? 

HALK--
ı. 

Sasrz-mış IDsa•larl 
Geçen lıüyük harp, 11 milyon 

insnnı öldürmüş, 15 milyon insanı 
yaralamış ve aayısız milyonlan da 
sefalete, hastalığa, youulluğa dü
şürmüştü. 

O harp, dört yıl sfüdii. 

O llarbi takip edea seaelercle, 
yeryilıü, böyle bir felBlı:eti bir 
daha gİİl"mez, denildi. İnsan m•· 
hayyilesi, ytllarca hiç durmadan 

işledi: Elaedi salhtan bııhMda. lıA
hinler ortaya çıktı. 

Ezeli innn bll'Stna ilet olımık 
yeriJebilecek en iyi vasıta bildiği
n:ıiı si1ü.hıp bütün ltütün yuyü • 

ziinden kaldırılm3SJ dö§iinüldü. 

Büyük harbin felaket ve ıztırap
larından kurtulan insanlar, bu 
kadar ~şmak ihliyaaaı dlQ'
dular. 

1939 eylıilünde Avrupa harbi 
başladığı vakit, kavganın uzUA 
sürmiyeceğioi söyledilez. Buna 
i&b.t için de aelez, ae h.ikiıyel• 
anlatmadılar?, 

Fakat, görüyorsunuz ki, kavp 
denıa ediyw. Ve iddia olımabilir 

ki, bu kavga, geçen diinya sava • 
şından daha uzun sürecek.. 
İnsanlar, 25 yıl çoeı:ıklııştıkt .. 

sonra, döğüşmeğe, meğer ne kadar 
çok 51ısamııtar?. 

REŞAT 1'".EYZl 

YeDI beyaz peJalr 
tmaıatma başlamldl 

Trakyada ve cliğer mmtakalarda 
yeni beyaz peynir ve lı.~ pey

niri imalatına başlanmıştır. Bu • 
günlerde şehrımize müstahsiller ta. 
rafından sevlı:iyata başlanacaktır. 
Bununla beraber Fiat Mürakabe 

Komisyonu tarafından peynir fiat
ları yeniden tesbit edilecek ve bu 

iş pazartesi günkü tonlantıda. ya
pılacaktır. Yeni sene peynirlerinin 

fiatında simdiki fiatlara göre fazla 
değişildik olmıyacağı tahmin edil· 
mektedir.' Fakat peynir amilleri 
ve satıcıları zam istemektedirler. 

Karadeniz vapurla
nnda yaz tarifesi 
Denizyolları İdaresi nisan başın

dan itibaren Karadeniz hattı sefer. 
!erinde yaz tarifesi tatbikina baş -
lıyacaktır. İlkbahar Karadeniz pos

talarının en fazla lı:al&balılı: olduğu 
bir mevsim olduğundan vapur se

ferlerinin mlllltazam ve "1k yapıl
ması için tedbirler alınacaktır. Ay. 

rıca az fakat büyük iskelelere uğ
rayacak doğru seferler de ihdas e
dilecektir. 

Alacakları kes ilmi· 
yen muallimler 
Ekallivet mekteplerinde vazife 

gören türkçe ve kültür dersleri 
muallimlel'inin bir mektepten. di
ğer bir mektebe nakilleri esnasında 

bazı okul idarelerinin bu öğret • 
menlerin alacak maaş hesaplarını 

kesme<lıkleri, uzun zaman sürün
cemede bıraktıkları yapılan talıki. 

kat ve sıka.yellerden anlaşılmıştır. 
Maarif Müdürl~ü dün bu kabil 
mekteplere bir emir göndererek 
alacakları kesilmeden hiçbir mu
allimin nakledilmemesini bildir • 
miştir. 

Zehra hanım derhal Pertev Da
yıdan yana çıktı: 

- Pertev Beyin hakkı var kızım 
dedi; sahiden de hepsi sana darı
lacaklar. Öyle ya, sanki onlarla 
gezmege tenezzül etmiyormuşsun 
gibi bir hal takındın ... 

Bıraz durdu, yutkundu, sonra 
devam etti: 

- Ben böyle dağ teep gezmeği 
pek sevmem, ben sevmedığim gibi 
gezenlerden de yana olmam... Fa
kat bu sefer senin de arkadaşlarla 
beraber gitmene razıyım doğrusu .. 
Meğer ki, Leman hanım veya Ce.. 
mal istemesinler. 

Ne Cemal birşcy diyordu, ne de 
Leman ... Onların Zehraya itiraz 
etmek hadlerine düşmemişti. 

Bundan cesaret alan Pertev Da
yı atıldı 

- Afife hanım artık reddede • 
mezsiniz... Hem bütün gün size 
bizzat ben refakat edeceğim için 
şeref duyuyorum. Yarın sabah sa
at altıda korulukta buluşacağım. 
Çok yorulmamanız için de bizi 
bir araba takip edecek. İsted.iifuıiz 

Günün meselesi: 

Ekmek 20 para 
daha ucuzluyor 
Belediye; badema fırınları 

gece teftiş 
Beledıye, bir çunl uııdan ah· 

nan müdafaa vergisinin 146 ku • 
ruştan 100 lruru8a inmesı dolayı
sile ekmek fiatını 20 tıara tenzil et. 
:ıneğe karar vermiştir. Pazartesi. 
sabahından itibaren ekmek 12 ku
ruş 30 paraya satılacaktır. 
Diğer taraftan, alakadarların 

yaptıkları teftişlerde bazı fırınla
TID muhtelif hileler yaptıkları an
laşıltnı•ur. Bunlar, Beledıye ve di
ğer alakadarlar tarafından teftiş -

!erin gtindüzl~i yapıldı~ını gö -
rerek sabahları erkenden çtkara
cakları ekmekleri noksan hazır -
lamağa fakat gündüzleri tam ve.. 
zinde ekmek çıkarmağa başla -
mışlardır. 

Bu vaziyet üzerine geceleri am 
olarak fırınları kontrol etmek ka
rarı verilmiştir. Bu kontrollerde 
ekmek şeklinde hazırlanan hamlll'
ı.r tartılacaktır. 

Bir hamurun. piştikten sonra 1000 
gram olması için 1170 gram olarak 
hazırlanması icabettiği tesbit edil
miştir. 

Kontroller buna göre yapıla • 
caktır. Bundan başka yine bazı 
luı.nlann ..ımıe!deri birbirine Y9-

ettirecek 
pışık olarak pişlıxtikleri w bu yüz
den ekmeklerin iyi. pifmediği gör 
rülmüştür. Ekmeklerin birbİl'inden 
ayn vazıyette olarak pişirilmesi 
hakkında Beledi,.., talimatname -
sinde kayıt ol.duğundan aksi lıaze
ket ettikleri görülen fırmctlar pd
detle cezalandırılacaklardır. 

Bir mendirek 
uğruna yıkılan 
bir hamam! 
Silivri lımanında yeni yapılan 

mendireilin henüz acılma merasimi 
yapılmadan çatladığını (!) ve bazı 
yerleriru>t hasara uğndıilıru yaz -
IIll$tık. 

Şiddetli fırtına ve dalgalann da 
amil olduğu bu hasarın tamiri için 
faaliv~· gecilmiş fakat bu sefer 
de tamıre icabeden ta.•lanıı temini 
ic;in Silivri Halk Partisi binası kııX'
şısındaki ha Ik hamamı yık• lnm'hr!. 
Bunun bliyüi taşları mendirek ta. 
miratında kullarulın~. Diğer ta
raftan mendirek bu yaz yeniden 
bliyütüecek ve yükseltilecektir. 

r . . ' -w--c·ADLIYEve POLiS=,== 
80 yaşındaki paralı kadını 
soymak istiyen azılı hırsız 1 

ece vakti gbllce girdiği evde Dlçlll 
emeline mu va !lalı olamamış 1 
Kasıınpaşada vukua gelen bir 

gece soyguncuhlğu biodisesinin 

muhakemesine dün 1 inci ağır ce
zada devam olunmuştur. Hadise 

§Ddur: Bir ~ce yahs1 Niyazi adın. 
da birisi Kasımpaşada oturan 80 

yaşında Behit'ellin evine girmiş, 
ihtiyarın ellerini, kollarını pence-

re perdelerile bağlamış, ağzını da 
başındaki namaz bezile tıluyaralı: 
kadının saklı olduğunu duyduğu 
100 lirasını almak istemiştir. An

cak evin altını üstüne getirdiği 
halde ihtiyarın koynuna bakmayı 
akıl etmemiştir. Parayı bulanııyı.
rak: dönmüştür. 

Bilahare vakalanan Nıyazinin 
mahkemesi dün son sallıasna gel

miş ve Mliddeiumumi tarafından 
mütalea söylenmek üzere mahke
me başb bir güne b1rnkılmıştır. 

şarı_ Demiryouan 
memurıarınm 

tazminat talebi 
Ifükiımetın satın aldığı Şark 0e

miryollarının ,1200 Türk memu
ru taarfından Şirket aleyhine açı
lan tazminat davasma dün de as
liye ikınci tıcaret mahkemesinde 
devam edılmıştır. 

Tazmma t miktarının tayiru için 
seçilen ehlivukuf henüz .bu husus
takı tetkıka'.ını bitırmemiş oldu-

zaman binersiniz .• Yarın sabah al· 
tıya on kala gelip sizi buradan a
lırım. 

Gitmek istememesinin sebebini 
açıkça izah edeıruyen Afife, her • 
kesın ısrarı karşısında: 

- Peki! demek mccburıyetinde 
kaldı. 
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Tek atlı bir köy arabası, çocıa 
bir köylünün idaresinde, yav~ ya
vaş yol alıyordu. 

Arabada Afıfe ile Pertev dayı 
yanyana oturmuşlar, ayaklarını 

sarkıtmışlardı. 

Hava, Pertev dayının tahmin et
tiği gibi çok güzeldı. Gökyüzü mas
mavi idL Güneş var hlZile par -
lıyordu. Hafif, serin bir rüzgar 
esyiordu. İlkbahar yaza eriyor, ye
mişler olgunlaşıyordu. Kırlarda 
boylanan otlar dalgalanıyor, bağlar 
kokuyor, bülbüller şakıyor, ld:raz. 
lar dallardan dökülüyordu. 

Hava güzel, güneı şen, etraf şak
raktı; buna rağmen arabadaki iki 
yolcu se.>Siz, hazin duruyorlar, ko
nusroııvorlardı ... Hele Afife hid-

ğundan muhakeme dün buna in
tizaren 4 nisan saat a e bırakıl
mıştır. 

Arkadaşlarıma kl
taplarw çalan 

mablltm old• 
Yüceülkü lise.sinde arkada§!& • 

rından Muzaiefrin kitaplarını ken

disinden habersiz alıp Sahaflar 

çarşısında satan Mehmet Ataı. 

yın muhakemesine dün 2 inci sulh 
ceza<ia devam olunmuş ve hırsız 

çocuk 2 ay 10 gün hapse mahkfım 
olmuştur. 

Mürakabe komis
yonları nereye 

bağlanacak ? 
Fiat ;\llürakabe Komisyonlan, 

Ticaret Vekaletine bağlı olarak lw. 
:rulan İaşe Müstesarlığına bağla -
nacaktır. Bı'.ı hususta icabeden pro
je hazırlanmıştır. 
İaşe Musteşarı bugünlerde şeh

rimıze gelecek ve bilhassa şehri -

mizde ihtilclrla dalın şiddetli mü
cadele edilmesi için razım gelen 

tedbirleri kararlaştıracaktır. Şiın • 
cliden öğrenildiğine göre bilhassa 

kontrol memurları ve milıfet~ 
arttırılacaktır. 

detli gibi idi. Bir kere arabayı kul
lanan ço~uğun geveze olduğunu 
bildiği içın pek konQflllllk istemi
yordu, sonra da, onu bu yolculu. 
ğa sürükledıği için Pertev dayıya 
kızıyordu. 

Hem Pertev DayıdaA utanıyOl'du 
da ... Onunla böyle yalnız, başbaşa 

kaldığını farkettikçe lozanyar -
du. Pertev dayı Zehradaıı hakika
ti öğrenmiş olan adamdı, sonra <>
nun Halis Ademle kur yaptığını 
da anlamış, görmüştü. 

Afife sıkılıyordu, rahat edemi
yordu. 

Acaba ötekiler kendisine ne mıı.. 
amele yapacaklar, nasıl bir tavır 
takınacaklar, ne diyecelı:ler, <Hm 

nasıl kar~ıyacaklardı?. 

Bir de Şefik vardı. Şefiğoe kartı 
nasıl davranacaktı?. Halis Ademln 
küstahlığını önliyebilecek miydi?. 

Bunlan düşündükçe sıkıntı artı
yor, çeneleri bütün bütün kenet
leniyor, cıım tek kelime söylemek, 
konwımak istemiyordu.. 

Bir aralık elik ve bozuk bir yo. 
l<u;ıa geldiler. Hayvan soluyor, ıı-

Otomobil 
last·kıeri 
Ticaret V ekrueti tev- i 
ziat için yeni esaslar 

tebliğ etti 
Hariçten gelen ve gelecek oto

mobil, kamyon, otobüs Jastikleri
nin ne suretle tevzi edilecekleri 
hakkında Ticaret Vekileü vua -
yetimize ve vil&yetlere ib.ir emir 
göndermiştir. 

Bu emirde tevziat için fU esaslar 
ııösterilmektedir: 

Stok yapmalarına veya el altııı.. 
dan yüksek fiatla satmalarına im· 
kan vermemek iizere hakikaten 
ihtiyacı olduğu tebeyvün edecek 
olan müteahhitlere ve ancak ihtl
vaçlan kadar lastik verilmesi; 

Acentalar sattıkları listikleri 
kamyon veya otomobil muayene 
karnelerıne dercedeceklerine göre 
lastik verilecek kamyon veya oto
mobillere ait muayene karnele -
rinin tetkiki ve acentalardan lastik 
'llmı.ş arabalar için Jas~ik veril • 
memesi; 

Vekaletlerince lastik verilec<!lı: 

kamyon ve otomobillere ait mua • 
yene karnelerine verilen Ustilı: 
miktarı.nııı ve verildiği tarihin ya
zılması; 

Bundan evTel gelen lbtilrlerden 
Vekaletıniz emrine tahsis olunı.ıp 
tarafınızdan tevti alımımJ!j, !is • 
tilt mevcutsa bu lıistiklerin veril -
diğı kamyon: ve otomobillerin mu
ayene karn~lerine de yu.karıda1ti 
fıkrada yazılı meı:ruhatın vakıt ge.. 
çlı".ıneden dercolunması. 

EkaHI et mekteple
ri Ttlrkçe mualUm
lerlnlD teplaatısı 

Beyoğlu :ıım~sınd& bulunan ec
nebi ve- ekafilyet mektepten Türkı;e 
Ye kültür dersleri muallımlen dlln 
mülettiş B. Muslihittin Okyayın reis
liğinde toplanaı:ak bazı meslek! mev
zularda görüıme 7apnuşlardır. Bade
ma her ay bu ı;ekilde içtimalar yapıl
ması da dünlı:ü toplanhda kararlaşl:ı

rılnut v., bu toplantıln idare etm..ıı: 

için Z pyon Li.ı;esi muallimlerinden 
B. Hasan Bedrettin Ülgen, Feriköy 
Rum Okulu muallimlerinden Bülent 
Bamdl Erıın, Notre Dame d~ Sion mu
allimlerinden Rebia Uyan, Eseya.n Er-
meni Lisesi mualllrnlerinden Um.ad 
Sakarya, Beşiktaş Eremn1 okulu mu
allilmerinden Hayati Yegen. AmaVllt
kily Ermeni mnallilmerlnden Blllent 
Ege, Kurtlıluş Rum mekt..bi ınual

limlerinrioen Nazmiye Ege'den mürek
kep bir heyet seçilmiı;lir. Bu heyet a
yın U inci Cumartesi günü saat l~ ta 
Beyoğlu Rum mektebinde içtima .,.._ 

rek büyük toplantının gün ve menu
lannı tesblt edeceltlerdir. 

Vali Muavininin 
köy tetkikleri 

Vali Muavini Ahmet Kımk önü
müzdeki hafta içinde Yalovaya l(i· 
derek kaza dahilindeki bütün köy
leri gezc,cek, her türlü ihtiyaçl.arı 
tesbit cdccektır. Vali muavini, bil
hassa mektep, ziraat ve köylünün 
dertleri ıle meşgul olacaktır. 

Heybeliada'da 
gizli kahvecilik 
yapan ecnebi 1 
Heybeliadada Ayyıldız Cadde -

sinde 19 numarada oturan ecnebi 
tabaasından Yorgi, Küçük San'at
lar kanununa avkırı olarak gizli 
bir surette kahvecilik yaparken 
suç üzeri yakalanmış, hakkında 
tahkikata başlanmıştır. 

rabacı kırbacını pltlatıyorau. 

Pertev Dayı: 
- lne!im dedi, yük hafiflesin. 
Afife hemen razı oldu: 
- inelim. 
İndiler ve yavll§ JaVllf vabayı 

takibe başladılar. Bir müddet de 
böyle sessiz yürüdükten sonra ni. 
hayet Pertev Dayı dayanamadı: 

- Sormak ayıp obnasm amma 
dedi, nedetı. korıuşml(JOrsunuz? 

Yola çıktık ÇJ1ı.a1.ı tek •kelime söy
lemediniz. Y<>kııa bana dargın mı· 
smız? 

Afife lkulalı:lanna ikadıır Imudı: 
-Hayır.~. 

- Öyleyse neden sarat ediyor • 
sunuz? 

- Surat etmiyorum. 
- Konuşmuyorsunuz. 

- Keyfim yok, cannn lı:omışma1ı: 
istemiyor. Hem ne konupyım ııöy
liyecek şeyim yok. 

Pertev Dayı güldü: 
- Bu sözleriniz bile hlddetll. 
- Size öyle geliyor. Sadece oa~ 

mm Slkıl:lYoı-. 

İşgalden 
Yazan: Ahmet Şükrü ES 

Gerelı. Almanlar ve ııerck 
pr hükılmeti, Alman askerler· 

Bnlgaristana girmelerini, .89 
ların sulhımu korumalı. malıt' 
dına atfetmişlenlir. Aıı cr:ı 
•Balkanlar. dan ınalnat BalPJı. Fa 
ristandır, Çünkü İtalya, çok rdu 

harbi U.llrnalara cetirmiş •ıılf duı 
nuyor. Geçeıı ltirinci teşrin 
sonlarında İtalyanın Atina 

müteveffa llletaksasa ültiın• 
tevdi ettikten birkaç saat 

harp Bıılkaalarn cimaiş b..
yordu. Binaenaleyh Alman a 

inine ıeçit veren Balıar 
Bnlkanların harpten ma>un il' 
Jııcıığıaı söylerk<'n, belki ke 
ni dii~nmüştür. 

İıııiltere hükumeti Bulga ' 
nın, Romanya gibi, Alnıan B 

!erinin bir hareket üssü oldııi' 
nu iddia etmektedir ve gerek a~ 
manyanın, gerek Bulgarist 

tayyare ile ı.ombarıhmaaları 
gün meselesidir. 

Gaa.rtelerde i..tişar eden So 
te i Bulgar hükıimetinin h 

tini mçlı. 1'U takbihtir. Filhakiak 

yet bülı:iımeti, atılan adımın 
kan sllllıUR.u korumak şöyle 
swı, bilakis •harp sahasının 
llişlemesiAe ve BW.garistanın 
Jııarbe sürüklenmesine scbeb 
Tertteiini. lııildirmektedir. B i• 
aa i1ade ellikten sonra So~ gii 

hükumeti, diyor ki! •Bu 5'lbc ,,a,.. Arlı 
delayı Sovyetler Ir rliği, Bulr.~ • 
IWlı:iıllletine hugii.ııkü aiyase yo 
tatl:,iki hususunda hi~bir mii ler 
ntte hnlumaıaaz..- ..len 

Sovyet tebliğinin iıu ..,.,, ... poı 
hkraınn<la 1878 seae-Gnd yd 
Itus • Bulgar müııasebetlerjıılll e&• 
hususiyetini tebarfrı ettirea t/I eys 
eda .-ardır. Malümdur ki Buwı" y 

!ar, Rusyanın yırrdımilc istik!~~ p 
rine kavuşmuşlardır ve Bull"" 

halkı daima bunun minnet 
şükran hiı. uııi kalbinde taşıını~ 
Bundan başka Bul.garlar &usY• 
ya kültür ve lisaııla bağlıdırlar 

hük.ılımetkriBin poli !ikası ae it 
husa olswı, Bulgu balkı daid Bı 
şat için Busyaya bakmıştır. ,,,,. · 

• ya da Bulgaristamı karşı evljt-" >tlı:• 
aınel"'i yapmıştır. RasyanıJI -
hususi vaziyetini tanımak is~ elı 
yen, Prens Aleksandr Battenbeı• "Ilı 

Bul...,.ristandan cekilip gitırıel 1 1 

·- - ,,.. r 
mecbur kalmıştı. Ondan sonra r 

len Ferdinand, ancak bu vaıı~,dj ~ı 
tiıııdıktan sonradır ki Bıılgaril .a 
taııda yerleşebildi. 

İfte bugünkü Sovyet hükiun _., 
de bu tarihi an'aııelerc dayanarrl! u 
•Bulgar hükiimeti.ne buı;ıiakii n 
yııaetirun talbikinde hiçbir nı··. 
berette buluaamıyacıığmı. lıi 

mektcdir. Tebliğin n~ine ıUail 
lan sebep, senuncıı fıkrada ~ı1' 

larak ifade edilmektedir: •So 
lcr Birliği hükumeti, bilhassa 
yctler Birliği hükiimetinin. halı' 
hattı hareketini tanıamile ya 
bir tarzda gösteren )&yialarm il 
&ar ı:azetelerinde serbestçe iP 
§aJ: etmekte olması dolaynile, 
beyanatı yapıaayı lüzumlu bııl 
JDUştıu •• 

}'ilhak.ika bir m.üıJ.dettenı.J': 
Almanya ile Sovyetler Birliği~ 
suıda Balkanlar iizerinde talll 
görüş lııirliği olduğunu ve Al 
lamı Romanyada SoyYetlen.1 
nfakatıeriyle talıfit eılilmeklıl' 

du.klannı Balpr gazete~ri >"1 
makta idı1er, Aıtlaptaa ba, ~ 
için Bulgar efkarı umumi 1 
hazırlamak maksadına matuf 

propagandadan ibaretti. Ve i~ 
den sonra da gazeteler, ~ ,,ı' 
nıilletiaiıı bu aoktoda duyabil ,f 
ği ~yi lııertıuaf etmek içll' , 
m mealde yunar yaz:auıld• ...... 
vam ettiler. Sovyet hüldlme11;,J' 
tebliğ ile i ı:ali ve binnetic~ 'ti 
gar ve Alman hiiltıiınetlerinill I' 
reketini takbih etmektedir. -1. 
tebliğia Bulgaristanda deria 

akis uyandırdığına şüphe yok'/ 
Diğer taraftan Bnlgarlarl• al. 

man askerleri arasında bazı "'J'. 
demelerden de bahsedilmel<I~ 
Bu haberlerin ne dereceye lı ,, 
doğru olduğu maliım değilsi~ 
Bulgar halknın işgali m•::;ıfl'• 
yetle kabul etmediği söyle liğil"' 
Bu şartlar altında Sovyet teb Sİ.,; 
den ve Rus taraftarları~ lıı' 
teşviklerinden cesaret alacalı: ..... 
Bulgarların, Almanlar içl_D _.ı;ıı. 
yeti zorlaQrınalan miiıJıll"" 

!ı 



ar ile Kayser •• 
Yasaa: A.lJ KEMAL sUNJIAJ' 
Avrupa h b. . 1 · ar ınıu ) eni uıese e- 1 
rı .~ekayi ile inkişaf ediyor. v-: 

,_.,-.-)• de mukadderatın tayin etü· 
) ol da yürü) üp gdl.-cek. G91ece

vukuundan evvel keıfetoıek 
erakı insan için tabii aerulıne
l'akal ifti{ak edilen bir nokta 
rdır ki o da §udur: Merakın hu-
d unu bilmeli Ondan soara artık 
\ e~ a bu ihti~aliıı oJacaiuu dü-

nmeden evvel ruhlar Dletane
ı toplunıab; kalbler birlt:şm.cli. 
chlıkt•)l kaarşılarkrn goı;terıle

.... .._JJIO aziıo ve sebat. cesaret ve me· 
net eıı bü~ük müşkülatm halli 
·n en kestirme yoldur. 
Bunu bü) le bildikten ve vazi -
in çağmlıgı- yere gitmeğe de 
zır bulunduktan SQnra sakin 

ruh ile maziye gözlerini çe\İ• 
rck nisbeten yakın bir tarihte 
lcr olnıuş, bitmiş di) e şu kıı 
eelerinde öteberi okumak tatsız 

asn gerek. 
Çarlık Ru ) asınıu 905 de jnpoD· 
a ) enildiği ) az ikinci Nikola 

nlandi) a sahillerinde gezuck 
manya imparatorunu karşıla -

La•-~,ştı. iki hükiimdar oraların ha· 
sından istifade ile deniz gezin
i yapıyorlardı. }'akat Rus Çarı 
tkin bir halde imiş. Hiç nei'esi 

ok. Orduları mağlUp olmuş, do
nnıası kalmnınış artık Avrupa· 
n dliveli muazz~mnsı sırasında 
ki .. r . nu uz \'e itibarı da yok. Kay-
r ~~e sevinç içinde. Nikolayı öy· 
~ gorınek Villıelm hesabına pek 
rlı li · ı ..... ~-- nut ere yol açmaktadır. e 
. ona kabul ettireceğini dilşü· 
Yor Ye: 

l Birader, diyor, smin başına 
~felaket İngilizlerin yüzün

. Eiel' lngiltere daha evvel 
pen>:a ile ittüak etınenıİf ol -
Y~ı Japonlar eniule ltey ölçüş
C&e cesaret edebilirler miydı?. 

w', eyse ~la~ oldu. Şimdi Avrupa· 
ıall': ye~ı bır nizam vermek launı. 

P bırleşelinı. Avrupa kıt'asıa• 
•e kadar devlet varsa birleşe· 
lnrilte.reye kaT§t duralım. İn· 
te A d 1 . d y ·•..ıı:t vrupa ev eh eguuu. 
ell \ua'&Ul bll§laoııCJ olarak 
tec ._ya ile Almanya arasm
ah.:!:i ve tedafüi bir ittifak 
ur•y •kte4elim. 

· çok• k.-r Kayı.erin ümit· 
ola ti '-lak ıörUnüyona u 

- Fa rle d.emiı olacak: 
alunııy~t bia ~ransa ile miitt~ik 
ıoanız i"·~· Sızin de Fransa ıle 

,,ı "e-·1 L---' nası} bö cı · Ruiya ile Alınan· 
r ittif•lt Yle tedafüi ve tecavüsi 
-raber ~edebilir?. Bununla 
:lı, fikri h il imparaterunUD 
.a Çara ef İnıiltel'ecle elduiu 
- Rusy:'fl atmak istiyor ki: 
İngilt~~ lnağlübiyeti üzeri· 

tmı tır .,, ı11 nüfuzu arttık .. • 
• oua ı._ :s 

n. Bunun .. a -rşı koymak la· 
-:sa olsqa ı:n. de ne pahasına o-
1>a birlı'M . gıltereye karfl Av-

15•11ı t . 
Ka~ :terin h esas etmeli. 
fak nıuah:ıır!ı3 arak uzattığı 
r Nikola desı mlisveddesini 

y ili mun uzadıya dil .. ge ı"- şun -..... gormedi ·. . ? 
bul etnıiı De° • ını, nedır .. 
!e mutabık k ı 1 ımparator tama-
1) rılmışlar. ;i;:~~lar. Tatlı tat-
1du. Çiinkü . m pek mem-

sıyasi f 
lcr kazanmak k ~~va faki-
. d. l endını en b' 

cı ıp onıat diye tanıtın k ~ -
•n bu hlikii d • • a ıs

ın ar ıçın İn •tt 
e kar~'l bitkin Çarı k R gı e-
diği gibi evketm 

1 ~~~asını 
w d" .. ek nıumküıı 

.agını ı şunerek türlü .. . 
ı düşmüştü 1'' k umıt -

· a at Kayzerin 

ERDEBI OMAN: 75 

•u Uınitleri çok pçmedetı sia • 
meie mahkü• kalmıştır. 

Çünkü o zamanki Almaaya im
paratorlujunun başvekili olan 
Prens Bülov imparatordan keyfi
yeti ö{:renince böyle bir nıualıe· 
denin tatbik kabiliyeti olmadıiım, 
İngiltere aleyhine Avrupa birliii 
teşkilini• hulyadan ibaret kalaca
ğını söyli3 erek bir daha kendisile 
danışmadan imparatorun yaban· 
CJ hükümdarlarla taahhütlere gir· 
memesini söylüyor. Aksi takdirde 
kendisinin çekileceğini ilave edi
yor. fmı>arator o uman baıvek· 
lini feda edemiyor. Rusya ile it
tifaktan vazgeçi3or. 

Fakat Çar Nikolıı da Petresbor· 
ga döndüğü zaman vükelasınlll i· 
tirazlarına uğramış ve o da İıagil
tere aleyhine Almanya ile Kus
yanın Avrupa birliğini tesis etle
mb ecekleriHi anlamış. Hatırlar
dadır: Çok geçmeden Çarlık Rus· 
yası Ahnanyaya karşı hıgiltere ile 
beraber olmuffur. 

lı Ve lıçi Arıyanlm, 
ıikayetler, temenni

ler V• müıkıiller 

Gelen Mektuplar 

Bay Yuva: İstanbul ve Kadıköyfuı
den - i. Guneş: İstanbuldan - H. H. 
B: Beyoğlundan - Pekak: Rami, Ga· 
ıata, Yeşlikyö ve Erenköyünden - İ. 
Tepedclenlloğlu: Galııtadan - ~yan 
Emel: ıstanbuldan - Daktilo: lstan· 
buldan - Mahizun Kad~: Yeniden E
renköyünden M... T: ıstanbuldan -
Bayan Z. İl (Üsküdarlı): ÜSküdH· 
dan mektuplarınız vardır. Saat 15-19 
arasında almanız mercudur. 

Bayan s. G: Yeni adresinize mek
tubunuz gönderllmiıtir. 

54, ilmJt, F. Akarsu ve 8 Fatma 8: 
Jll(!lct plnnnız bugün adresinize yol-
laDllUIW• 

B y Cengiz: Gazeteler bildfrdlğiniz 
aılrese ıondenlmiş, fakat cPosta ku
tusu numarası yanlıştır> diye iade e-
dilmiştir. 

Bay Klıtip, G. B. Z 40, Y. S, Bayan 
Açık8öz.. Bayan ~ıVe (Aksaraylı), 
Sempatik, H. Ö, R. R. 27, Bayan Mil· 
beCCel, UtanPC· B. B. Y: mükerreren 
il!n ettiğimiz mektuplarınw sür'atle 
aldırınanızı rica edenz. 

Çalııkan Bir Genç İt Arıyor 
Maalesef okuma y:ızma, bllmıyen 1 

gürbüz kuvvetli, namu hı bir Türle 
genciyi~. Hayatımı idame için bir il J 
arıyorum. KnnnatkAr ve çok çalışka- I 

l\ılulaterem J sah plennın şefkat-
nı1 mı·. rı'""' ederlın. Adr ım. LMell er nı ~.. . ... ~ 
Fatma Sultan cnddesı H cı BC$ır nwa 1 

.. -edresesindc Hikmet Çekılmez. 
camu ... 

.. 

BlJGt}N 

YILDIZ 
Sinemasında 

istanbulda ilk defa olarak 

Rumca sözlü ve 
şarkı il 

VEDA 
ŞARKISlı 

Baştan basa prkıh Aşk filmi 

Seveceksin I 
-

de 
Y cııon : ETEM iZZET BENİCE 

t. 

-
ilave ettım. 
intıhar bile 

z, ) ıne z re kadar ka • 
ıizcr nd muc ir olamaz-

nı·p gnrıp lUZUme baktı: 

Pcl ... i ııe yapmamı isti) orsu-
t 
• Hiç bir §C). Hemen gitmenizi 
c ı um. 
)) n nu buktii: 

Peki, knrnrnııza itiraz etnıi
ın. Niha~ et bir güQ beni din

k ve bu mektubumu oku· 
ınız. Bunn vüzdc l üz emni· 

_ zaıı değil, hakikat! 
Dh e ce' ap verdi 'e .. ilave etti: 
_·Hı dutsuz bir sabrım n ta· 

if edil ez bir se\ gim or. Bu 
:şk , c 0 ahır elcle , erdikten son· 
ra mu" affak olman ak için sebep 

kalnıı} or. 
Hiç ce' ap 'crmedim. '? d~ bir 

iki tereddüt sani) e i geçırdikten 
sonra: 

- Allat a ısmarladık .. 
Dedi, ) anımdan çekildi. 
- Güle güle .. 
}'ilan demedim, ) l'riıdüm. Kal· 

'bim ınüthiı bir üzüııt ta:ıyikı için· 
de çırpıaıyor, sinirlerimin bozul
muş olması yuzünden iddetle ba-
şım o"rı)ordu. G' e im )ere t-
mekten ~ azge tı bır ar b 
athyar k eve dıvu•"·'"-

lmifiif 
YD arabaları 

Himayei Hayuanat Cemi~ 
tinin Belediyeden fikayet e
den bir teıebbüaii, geçenler
de gazetelerde intiıar etti. 
Hayvanlara iyi muamele ya
pılıın, kediler, köpekler öl
dürülmeain, arabalara laz.la 
yük vurulmcuın, deniyor. 

Ayrıca, alakadar bazı kim
aelere, hayvan ıevgiaine dair 
konf eranılar verilecekmi§. En 
lazla nazarı dikkati celbeden 
hadise •okak kedi ve köpek
lerinin öldürülüıii değil, yülı 
arabalmına faz.la ağırlık tah
mil edilmesidir. Hatta, o ka· 
dar ki, bu yüz.den bazı kaza
lar oluyor; araba devriliyor, 
arabacı aakatlanıyor, hay
vanların bacakları llrılıyor 
vesaire .. 

Biz.de, atların ~ektiği yük 
arabaları esaaen haf il ve pek 
•ağlam olmıyan ıeylerdir. A
rabaların hacmi ~stiabiai cla
l!i, pek malum değildir. 

Hakikaten, Belediye bu iıe 
daha ciddi bir ala a gösferir
ae, inaani bir hizmet yapmıı 
olur. 

BURHAN CEVAT 

20 dçk ka'ı c::?B • 
kı a 20 otom~ il il 
Stokholm Operasının en meşhur 

mugannilerinden Yussl Bjorling, 
şimdi Amerik da seyahat etmekte
dir. İlk verdi ı konserin muvaffa· 
kiyeti üzerine lırik tıyatrolar ve 
radyo istasyonları hemen kendi -
sini angaje etmek istcmişlcrdır. 

Artiste. yapılan en orijinal tek _ 
lifi Hanri Ford yapmıştır. Otomo
bil Kralı, Yussi'yi yirmi dakikalık 
bir konser vermcğe davet etmiştir 
ve buna mukabıl de konserin her 
dakikası için bır Ford otomobili 

vereceğini ıbildırmistir. Artist tek
lifi kabul etmışse de, memleketine 
döndüğü zaman gümrükçülere ve
rilecek hesabı düşünmeğe başla -
mıştır. 

EB]fifilt 
~17fJ~[D 
Şeker Baıtaııaı 

Tedanıl 
Şeker hastalıiına mUplela olan· 

lar her şeyden evvel perhiz ynp
malıdırlar. Ger~i C'İnsulln> sür'at
le şekeri azaltır. Fakat hn ta yine 
perhıze mecburdur. Aksi takdir
de şeker yine çoğalır, yilk ellr. 
Bazı hııstalardn birıız pcrhız edin
ce §eker, sanki İnsulın tatbık e
dilmiş gibi du er. Pek sıkı bir 
perhizde ise eker vahim lh.tilAt 
yapabilir. Perhiz; dalına mutedil; 
meseli şekeri daimt olıırak on 
grnmda tutabilecek bir şekılde ol· 
m lıdır. 

Aile ve mUteha ıs doktorun 
söyllyccc ı tedavi şekli de ihmal 
edilmemelidir. Cünkil hast lık; 
ayni hastalık olduğu h ldc hiç 
kimsenin ha tnlığı d •er hasta
nınldne benzemez ve ayni hasta
lığın muhtel!! li:ıhı larda tedavi i 
deg cbıllr. Nitekim m ruf bır 
prof ore; tab bette ne kadar 
ha talık olduğunu omm lnr o da 
cNc kadar hast \ o ka r 
ha talık \ardır> Ct>~ bını verm~

tlr' .. \. ______ J 

Hala ba ımm ağTı ı urti)er \e 
hala ben diı iıntiyonıın: 

- Bu iş bii)le ncre)e uracak? 

BİR AYIN İÇİNDE 
Ablam gideli günler olı13 or. 
A)rıhşımız çok hazin oldu. Ha· 

ziıı kelime i bu ifade~ i vermez. 
Acı \ ıstıraplı. Hele Gilncşten ay
rılı ını giınlcrdir kalbimi ızlatı) or. 
:Mcger abl ına dn Gtiııcşc de ne 
k dar çok b lnmnışım. Şimdı ken· 
d mi ko koc S nıın içinde yapa) al
ııız biri gibi (arzediyoruın. 

Arnnmnk iç·n biç bir te cllim 
yok! 

alih bombo ve mana ız. 
Taıııdığım aileler de birer birer 

Şamdan çekili) orlar. F kat, bilmi 
yorıını niçin ablamdan lıalil haber 
yok! Buradan a~rılalı günü gfüııi e 
tam bir a) olu)or. 
Şimdiye kadar O mancıktnn 

bana bir, hatta, iki mektup gönde
rebilirdi. Beni unuttuğuna ihmal 
et'ii;ine a la inan marn. Niha~ et 
1> ona na ıl bir ' fa ile bağlı is-
m o d nıı muh kkak ki, içden 

bir d ile do ttur V fasın ina-

MAHKEMELERD • • 
ACI DiL İNSANI DiNDEN, TATU 
DİL AYIYI iNDEN ÇIKARIR 
"Bir kuş tuttum salıvermem 
gelesiye.. Malum olsun, bugün 

. . ' peşın, yarın veresıye . ,, 

--=l-Yazan: DmıniN BE ÇET ~--
Bakkal oldugu, bakkallara h&s 

acaip kokusundan belliydi. Sır -
tındakı bakkal gomlegıni bile çı
karmagıı lnzum görmemış, Adli
yeye onunla gelmışti. Bir aralıkt 
bir tanıdığına rastladı. 

- Oooooo, gözüm! Nasılsın?. 
Ne var ne yok? Diye, gayet laüball 
koluna girdı. 

Şimdi, korıdorda yürüyorlar. 
Ahbabı da yine esnaftan olacak 

neci olduğunu tayin etmek . . . 
Ahbabı soruyor: 
- Ne o Mehmet Efendi.. Yine 

ne işin var? Yine mi alacak ıçin 
geldin? 

- Yok .. Alacak dcğıl.. Döğüş et. 
tik, döğüş!.. 

- S n doğuş adamı değilsindir 
pek ammn, nasıl oldu? 

- İşte, bazı oluyor ... Kavgayla, 
döğüşle aram pek iyi de 'ldır .. De· 
ğildir amma gözüm, in an da in - ı 
sandır .. Damarına basınca, bazı o
lur i te ... Acı dil insanı dinden, ta-t 
lı dil ayıyı inden ~ıkarır, derler. 
Kedi bile kedi iken, kuyı u una ba· 
sınca ısırır .. Ya da tırm tar... ı 

- Kimle doğüştiln? 
- Bır müşteri ile ... Mü teri de-

dimsc, müşteri de de ıl J a .. Kom· 
şu kahveci ... 

- Komşuyla kavga olur mu? 
Yarın ~ne yüz yüze bakacaksınız ... 

1 - Boyle komşunun yuzüne şey
tanlar baksın!. Bö.>-le pis ağızlı 
komşuya, komşu mu derim ben? 

- Neden döğüştünüz ? 
- Neden döğüşeceğiz? Adamın 

terbiyesizliğinaen ... Kahveci Ya
kup, gece içer, gündüz içer .. İkide 
birde parasız kaldı mı, dayanır, 
veresiye rakı ister .. Birkaç kere, 
komşudur, dedım; saygı edip ver
dim. Elinle \er, ayagınla dolaş ki 
alasın... Parayı alıncı) a kadar a. 
namdan emdığim süt burnumdan 
geldi. Bir seferinde de, parayı a· 
lamadım .. Kaln eyle, çayla ödestik. 

Dün dükkanda otururken, çı~a- 1 
ğı geldi: 

- Usta selam söyledı .. Bir otuz 
beşlik istiyor .. dedi. 

cSelam söyledi- diyince, para 
yollamadıaını anladım. Para yol • 
lasa, selamı nıye yollasın? Paı ayı 
verir, rakıyı alır ... 

- Sen de ustaya selam söyle, 
dedim. Gnyri veresiye mameleyi 
;kestık .. Pe!ınıat u er ne mAmele 
yapıyoruz.. Para~ ı 'erir, duduğu 
çalar .. 

Çocuk gitti.. Bu sefer kendi gel
di. Çckmış pırnnyı ağız egrı goz 
şaşı, burnunu görmüıor. 

- Usta, dedi, rakıyı niye verme-
d . ? 
ın. 

- Verem m dcdım. Veresiyeyi 
kestik. Bir kuş tuttum, salıvermem 
gelesiy .. Malı'.\m olsun, bugun pe
~in yarın veresiye... , 

Efendi buna tutulmuş .. Bır baş
ladı Söyledi öyledı de. sonunda: 

- Senin cumını, ç rçe\ enı ın -

nıyorum. Buradan trenle Ankara· 
ya aktarına ile gidecek, ordan da 
Çort mu \'e O uıancığa ı:u aba ile- 1 
gidecekti. Ağa be) isi en <'min \'e ko
lal ) olun bu oldu •uııu bildirmişti. , 
l\lcktulıunda: 

«Ulukışlada trenden inıneıı \'e 
K cıi - Yozgad - Çorum )Olilc 

c ı de ımimkiindür. Ancak lıu 
yoll rd tchlil c \ nr. llc n yollar 
bozuk, hem de a ker kaça darı çok 
~ol ulnrı r h, t ız edi) orlnr ... 

Di) ordu. On n iç'ndir ki, ) olu
nu biraz uzat ı kla b aber daha 
emin bir yolculuk apın 311 tercih 
etti. 

diririm, dedi, Ben de kızdım gayri .. 
- Haydi çık dükkanımdan! de

dım. ~ir daha dükkanıma ayak bas
ma! istemiyorum senin gibi mÜi· 
teriyi.. Eksik olsun!. 

Tezgahtan aşıp yakama sarıl • 
masın mı?. Artık vacıp oldu. Ben 
de gıriştim .. Üstüste, altalta ... Sille 
tokat, attım diıkkfından dışarı ..• 
Ondan onra da, utanmadan po -
lise gıtmez mı? O benden davacı 
olunca, ben de ondan davacı ol -
aum. Ben yıne insaflı adamım .. Be· 
nım \ erımde ba kası olsa, ağzını 
burnunu kırar, öyle koyuverir -
di. O kadar ılerısinc varmadım. 
Sokaga atınca, kendi halınc bırak
tım. 

D.ur gözum, şu mahkemeye gi • 
reyım de... Sıramız gclıyor ga -
1 ba? Çıktıktan sonra yıne konu -
şuruz. 

--: Ben de geleyim de, dinliyeyim 
barı .. . 
--Haydı gel, eirelim .. İşte şu i -

kinci kapı ... 
lki i berab r , yürüyüp, mahke

meleı den bıı· ne gırd ler. 
Ben, bir de agı kat arı kola -

çan cdeyım d ~ e indim. Epev do • 
la tıktan sonr , tekrar ) uk~ı ka· 
ta çıkıyordum. Yukarı katta mer
diven basında, y 'n nyni b kkallla 
kar ılaştım. O m rdt\ en doğru ge
lirken - bah tt ı kahv cı olacak -
arkasından da bırı gdıyor ve yarı 
S?,rhoş. gibi yayvan bir ağızla şöyle 
soylemyordu: 

- Köşebaşındaki Zehra hanıma 
biralar, beslene Hayriyeye çiko. 
la~alar bedava tarafından gırla ... 
Bı.z veresiye b ir şişe rakı istedik 
rn • masal, manita ... 

Bakkal, ba ını bile çevirmeden: 
- Mal benim değıl mı? İster a· 

tarım, •ster satarım. Herkese be -
dava veririm de, ana parayla bile 
vcrmern . Keyfımin kahyası de -
ğilsin ya 1 Dedı Arkasına bile bak
madan yüriıdu ... 

NE YEMEK= ( -
\.. =='=!APAYIMi J 
Beyaz salçalı 

m·diye 

dururken C\'i 'e mahalleyi ta ıdı. 
Pcttnn rnahnllcsine geldik. Daha 
küçük bir e\. Fakat ) eni. Etrafımız 
dalın çok Arap. 

Eski evimiz \'e eski ınalıalleıniz 
daha Hiks olduğu kadar konu koın· 
şu da 'l'tirklercli. Burası hemen 
hemen heı> Aı·ap evleri ile henı de 
ikinci sınıf Araı>larla dolu: Her hal· 

de hoşa gider bir ŞC) de il. Ancak 
Salih o kadar sinirime dokunuyor 
ve beni o kadar kcnd' ine karşı la· 
ka) t olmıyo Se\ kediyor ki, 

- Niçin evimizi ve nıahalleJBİaİ 
deği tiriyoruz?. 

ıa.-a11arr1rıer 

Ne Diyorlar 'I 
IK DAM 

B, Abidin Dııvcr cYugo lavya71 
.Mıhvcrln Kucatı.na Atmaktan Koru
mak Içln> isimli bu&{iııkü B m a
lesindc; Almanların Bu~ rıstana gır
mesındcn sonra Yugoslnvyıının vaz ye
tinin bırdenbıre pek :z.ıyade ehemmiyet 
'le nezaket kesb ttığınl ve bu devle
tin belki tarihinin en mühim kararını 
vermek uzere bulundugunu kaydede
rek Almıınya ve it lyanın ko~u ve 
yolu üzerinde bulunmak gıbl bir tallh· 
sizlı e uğramıı olan bu devletin ıııındi 
halıne kı:ıirnasının milmki!n olmadığını 
bey n eylem ktc \ c b lfüıarc: 

cSelfınlğe 300,000 ki ilk b r Inglllz 
ord unun çıkanlrnnsınd n başka ça
re yoktur. Bu yapılan dı ı takdırde. 
Yugo lavyanın umits z ve çaıcs z ka
larak M.ihvcre boyun eğ msl ihtima
liru goz önünde bulundurmak ltızım
dır.> demektedir. 

CUMHURiYET 

B. Yunus Nadı cY~g ıavy v Tur- ı 
kiye> lsimlı bugUnkti Başm kale inde 
Balknnlnrdnkl lrnrışık \nzlyctte Yu· 
6:0 lavya lle Turl.ıycn n 1 ı ko 'lieya 
çekı ta ı tcjjkıl cttı •ini k ydcderck 
memlckeUmlzln k ndl hudut ve huku· 
kuna nıt kı:ırnrlnruun k t l olduğunu 

yl kte \c Yug 1'ların dil mert-
1 1 tebarüz ettirdikten sonra: 
<Eğ r Yugoslavya ile Tü kly milll 

mcvcudıyetlcrlnin c t d yu-
rl le ke dı yu t yle 
b r t tc Balkanlık c ın 1ı yır ve 
sel metine de en bUyi.ık l ı ila 
c m olacaklardır.> dcın ktcd . 

VATAN 

D. Ahmet Emin Yıılmnn cllalknn 
Pu u u> ı mlı bugllnkil B m kale
sinde geçen rbc alt bazı istatistikler 
kaydedcı ek C.:ihlln Ha bınde 1 urk or
dın umın muhtelif cephcle de \ e muh
te it 7. amnlarda hatlı tultuju dilfmaa 
askennın 6 mılyona bal t olduiu.Ou ve 
cussesine n!sbcten harbin en niır 7U
kunil Turklyenin ta ıdıjını öylemek· 
te 'e bllalı re. 

cGcçcn harpte altı milyon dUşman 
askerini kcndı ilzerımize çekmek ve 
bnğlaın:ık kudretıııl ne gibi şartlar al
tında gö tcrdik? Memlekette demlr
yolu, sanayi sl temi, hububnt için silo 
...:esalre yokken, teşkılAtımız her saha-

. dıı yokluk ve bilgi Wlk içinde boca
larken ... > dcdıkten sonra ııa" c eyle
mektedir: 

«Buglln h r ey dcğlşmlstlr. Birli
ğimiz tamamdır. A ağı sarkacak bir 
kuv\'et pusuya dil mil:ı olur.> 

YENi SABAH 

B. Huııeyın Cahit Yalçın cAlman 
1'ehlıke > lsımll bugünkü Bıışmakale
sınde Alanınl:ırın ll ılkanlaı kolay 
zafer aramak ve cihanın gözilne kili 
scrpı k ıçin geldıklcrlnl öyl yerek: 

cAimanlar, Balknnl:ırda, Balkanlılar 
iı;ln bır tehlikcd lcr. Yok.sn lng lıü.eri 
yıldıracak bır tutumları yoktur. Al· 
amnlar, Ingılızlcre k fiil galt'ben n Bal
kan geçitlcrınd \ e Eae salı:illerinde 
ka:wnılmıyacn mı bılıyorlar. Fakat hiç 
kıı7.a mıyucnklnn kendilerinin de ar
tık ani dı lnrı v içi rlnden llıraf et-

1iklen nıuhakk k ol:ın bu ga ebenin 
ek lklığlnı Alman mllletinln gözünden 
saklamak ve on ihtizar daldkasına 
kadar ze\ nhlrı kurt nn k için onl ra 
daimi surette kurbanlar Uizımdır. Bu 
kurbanlar ne kadar zararsız devletler 
ara ından uı ıhap edilirse czafen 0 

kadar ucuza mal olur > demekte ve 
Balkanlarda bir Alman tehlik ıne 
lmnn etmiş kıl\ ımler varsa onlıırıD 
yegane yapacaklaıı s yın; Yunanlıl:ı.
rın kahrnmanlıkl rını tekr r etmek
ten ibaret oldu nu beyan eylemek· 
tedlr. 

TASViR/EFKAR 

Belki, henüz yerle mı , yorgun
lu -;.unu almı)n balamı onun içia 
mektup yazmayı geciktirmiştir. 

Di) e bile kendisiae sorınadıM
Onun da bütün itinası o mahut ve 
düşmanı olduğum esrarenıiz aallcb-ı-------------...-

Bir ihtikar iddiacı Ancak, ne olursa ol un muhak
kak ki, Şamda çok yalnızım ve bu 
yalnızlık fena halde beni sıkıyor 
ve rahat ız ediyor. 

Kalbi boş, dim ğı b°' gunü bo~, 
bir insan için sıkdmak her halde 
budu+ uz bir ı hrap! 

TAŞINDIK 

Bilmi)oruın niçin?, Salih dW'up 

ğa karsı. Yine bu eve de ııa11d&ia 
biiyük bir itina He taııdt, istanbal 
evlerinin santlık 4Mlalarıaı aadıra• 
kiiçiik lrir odaya dikkat ve ibtima• 
la yerleştirdi. 

- Bu sandıeıı& •edil' im ehem
mi) eti? .. 

Dediın. Sadcu: 
(.Ark Var) 

Tıp f kiılte ı talebelerinden Ab· 
dullah Han, Beyazıtta bakkal Hal
dundan biraz ıplc ki ıt ıstemif, 
bakkal bun ıç ıı beş kuru al
mı ır Abdullah ooli e muraca t 
eder k • kkalın iht kar ya nı 

ıddı H ldun yakalanarak 
Adlı11 \ c 'erılı:P tır 

Kahveye lıücum !. Evet ... 
Habeıistana hücum, Arnavut
luğa hücum dec.il.. Kahveye 
hücum .. Ben. bir gazetede bu 
serlavhayı görünce, Afri .a 
cephelerindeki harp hareki.-
tından bahsediiiyor ve «kah
ve:> kelimesini de, bir tabiye 
veya ıehrin ismi zannettim. 

Kahve fikdam malum. Ri
vayete göre, perakende ıah§• 
larda, kimse;ye 2:>0 81 c.ımdan 

fazla kahve verilmed~gi al
de, evvc;;l ·i gün, 100 çuval 
kahve, yarını günde erimiı 
b. . ' ' ıbnıf .. 

.. Hakikaten, buna, kalıveye 
hucum denmez de, ne denir?. 

Kahve fi1~a b .1 ac-
vam edecek o. , eş ... , do ta 
kahve ısmıu lay , 1 S ıl ha
tır muhafaza d..,mı} c"'c•z, 
gönüllerden ça u.ı< ııınip gi
decegi". Kah'\: um hafıza ü
zerinde mu mı te .. ıri ye mu
dur?. 

Çok yorgun cldu z ir 
zamanda, zıhnmiz ü , 5 tür 
Bir çok §eyleri çabucak ha ' 
hyamazsınız. 

. 1:' ak~t, ?ir finc n k hve iç· 
tınız mı, zı ınıniz cııalamr, d·-
mağınıza bir ktişayiı gelir, 
hatıralarınız, yav ! yavq 
canlanır, silik çızgıler birer 
birer tcressüm eder, mü§ah
haı bir manzara alır. Yüzü· 
nüzün ıergin hatları mülayİ· 
met peyda eder, nq'elenir, 
§akraklaıırımız. Dünya, da
ha rahatı_ daha çok huzurlu 
g_ök daha mavi, ufuklar dah~ 
pembedir. 

Khve yorgunluğu ahr ze-
k A ' anıza yaratıcı bir hassa ve-
rir, ilminiz, fazlınız bir m r
tebe artar; esprilerıniz ~uv
vet bulur, söriifleriniz d rin
lqir, tethiıleriniz aaaılamla-

f&r, adale kuvvetiniz çelikler 
tir .. 

Hulasa, kahve, evet, bir 
fincan kahve bir ilem, bir ka
inat, Lokman Hekimin her 
derde deva olan !İf aııdır . 

Kahvenin muhaasenatı, fa
zjletleri saymakla tükenmez, 
ve11eli.m! 

Birimizin 
Beplmlzın 

R. SABlT 

Sarayburnu ç 
larına ç ··p 

dökülü mü? 
Ösküdarda turaı karllerımız

den abalıatun cu rdlgl nıek· 
tupC;a dl1or ki: 

c - Son zam3Il rdn I 
c plerınln Marmara ort n l' 
ne, Sarayburnu ile Salacak r 
sında denıze döküldü nu 
rilyonız. Çopler sularla Üsk d r 
sahillerine d~yor. S bil ıı 
pisliğinden ba~a etcafa yayılan 
tenıı kokular d lkın ıhh tını 
tehlıkeye sokn ktndır. Ialbukl 
çöp m, blld.l!iml%C ıore, M r
marn çıklarına dökülmesi lCi:z.un-
dır d yenın bu ı.şe m ni ol

ek\eriz.> 
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MAL ve CAN 
--f Yazan: MA 

Ben, cocukken, evimize yaşlı bir 
kadıncağız gelirdi: Raziye kadın. 

Kabartma harita gibi kırış kırış 
öir yüz. Çukura batık soluk göz -
:ıer. A\'urtlar çökük. Dişsizliktcn 

irme kese ağzına dönmüş büzük 
tıir ağtt. Kam çekik ince dudaklar. 
Ellerinin mavi damarları ince ke
mikler gibi kabarık duruyor. Renle 
hasta sarı. 
Başında kara baş örtü, sırtında 

lı:aralıktan soluk neftiliğe becayiş 

etmiş eski yamalı bir yeldirme, ke
çe JJ.pçı.nlarına geçirdiği yama ya
ma üstüne vurulmuş patlak Jas -
tikler: Onun, l<ışlık, yazlık değıl, 

1ıelki yarım asırlık tuvaletiydi. 

Bir deri bir kemik. On bir, on 
tiri yaşlarında, mumya gibi bir ah
ıretliği de \'ardı. Onu da yanından 
U:si:k etmezdi. 
Görünüşte, fakir, hem çok fakir

ıti. Kendini güç beslerken, ahret

llti ne diye başına dert almı§tı? 
Hiç evinde oturmadığını; her gün, 
ev ev dola~ığını söylüyorlardL 
Neden? 

Aradan zaman geçince bu dü • 
. tfunler çözüldü. Raziye kadın, fa
m değil, hasisti. Fakat bu hasis
lik, buy halinden çıkmış, hastalık 
olmuştu. 

İatanbulun ücra semtlerinden 
birinde küçük bir evceğizi varmış. 

1 Geceleri yatmağa gidermiş. yal -
' mz boğucu sıcaklarda, dondurucu 

t 
eoğuklarda evinden çıkmazmış. 

Bizim evde, ona: 

T - Raziye kadın, küflü altın -
lan nereye saklıyorsun? 

1 Diye takıldılar mı, yaşlı kadı -
nın hasta sarı yüzü morarır. soluk 
ııiudakları titremeğe başlar, ağla
maltlı bir sesle ) alvarırdı: 

- Böyle şeyler söyleme ·in. Her-
' kes bilmez, sahi sanır. Yerin ku -
!ağı vardır. Bir a~ızdan rıkan bin 
•ğna yayılır. Evimi hırs:.zlar ba
sarsa ben ne yaparım? 

Raziye kadın, hanımların sof -
rasında yemek yerdi. Fakat, yemiye 
,\Verniye midesi büzülmüş ancak, 
f sekiz on kuş lokması karnı doyu-
1 verirdi. 1 
• Onun tabağını mahsus tepeleme 
üoldururlardı. Raziye kadın çır • 
pınırdı: 

- Yiyemem hanımcığım, yazılı::. 
Ziyan olacak. Günah deltil mi? 

Evdekiler, aldırmazlar, fazla ye
mesi için zorlarlardı. Fakat onun 

1 

UT YESARİ _,.__ 

ckursağu chacmı istiabisi· nden 
fazla almazdı. 

Raziye kadın, sofradan kalkın -
ca, ellerini yarı yıkar yarı yıkamaz, 
halayıkların sofrasına koşar, mum
ya ahretliğin arkasına kunardı. 
Halayıklar da ahretliğe cikram• 

ediyor lardL Raziye kadın, bu cik
ra.mı • istemiy-0rdu. 

- Haydı, senin için almıyor. 
Kursağın küçülmüş. Yiyemiyor -
sun. Bunu anladık. Peki, bu za • 
vallı kızın istedı!;>:ini yemesine, ne 
diye engel oluyorsun? 

Raziye !;adın. hırçın hırçın ba
ğırırdı: 

- Alışmasın. Sonra kursağı bü
yür. Bol yemeğe alışırsa, sonra, 
ben onu, eYde nasıl doyururum? 

Bir gün. halayıklardan biri: 
- Raziye kadın, dedi. Her gün 

bir eye misafir gidiyorsun. Evin
de, yemek yediğin yok ki ... 

Raziye kadı:ı. buna gülüverdi: 
- Kızgın yazlan, soğuk kışlan 

unutuyorsun görüyorum, budala! 
Evet, o, hH şeyde hesabiydı. Ev 

ev dolaşırken, ckolculuk• eder, ev· 
de kalmış duvak düşkünü kart kız
lara koca bulur, bahşişini alırdı. 

Yeır.ek elden, su gölden. geçinip 
gidiyordu. O, hayatından mem • 
nundu. Fakat, mumya ahretliğin 
ne suçu vardı? Onun daha ilikleri 
dolmalı, damarları o anlanmalıydı. 
Gel gelelim, Raziye kadının e -
!inde, •eski esirler. gibi yaşama
ğa mahkumdu. 

Halayıklar, kaba, çirkin şaka -
larla Raziye kadını kızdırırlardı. 

Kimi baş örtüsünü, kimi yeldirme
sini çeker; o, aralarında çığlık çığ
lık çırpınırdı: 

- Deliler, bırakın! Koparacak
sını1' Yırtacaksınız ! 

Korktuğu facia günün birinde, 
Razi~·e kadı!"!?!: başına gelrr.;~. Bir 
misafirlik! de halayıklar, şakalaş
mak istemişler ve onun yeldirme
sini yırtmışlar! 

Raziye kadın, bayılıvermiş. E
vine, araba ile göndermişler. İki 

gün sonra, ölüm haberi geldi. cBa
na malsız cihanda can ne lazım!• 
drmiş. kalıbı dinlendirmi§li. 

Mumy .aahretliğe >ki bin lira 
altın kaldıih rivayeti çıktı. Fakat 
ckursağı küçülen• ahretlik bu pa
raları yiyen.eden analığının ya • 
nına !Pdiverdi. 

Duyanlar: 
- Raziye kadının ruhu çekmiş

tir! dediler. 

HAFTALIK ASKERİ İCMAL 
Balkanlar yeni 

Bir harp cep
esi olmuştur 

YUNAN ordu
su artık Arna
vutlukta değil, 
Selanik kıt'a -
sında kuvvetli 
bulunmalıdır 

Yazan: 
[BUR. AY SU.DA ] 

Deniz cephelcrioıle: 

Bitlerin iddia ettiği denizaltı 
harbi, savurduj;'U şiddetle hala or· 
taya çıkmadı. Ticaret gemi kafi -
lelerine denizaltılartndan ziyade 
tayyareler musallat olmaktadır. 
İngiliz ticaret ı:emi zayiatı, Ame
rikadan, yabancı memleketlerden 
veya düşmandan zaptedilen ge • 
milerle üçte iki nisbetinde telafi 
edilmiştir .Ayrıca Amerika İngil
tereye kendi ticaret ~!erile 

yardıma karar vermiştir. Ancak 
Amerikan gemileri İaıı'iliz bay -
rağı taşıyacaklardır. 

İngiliz donanması 5 zırhlı, 4 tay
yare gemisi ve 15 kru.-azörle ye
niden takviye ediliyor. Bu kuv -
vetler, 1941 senesi sonundan ev· 
ve! donanmaya iltihak edecektir. 
Bu suretle İngiliz harp filosunun 
kun,eti 19 zırhlı, 8 tayyare gemi
si ve 75 kruvazöre yükselecektir. 
1944 senesine kadar 4 zırhlı ve 4 
tayyare gemisi daha donanmaya 
iltihak edecektir. Bundan çıkarıla
cak netice şudur: Britanya impa· 
ratorlnğu 85 bin mil tutan deniz 
yollarını emniyet ve kontrolü al· 
tında bulundurmağa devam ede
cektir. Bu maksatla deniz kuv -
vetlerini arttırıyor ve bunu deniz 
bava kuV\."t'tll'rile azami takviye 
ediyor. 
Şu halde, İngiliz deniz sevkul· 

ccyşinde bir değişiklik veya en
dişe l·oktur. İngiltere deniz hazır
lığında Almanyadan çok üstün -
dür ve çok ileridedir. Deniz hava· 
cılığı İngiliz donanmasına yara • 
şır derecede kemiyet kazandığı 

gün, Almanyanın denizde n<ıfes 
alına:-,ı lllÜnıkün olnııyacaktır. 

Balknn dnh•tlo·, ' ,, 

boka harı> malzemesi aldılar. Li b
yadaki Alman motörlü kıt'alarının 
akınları, nümayişten ibarettirler. 

B;ı mınt:ıkada asıl merak edi
lecek şey, Bingazi cenubunda 25 
gündenberi General Vilson ordu
sunun vaziyetidir. Bu ordu hala 
büyük kısmile çöl boyunda ını -
dır? Balkanlarda beliren tehlike 
karşısında bu ordunun büyük kıs
mı Yunanistanın münnoip liman· 
larına nakledilmemiş midir?. Bun
ları bilmiyoruz. Yalnız doğru bul
duğumuz bir nokta \'arsa, bu or· 
dunun hala çöl boyunda bulun 
madığıdır. 

ŞarkJ Afrikada, en seri hare -
kat italyau Souıalisinde inki§af 
etmektedir. İngiliz motörlü kuv -
vetleri M6gadişyonun 270 kilo • 
metre şimalinde ve sima! batı -
smda bulunan Bulm~ Burti ve 
Baidoa mevkilerini ele geçirmiş
tir. 10 bin csirdrn ba~ka bir çok 
malzeme ve benıin depolarını talı· 
ripten evvel almağa mu .. affak ol
muşlnrdır. 

Habcşistanda Gojam muıtaka -
sında Habe~ \•atanperverleri Bur
ya İtalyan kalesini işgal etmiş -
!erdir. l\larcos istikametinde çe • 
kilen İtalyanları takip ediyorlar. 
Gondar mıntakasmda dağlık arazi 
dolayısile hareket ağırlaşmıştır. 

Eritrede (Kercıı) in muhasara•ıııa 
devam olunmaktadır. 
Şarki Afrikadaki harp İngilizle· 

rin lehine devarı etmektedir. Ö -
nümüzdeki hafta içinde ihtimal 
(Keren) İngilizlerin eline geçe -
cektir. 

zındadır, molörlli tüıneıılerin geç
ıncleri için en az fena olan yol 
bu boğıızılan geçmektedir. 

Dulgaristana inen Alnian ordu· 
su, istila maksadilc önce cenup is .. 
tikametini tercih edecektir; Se -
!inik bu itibarla mühim bir sev
kulceyş noktasıdır. Şimali Yuna· 
nistanda ve Arna\•utlukta Yunan 
müdafaa harbinin birinci anahtarı 
Sclônik, ikinci anahtarı orta Yu
nnnistanda Lllrisadır. 

Selanik denize \'e Yugosla~ hu
dutluna dayalı dar ve şarka mü -
tcveccih bir cephe ile müdafaa e· 
dilebilir. Arna\"Utluktaki harbin 
beslenmesi, Selanik - Florina de
miryolunun elde bulıı!ldurulına -
ı;ına bağlıdır. Yunan garbi Trak· 
yası feda edilmek şartile Selıinik 
kun·etle elde buluudurulabilir. 
Yunan ordusu artık Arnavutlukta 
değil; Selanik mıntakasında km:
vetli bulunmalıdır. Yan ve geri • 
sini Alman ol"dusıı telıdit etmek
tedir. Bu tehdidi önlemek için kıl 
kadar zaman kalmıştır. 

Selılnik Bulgar lmdudundan 90 
kilon1etrc uzakta- n·; bn nıcsafc 
motürlü birlikler için bir yürü -
yii~ mesafesi demektir. Yugoslav
ya Alınan tazyikine boyun eğme
diği takdirde Alman ordusu Ege 
sahillerine inse de herhalde ra
hat nefes alamıyacaktır. Yugos
lavya 28 sınıfı silah altına çağır -
mı~tır. 
Diğer taraftan anavatan hudu

dunu miidafaa azmile şarki Trak
yada bir milyon Türk süngiisü ha
zır duruyor; ihtimal Bulgaristan 
koridoru Almrnya için İngiltere 
adasına çıkmaktan daha belıilı, da
ha uğursuz bir yer olacalttır. Fa
kat azan bir milletin başına bazan 
hiç ummadığı bir zamanda "e 
yorde lel~ket dağılan inen çiğ gibi 
çöker. Ball:nıılar Balkanhdan gay
risine ufursuz gcl!r. Tarihte ~ek 
nıi!"-ali ''ardır; Sıra Alnıanyaya 
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Yazan: ZİYA 

Gelen Misafir 
Beyinin Dilber 

Akse ir 
arı ... dır 

Bu atların üzerinde, bir takım 
eşya denkleri bulunuyor. 

Bu denkler, indiriliyor. ilanın 

odasına naklediliyor. 
Gelen adamlar, derhal işe baş

lıyorlar. O harap han odasını çar· 
çabuk silip süpürerek temizliye>r· 
lar. 

Denkleri açıyorlar, Yerlere ba
lılar, kilimler yayıyorlar. Üzerle· 
rine ipekli şilteler, işlemeli yas -
tıklar döşüyorlar. 
Gümüş şamdanlara mumular di· 

kiyorlar . Mumları yakıyorlar ... 
Hulasa, o harebeyi cennet gibi süs
lüyorlar. 

Hoca ile İınat, yattıkl~rı Y"crtlen 
ses.iz sedasız, bütün bu hazırlık· 
!arı gözefliyorlar. 
İmat, dayanamıyor. Bir aralık ho
canın kulai:'lııa eğilerek soruyor: 

- Ne oluyor, hocam? ... 
Haca, İmatm kulağına eğiliyor: 
- Daha birşey olduğu yok. Fa-

kat, iyi birşey olacağa benziyor. 
Diye, <:evap veriyor. 

* Birdenbire ortalık karışıyor. 
Yine, at kişnemeleri ve nal ses

leri işitiliyor. 
Aşağıdaki adamlar, derhal kapı· 

nın önUndc diziliyorlar. Gelen atlı
ları karşılıyorlar. 

Kapıda, Kırşehir Beyhıin (Silah· 
tar başı) sı attan iniyor. Azametli 
bir yürüyiişle han odasıııa giriyor. 
Her tarafı gözden geçirıyar: 

- Aferin .. Her şey, yerli yerinde .. 
Çabuk. Sofraları da kurun. Kıy
metli misafirimiz, şimdi gelir. 

Diyor. 
Derhal sepetler a~ılıyor. Gümüş 

nhnnlar çıkarılıyor. l\luhteşem bir 
sofra kuruluyor. Üzerine, nadide 

Tam im h:>zırl1klar !'ter t ! 
kapıdan birj koşarcl .. İ~"ri ,ır•~ 

- Misafir hazretleri g·eli er. 
Diye, haber 'eriyor. . 
Sırtına mükellef bir kür!<• 

Başına kıyıncttor 13huri ~al' 
Belindeki ha!!çcr:n kalıı~sır. 
elmaslar parıldıJan S;/ihl•t 
hemen kap•ya koşuyor. O der 
chc:nmiyct ~erilı:n m!c:-;..f:rı, 
indiriyor. 

- Buyurun sttltanın1! ... 
Diye. koluna g' .. cr:!~ irer ... ·t 

tiri~·or. 

G , • . r· • · , ,.d' J:eaen ıı .... ;. ır. ı. r .:.uct )J 
Akşehir Bo~ inin grnı;, dılbrr 
sıd.r. Kndı;.-:ı, ctrz.;:na n.!.Z \t' 

saçarak oda_·a g:r;yor. Uü)İ'.' 
sevin~ ye mc.•ııınc11i~ 1.. t ı 
tebcssiiınltr r~creL. L .. ş ıı -.!:ı~ı 
çıl.arıyor. Kendl(:ni t~!;ip 
caıiyeye uzatıyoı-. (J) ı::·!~ 

göster<liği ipek şi1t"~·i' o'· 
Cfızip bir <.:dfı ile ~a·ıu:ı \C ~o 
JrmcJi ya:-:tıklara dar•r:rYC" 

llcniiz gen~ ve ı1e!~ ~ a~~tı-..ııJI 
adam olan Silfıhtar ~ı:.u J~ 
ın\..'ınııun J;öı·iinii)-Or. I:~! ... ri.ıİ' 
tura uğu~tura kı.•rl.:nın Huün 
ili yor: 

- Hoş gl:lcHn sult:.!nıın. 

Dedikten sonra ... o!uruyct• 
DUSllll\"a ba'>h\Or: 

Siliıİılar ...:._ .~h sultanım~.~ 
fa ruül~katuıuz ne knd.ar ~ 
llasrctiniz, taınamilc canın.ı• 

etti. ·I 

Beyin karısı - Ya. ben .. S~1 
sizi o derece özledim ki.. r••"' 
fil tarif cdemeın. •' ( . .\rkJ:# 

(1) Bu k'.1, en·e!:e K-' 3 

hocanın evinde gördügJnı ;ı 
taaınlar, nefis şaraplar diz:!iy·or. dir. 

================================~_.,:/ 
Bu ak,am TURAN Sİ~ EM A • t1' r Şehzadebaşı Tiyatro~unda 

SİSEMA - TİYATRO ·VARYETE 

San'atkar NA Ş İT ve arkadaşlal'1 

Yeni VARYETE numaraları ? 
KARI!vl MI ... MIZ/111 JJf/ .. · 

Komedi 3 perde 
S!nemada: 2 Film birden 

· ı • &in TORKE GÖNÜL Vl'\ Dİ ~ 
Türktc sözlü - Türk Mu6ikili ,.e Ş:ır ılı 

2 - A L T l i.\J S O Y G U r.~ C U L A 91 
BOB BAKER büy ilk sergüzeşt {ilnıi . J" 

Ayrıca: RENKLİ l\I!KILER. 11 den itilıaren devamlı matıııt 

ı'--~m'3~'m:lmlzma:ırmmı=mıı;ım:m;;smı~j 

İngilterenin denizde çizdiği ab
luka çemberi, tul ve arzını a:o;Ja 
değiştirmiyor. Bilakis A!nuaıya 
lıer adım attıkça, istila ettiği bir 
kara parçasile ayağına yeni bir 
kö.lt'k dalıa takmış oluyor. Av -
rupa kl'a,nda emin olduğu hu -
dut So\·~·ct Birliği idi;- bıt emin 
saııdıi(ı huduttan So,·yct siikutu
na ah ·ruı~ kulağına hos gelnıiyen 
bir sada ~ ükreldi. İngiliz neniz ab
luka ~emlıLri, So .. yet kam hudu
dile tnmaıalandığı gün Almanya 
mağh'.ıp Glınuştur. Bıından sonra 
siikutla sabırtaşı çatlıyan yerde 
büyiik Sovyet alemi vardır. 

Bu hafta içinde Balkanlarda ye· 
ni bir harp cephesi olmuştur. Ro
manycJa toplanan Alman ordusu, 
taarruz yığınak mınlakasını Bul -
garistana iudirntlştir. Alman ön -
cüleri Zlatograd. Trigrad, l\fus . 
tafapa~a \'e Menlik mevkilerine 
gelmiş bulunuyorlar. Yunan lıu
dut nııntakasında bulunan hu 
mcdilerden Menlik Ropel boğa- , 

;n=-------· -=--~· - -mm;-mi---=~:m~ma.mraıı:-· --;~'--j 
T A K S 1 M Sinemasında 

geldi. 
Çölün Gangsterleri kimlerdir? 

Kahircniıı esrarengiz hn~ dudu kiındir? 

Türkçe sözlii ve Türkçe §al"kılı !ilm pek yal:ında: 
Beyoğlunun en biiyiik iki sinema smda 

A 

Bugün ASRI 
O KADIN 

Herke_,in görmek istediğı kuv
vetli ve hareketli dram. 

GladJos ~Or&'OS - John Beal 

sinen1ada 
MEMİŞ 

<Dt~mt'LLü isMAİLı 
Türkçe sözlü ve şarkılı ıay~I 

giilünç10 \.'e eğlcnceH bir film. 

Kıır ı cephelerinde : 

Bugün 
l:"'rar~ nı:iı. meınlckctln har~kalann t ••• ,<\trv S.'\~J.n Volkan lan ... Balb. ı-tr
memı. .. ornıanın Cehennemi muhl tinde btyaz bir kadın ... Şah::ıne kaplan· 

· Jar, ve tim.c.:a.hlann ı;ölü 

ZAN ZIBAR 
Libyaya cenuptan taarruz ec!en , DUnyaJUD l n<'iı s\i[>('r fihni, .o\.s.nn m büyil.k macerasını l'Örünüz. 

hür Fransız kuv\·dleri (Kr.fra) yı l Bugür. <aat ı de lon7l?i.tıı mathı .. 
za ptc ti ik r: 1000 Italyan esiri ve l!•;;.?~;:ıı;ı•••a:ııı:ı::ır;;;:m=::::::~a:ı;zı:ı.;.:ııııllı&liil!l11oılml8llEllliil:ill!!ll&iZ:ıilili 

================~-=================================================-=-=================== 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 2 

TUNA BOYUNDA 

1 ~ YazaTn :ÜRK ORDULARI 
~ M. SAMI KAMYEL -i';---
Karaman oğulları devletinin vazifesi mühimdi 

DtJN ()IKA..'i KllS~ON Ul'LASASI 

(Tuna boylarl, Türklere ya
bancı detlldir. Asırlarca evvel 
muhtelif Türk devleUeri Tuna 
boylarında kılıç pkırdatnuşlar, 

muharebelcı· yapmışla.rd.ır. Or
ta Zamanda,.vakit vak.it, Tuna 
boyları Türkleri yakından &ör
müş ve lanlllllilır. Osmanlı dev· 
Jetinhı kuruluş başlangıcında, 
Tuna ve ci\'D.rında bazı kLiçük 
KraUıklar ve inıpar.:ıtorluklar 
vardı. Os:r.anlı Turkleri devlet 
hudutlarını gen~iettiler. İlk za
ınaniar, Anadoluda bir takım 
Türk beylikleri vardı. Onlar~an 
bir de Jllenleşe olulları idi. De
V&DUW aşai"ıda okuyıınu.ı.) 

Bu da Yı.!d:nm Beyazıt tarafın • 
dan zaptolunmuş ise de Tiınur -
lenk vak"a;;ndan sonra yine mey· 
dana çıkmıştır. 

Nihayet ikinci Murat zamanın
da bı.!'hükumet de ortadan kalktı. 
Bu devlet kendi namna para bas
tı.rınış ve mıntakasında medeni e
serler vücude getirmü;tir. Elycvm 
asarı mevcuttur. 

Teke oğulları: Selçukiler zama
nında Antalya ve Elmalı hava -
!isine iskan edilen Türklerden 
Tekeli &§iretinin yaptığı 'hükiı -
mettir. Merkezi Antalya şehri idi. 

E,rd l ':~l • ._rı: Bcyşch.r ve ba- ı 
valisinde Pukumet kurdular. Yıl
dırım Bevaz!t zamanında ÜSIT'anlı 
ülk · ir.e ·ilhak edildi. 

Hamit oi!ıılları: Hükümetlcrini 
ispartada, Bordur vilayetinde Türk ı 
beylerinden Hamit bey tarafından 
&l~ukların inkırazından sonra 
kurulmu~tur. Merkezi Egridir şeh· 
ri id .. 

Germiyan ogulları: Orta Asya
dan Anadoluya gelen Oğuz Türk
leri ( 4 Kütahya civarmda Germi
yan oğulları namile bir hükumet 
kuddular. Bunlar bir aralık Af • 
yon~:arahi.>arı ve Denizliyi de ala
rak mıntakalarını büyülttüler. 

İkinci :Vlurat zamanında Os -
manlı ülke;ine ilhak edild. 

Lldik beyleri: Denizlide Ladik 
oğulları tarafından kurulan hü • 
kü.mettir. Bilahare Germiyan o
ğulları tarafından memlekel!erı 
zap\olunmtl§tur. 

Karaman oğulları :Selçukiler ta
rafından Ermenak havalisine yer
leştirilen Türkmenlerin Karaman 
ıWırcsindt' kurdukları hükumettir. 

Selçu:; devletinin inkırazından 
sonra Anadoluda teşekkül eden 
T~,·aifi :ı.ı:iluk hükümctlerin;n rn 
mühimmidir. Osmanlı oğullar:m 
çok uğraştırmıştır. 

Karaman oğulları Konya ve ha
valisini de aldıktan sonra Sultanı 
azam ve Seyyidi Selatinülarabi 
VelacMTı um·amnı aldılar. 

Karaman oğullarından Aliıettin 
0>'1'lanlı padişahlarından birinci 
Murad.n kızı Nefise Hatunla da 
evlenmekle beraber Osman oğul
larına kar~: birçok muharebeler
de bulunmuş ve nihayet Akçay 
rnuhan:besinde mağlüp olmu~tu. 

Bu mağlübiyctten sonra, Kara
man oğullarının memleketi Os • 
manlı o·~ulları ülkesine ilhak o -o 
!unmuş ise de Timurlenk tarafın-
dan Ankara muharebesinden son
ra te.-rar ihya edilmiştir 

Karaman oğulları bundan son
ra da Osmanlılarla ve Mısırlılarla 
birç~k muharebelerde bulunduk -
tan sonra (M. 1483) hanedanının 
münkariz olması yüzünden mem
lcl<Pt.!Pri llim•nl1 ülkesinP ilhak 

olunmu~tur. 

Karaman oğulları hükümeti Scl
çuklulnrl:ı (}.;man oğulları arasın

da ya~am!ş bir orta hükıimettir. 
Osman oğullarından evvel Selçuk 
medeniyetine tevarüs eden Kara
man oğulları mıııtakalarında _ol

dukça mühim ve medeni eserler 
yaptılar. 

O zamanki Türk hükumetlerin
den birçokları devlet muhabera -

tında arapça ve acemceye iazla 
mevki verdikleri halde Karaman 

oğullarınm saf türk:çeyi muhafa
zada gösterdikleri dikkat ve sebat 
kayde layıktır. Bunun sebepleri 
yok degildir. Ahilerin tesiri var
dır. Ahiler, Selçuk inkırazından 
sonra, bir takım hükı'.ımetçiklcr 
kuracak derecede kuvvet göster -
mişl~rdir. Me,zhepleri itibarile de 
türkçeye merbutturlar. Ahiler, 
halis türkçenin :yer bulup kaybol
mamasında en ileri gelen bir züm
redir ve halis Türktürler. 

(Arlıası Var) 

Bugün RA ~ 

sineması 

gidiniz ve (PETER LORRE) Mr. 1\.1 O T O'yu en büy~ 
\"e ihtiraslı zabıta romanı olan 

Mr. 
NET 

MOTO ŞEYTA
DÜŞÜNÜYOR 

Filminde görünüz. İla vctcn: rom; JUR:.iAD·\ 
Son dünya ve harp haberleri. 

Bugün saat 1 de tenzilatlı matine 

Bugün İ P E K Sinema~ındıt 
2 Büyük film birden 

c'hafii"'Cha~;· KATİL Kİ~'. 
İstanbulda ilk defa olarak gösterilen bu film. 

Müthiş ve heyecan Jı bir ma~cr~dır. 

2 - BAHAR ÇİÇEKLERİ . 
Nefis dans ve şarkılarla gençli ğiıı zaferi çok eğlence!• 

bir mevzu. Baş rollerdr: lı. JllO 
Mickey ROONEY - Judy GARL~ 

Bu ··n saat 1 de tenzilı'..tlı matine. 

Bugün Ş A R K sin0masırıcl' 
Berkesin görmek lsteyeee;ı bir film 

ALP 
iLSE wERNER ve PAUL HARTMANS 

Tara.fmd.an hissi •e müe~lr bir A-.k Romanı. 



Balka n yaziyeti dı.tı?d~ 
• •1 hareketler ıkıncı .,ya• be 
li.ndadır. Muhare va-

!iyetine ıelince, Maltaya 

100 tayyare ile yeni bir 
hücum yapılmıf, fngiliz. 
ler 16 dütman tayyaresi 

. ri """"oıu du··,'u-rerek, bu hücumu (Bu yazının met.inle ~) 
Aiaruıı büıtenı .. ıncıen a..->1' muvaffakıyetle tardet-

T ıh . d "'-----Alot-. mı"•lerdir. Somalide, l-e ıı e en: m_.,p .. - • 
lngiliz Hariciye Nazırı Edl""'~nBa. ~- talyanların vaziyeti git.. 

h • Afrika Bır •&ı y tikçe güçlctmektedir. 
ıredt> Cenubı Cenubi yeni bir tehir daha &-

vekili General Smuts ve Başkanı 

Somali' de ele 
geçen İtalyan 

vapur lan 
Afrika Genel Kurmay . lınm19tır. 
G 1 s· p;erre Van Rıyneveld ::::=========::;:::::::ı enera ır Uer İmpa. 
ile görüsmüştür. Genera B' k bede 16 düşman tayyaresi düşü-

Loııdnı, 8 (A.A.) - A.m.ınıllJk Dai
res.i.nin tcbtigi; 

ratorluk Genel Kurma.~. als ~dnı rülmü,tür Birçok düşman tayya-
·ı ·ı de goruşme er e > • Gener.ıl Dı l ı e C b" resi de hasara uğratılmıştır. Bu 

bulunmuşla~d~r. Bu aradad cn
1
u 1 hucuma yüzden fazla düşman tay-

Afrika Bırlığı Devlet a am arı, . . . k tın" t" B. alarda . . d . yaresı ıştıra e ış ır. ın 
Balkanlar vv.iyetine daır e ıza- h 1 1m tur 

bazı asar ar o uş . 
h~t almışl.ar:111"· LAR Afrika cephesindtı muhar~be İn-
SlNGAPUR DA MANEVRA Tzl · lehine olarak inkişaf et-

Nevvorktan bildirildiğine göre, gı ıktederın 
· h me ır. Singapur'da ordu, donanma ve a-

va kuvvetlerinin büyük, müşterek Kış kıt'aları mavi Nil boğazına 
doğru yürümektedir. 

manevrası başlamıştır. Bu manev- Somalide Ferftr şehri zaptcdil. 
ralara İngiliz, Avustralya, Hind miştir. Birçvk eair ve malzeme 
ve Malezya muntazam kıt'alan iş- alınmıştır. Somalide alına nesir -
tirak etmiştir. ıerin miktarı şimdiye kadar 10 bi-

Aınerılta Birleşik Devleti. İta! -
yaya bir nota vererek, Amerika

daki İtalyan konsoloslllk memuı:
larının seyahatlerinin tahdit edi
ıece· · i ve iki konsolosluğun ka-

patılmasını istem" tir. 
Havas ajansının bildirdiğine _g?

re, General Veygand balen Vışide 
bulunmaktadır. Mareşal bugün, 
General Veyga!Hi'la uzun boylu 
görüşmüş ve Veygand'a olan iti -
madını teyit etmL,tir. 

MUHAREBE VAZİYETİ 
Düsman Malta adasına 5 martta 
~ hüc~~ıştır. Bu muhare-

1'11goslavyaD1D va
zıyet ı nazlkleştl 

(1 """ Salllf-~) 
•. Bu Yeni askerftrin ekseriyeti 
Şlnıaı.ıe ıaıı.ıı ocillmekledlr. Bu -
kerJerin miktan prrk ıonbtemel o
lanı. ,,.._ mll.Y- ı;eıımei.adde
dlr, 

ni ~mıştır. 
Libyada, motörlü kuvvetlerin i

leri unsurları Aglila'nın ga~b:nie 
yeniden bir duşınan zırhlı ot ırn >
bil müfrezesini tardetmişlerdır. 

İtalyan donanması dün Arnavut. 
luk sahillerinde bazı yerleri bom
bardıman et.meğe teşebbüs etmiş
se de İngiliz tayyarelenni gö -
rünce derhal kaçmışl.ardrr. 
Amerikanın İngiltereye yardımı 

Jçin, ayan meclisinden kanunun 
biran evvel çıkmasını temın mak
sadile, meclis gece celseleri de ak
dedecektir. 

el ıı.llınd>lld -ı-... ... _, ... 
-leslnia - ı.a..ll ..ı.utııol 
pruıeı-k yaalıt bir talualn -

PROTESTOYU 
BEKLF.MİYOKLAllDI 

Ttıpee'ln dlpl-lt mabal>!rl, B•l
~a.r Naur ve Gtttt-raUttinin ı\lnıan iıt
pJlnJ Dıdtte kabul r~nıkle ıktita et.
mlyerek, bu ltı:ale idcla lııtl•fJ< eyle
d.Jkltorhtl kaydeıt.ta:t.en ~nra Sovyt•U&
rln BulcarWaıaa cönderdikltri pro&ee
toyu hlo bddemedil<lerl&ıe ifarel edl· 
7or. 

Times, lliveten, Sovye-1 be:rıuı&I> bir 
kaç haf1a dalla evvtl ,.apılm~ ols&7-
c1ı. daha leslrll ol><aeuıı. burulan da 
SovYeiler;n Almaıılarla ht.rıı elmek 
lıılemedlldtrinl kaydetmektedir. 

Ti11Mı9, A1-...7aaua 4imdl Y&1«-.lav. 

7aya. &.a.Qlık 7~ P1Tn.s Paal'üa 
Bitler taraftn4an 7ıealden da'~t olun
do,tnno. dlier ta.rartan. Yunau\. tarua 
da tf'hdit ediJmf"kte bubmdatu:nu, b9 
mf'.m.lckf'Ue bir boq'wı hav~ ı yara.lıJ

mak isleadlll ~ odllmel<ledlr. 

M}:Sl\JJI. DJl.iıl 
!llİ'TALEA 

Tbnes, Jlilltrin R~fÜmhur icırnel 
:loöuüne 701J:ıdıiı ın.r5AJ haMJ..ınd:ı. da 
f1I mütakıaJ"• yürütüyor: 

•tfHl"mı Türt:l:Yt- Jtf'hdnnhU.nJ t~ct 
fıWnune rondt-rdi,tl n1 jın muhtc-vl
Ja.lı Jıa.k,kuw1..a ltpaita buJu.nulmam.r.t
tı F ka.1 Jfı'lt<rin mutadı o1ddtu vee
~·t hrnh Uhılit etmek tsU-m f!"f bir 
• ·ml.ule v....ıli1 ırmlıut L"hıll"den 
~I verıul~ olma>• muhlemcid:r .> 

son'TTı,ı;ıtiN 
'l.ı."JU.İBİ 

ıanrıa.n. T- ı\Ja!W, l>lr l<k· 
Dtıer-.3 .. ek SovvtUf'r Blrlliln.ia 

dp Dt" ~ad...- r Jc~,.~Jzde ban ba.br1 
R6DUlllY an =-•-- •-~ ·~· b•kkıpd·ıkl f&;J',.,._• -üsler l-.~•• 1 --

slıı ctmltli<• 
BCLG'1RİSTANDA 
vAZfYET 

ada ,.eıen b:tbf'rlere söre. 1 
Sory D ·ılba.reo BulPT de-

111 rl t:ırihlnd<D l • 
• ım.anları ldarNlnf' men

mJryoll:a.n ye 
1 grlaruı ~ftrb rliti.W 

suP bıiiün mlrem ı:ar.un:ıme neırcd.U
Uin eden b 

.,.;ııır. B ,.ı.ı.e Nuın Pop0! dlla 
BolP" • .,_,_.._ nztyel hai<kmm 

BıılzU Moe_.. 
Jııallal -ımttır. .. .__, __ _ 

. 'lıı ,.a.ıdıtJna ,.ore, .u-.uK:ll-

'l';;ı.i f:ıcı.ı Bend•U son del• .,.. 
~~ Kral Borisi zi1ar!' ed~rdL. ır.&dl
..,ıum taı.ad<IUJD .,ı.tlliJı.I 80J'lemltllr. 

YVNANİl>TMDA 
SON VAZİYET 

•-•-- da ıeı.ııı ed-te tle-YUJJ:a.D- . . 
yanı olunuyor. ıta11an pro_paca.adaa, 
Yunanlılaru1, iW1anJarb bır mö.1.ııt.ı'e-

-• ,.,..0 ,...nu ,.;;sı.-nlliinl orıa.ke vapm-
hta. yay17or. Yuna.n mallfUlerl " 

amtbuab. bu yalan bberlf"re = :~ 
ttr~k. ı·unani."'3.llıD &af~~'---''~ 
't'". nı.tk Jtara.rııun »la •'•."Pi .... _. 

_ • tirnıtk trd ırJf"r. Jial1 a.n tar, (.ebaruz C"' 

hu,.k:Unwtinin .ont~ Girhle Yf"Z'
Yunı.ıı 
Jtf1Dtk iııf're hatırJanctılını 7aymup-

d • ••-a bu b&krl de l<ai"I .ıanıı. 
ıar ıt • ..,.w..u • 
tekı:ip elmi .. tır. ~ 

T \RR l'Z TE~Ri t 
EDİJ,t:CEKWI! 

. t ı-111• r.•••l<'lerl. "'"'""...... . 
Bulun :eu yıu.ııa.rıııd.a.. &ı.c Ilı. \:e r 

d:uı ~ tıse Turt:l:renin llJ'All•k· 
Yuo.uı asminl ve . -• IQ&llis 1 

• t barUL cttlrı ıe.kk:ıda-r. 1 

ha:UU ~ bU yalan habe-rlere ttnlt .... , 
matlMU' '· ı.eml.DaU.. ı.tllıı:a elmek-
sulhPtrver:uıe 

tedir. Atma.nviU\U'l, 1·nnaa .. 
,.i'tmrs'e core, ~ rl 

eilaek i~W yaphı.rı Lle 
blara hUcu• Frld M.a LIM 
ıa::a.reketln, blb:aM&Jıe.n.hO ı'un !:ar 
ıı. General Fal 

-....-ktltnl d.ün zi'!ltt-ıım.r.dea 
ltrab v• ~:;,.,..,_ .......,,. ımeıa.. 
ıanara teu1 -..-..---
dlr. 

İtalyan Soıııallıı'irldfo Khunayu lima .. 
nmın zaptı neticesinde cem'an 28153 
toniato hacmuıde be, İtalyan t.ıcaret 
ıemislrun ellinize ıeçt>ıı buıün ilAn 
olunabilir. Bu vapurlar şunlardır; 3808 
ıonilltoluk Adrla, 549-0 tonilatoluk Sa
voia, 574:1 tonil.ı'.ltoluk Ermini& MazeJ .... 
ll - a. 5597 tonılAtoluk Manon ve 7515 
toni13toluk Leonardo da VJ.Dci. vapur
larL 
Bwıdan başka dort düşman \•apuru 

da kismayu limanında kendi müret
tebatı tarafından batırılmıştır. 

Klsmayu'nun ı.aptı ilurıne Alman ti
caret filosuna da kayıplar kaydottiril
miştir. 

İthalatçı ttlccar 
ADkaraya eardı 
Ankara 8 (Telefonla) - Baş • 

ve.kil tarafından İatanbuldan da
vet edilen ithalatçılar heyeti bu 
sabahki trenle ,ehrimiae geldi. 
Manifatura, deri, çuval, çay ve 
kahve, kağıt, otomobil listijp, haa 
kauçuk, madeni eşya ithalat bi»
likleri mümes•illerinden mürek
kep olan heyeti a:r.alarını Ba~vckil 
Ticaret Vekilelinde kabul ede -
eektir. 

850 ı·rarl 
(1 lacl Sabifoclen l><'vam) 

tonluk geıni köıniir, su ve saire 
hu~u,uudaki noksanlarını ikmal 
ettikten sonra Filisline hareket 
ede<oektir. İçindekiler pasaportla
rı chnadığı ic:in firari VRziy~tinde 
bulunmaktadırlar. Liman idaresi; 
vapurun had~i ist:ahisini ve 
bu kad•r kolabulıl..la sefere mü
tehaınınil olup olmadığını tetkik 
etmektedir. 

Bir Ajansa öre : 
(1 lncl Sablftdrn ı>enm) 

yareleri tahrıp etmışl rdir. 
yUNANİSTANDA SUKUN VAR 

AtlM il (A.A.) - Umumi Emo; 
niyet Nezarı •i larafınd n 7 mart 
akşamı neşredilen res~ i tebliğde, 
memleket dahilltıd sük inci hü
küm silrduğu bildinlır ktcdır. 

yı;NA. 'LJLAl\!ı 

MUVAFFAKIYETI 
Atına 8 (A.A.) - BBC: Resmi 

tebliğ: 
Merkez mıntakada, m"s'ut ame

lıvekr neticesınde, İtalyanlar mev
kilcrını krkrtme •e mrcbur olmuş
lardır. İcl,rmdc birçok zabit bu -
Jun~n 1500 esir, bol mıktarda harp 
malzemesı alınmıştır B:: fa J. et
ler esnasında Yunan tan areleri de 
çok mühim işler gönnü , harp sa
hasında askeri noktalan bomba -
lamışlardır. Bütün tayyareler ils. 
!erine dönmüşlerdir 
ÜLTİMATOM VERiLMEDİ 
Londra 8 (A.A.) - BBC: 
fngiltcre hükümetınin Yugos -

lavyaya bir ültimatom verdiği bak. 
kındaki habcrler, Londrada kat'i 
rurette tekzip edilmektedir. 

Zavalb glçmenler 
Romaııyadan ve diğer komşu 

memleketlerden yurdumuza göç 
etmek !.>\iyen ırkdaşlanmızın bu
radaki akra' a ve tanıdrkları ala -
kadarlara ınuractıat edettk gôç -
mcnlerır, bazı mu kı.i atla karşı • 
1.a§tı.klarını bLldımuşlerda·. 

GöçmenlC'rın oradakı servetlerini 
memleketımııe getırmelerı içuı 

berabcrlerıııde muhtelıf mallar ge
tirmeleri \'l' bu malların gumrük 
resmind~ıı muaf olması göçmen ka
nunu ile ~emın <"!lilmışlir 

Gi>çn.cnlcr de bundan istıfade e
derek Romanyadan cam, kajlıt ve 
diğ<'r eş) a alarak mcmlek te ge -
tlrmektedirlcr Fakat son zaman
larda İthalat Bırliklerı Umumi KL 
tıpliğı hükfımete müracaat ederek, 
göçmcnlerın bu ~ekilde mal ge
tirmel<'rı doi!ru olmadığını, çün
kü Birliklere dahıl olmıyan hıç 
kımseıuıı ıthalat yapaınıyacağını, 

g<Lmrüksüz gelen bu mallann da
hilde ucuz satılarak Rirlik azala -
rının m[i kü! vazıyeıte kaklıkta -
nnı bildırmiştır. 

Göçme:>! ·r ı!e, alftkadarlara baş 
vurarak kcndılenne yapılmakta o.. 
lan yardım ve müsamahanın de -
vam etm('Slnl ıatemlşlerdır. Aksi 
takdirde, ccncbı memleketlerdeki 
ırkdaşlanınız seneUeruıı getırc • 
miycceklcri içın göc işleri de müş
külata u rayacaktır. 

İngiliz donanma
sı yeni muvafa
kıyetler kazandı 

Londra 8 (A.A.)-Amirallik Da
ires.inin tebliJii: İtalyan Somali • 
sinde .sahil nunlakllli1J1daki ileri 
ltarekit C>na.:w.utla donannıao11..ZJA 
ordumuza yaptığı yardım hakkın
da bazı taf•ilat veroıek halen müm
kün bulunmaktadır. 

200 bin ton 
hacminde gemi 
yapılıyor 

Vaşington 8 (A.A. )- BBC: 
Dün, Bahriye Nazır Muavini 'A

miral İngersoll, koagreyi, yeni 
bahri inşaat Juroiııioi kabule da
vet etınistir. Bu lı:red.i ile Birl~i!ı: 

Sahil bo) uııra bütün mühim İtal
yan Wt\-·zHerl, bahri)e ~üzjt.Mm • ı 
!arımız taralındaıı bombardıman 
edilmiştir. Bu bombardımanların 1 
zanıanları ,ordumuzun ileri hare
keli ile henıahenk ulınak üzere 
dikkatle •eçil:u.iştir. 

Devletler bahri~i iç;n 200,000 ton 
hacminde muavin gemi inşa olu -
nacaktır. 
~ . .... .. . . ...... ~· .... ' 

Karabük 
bin usta 

fabrikasına 
alındı 

Karabük Demır ve Çelik Fab. 
rikalarında yeniden faaliyete ge
çecek kısımlar içın 1000 kadar mü
t hassıs tsla ve ustabaşı alınmış
tır. Şi·ndıye kadar ecnebıler tara
fmdan i,letil n makine, tamirat, 
elektrik kısımlarıııa da Türk lli

tabaşılar alınmı tır. 

Shropshire kruva7.öriinün~ Mo-
gadiscoyu bombardıınan ederkea, 
6861 lonll'itoluk İtalyan Peruylva
nia petrol gemisini de batırın~ ol
dııı":u halen le-bit edilmir bulL111r 
maktadır. 

llizinı kuvvetlerimiz, bombar • 
dıman harekatı flllH•ında hiç bir 
has.ar ve hiçbir insa»<:a zayiat kay
detmemı~. 

İtalyan Somalisindekl 111e11'ut 
askeri harrkitıu mühim bahri ne
tice•i, dü~maııı, sarki Afrikada, 
Kisrnayu ve Mnı:adiscio ı:ibi kor
san gemileri ve bunların iaşe va
purları içia çok rahat iki üslen 
mahrum etmesidir. 

Ağır surette 
yaralandı 

I.ondra, 8 (A.A.) - BllC Aminıllık 
Dairesi. Dainty deriroyerlnin kayıbuı.ı 
liober venndı:tedir. 

E SON 

DAKiKA 

ingiıtereye yardım 
(l hıcl St~ü'edM Dnam) 

Dün gece uyan meclisinde tek
lif edilen kanunda infiratcılar ta
rafınrlan yapılması istenilen bütün 
tadilatın büyük bir ekseriyetle 
reddedil-nesi üzerine bu kanaat 
izhar edilmiştir. 

Mi 11 i Piyangoda 
kazanan numaralar 
Milli Pıy~ıngonun 5 ınci tertip 2 inci 

Keşide ı ddıı saat ı 7 de Ankara Jlal
kevıııde yapılmıştır. Hu keşıded u
za.uruı büytlk rıumar.ırar şuuıardır: 

15 lluı Lıra Kuzaııı.ın num ır;ılar: 
4'077 56720 130235 17564ö ı956U 

260679 

u .. ~r But Lira Kaza.nan Numaralar: 
34533, 1006.55, 164747, 172864, 194579, 
238384. 

2 şer B!n Ll.Ta Ka.zanan Numaralar; 
004726, 028943, 79:117, 107394. 134-037, 
149885. 26 214. 26D8ll. 

Amorti: Sonlan 1 ıle biten bıletler 
üçer lira alacaklaıtlır, 

-<>----
istanb la PasU 

koranm sı 
(1 bıel Sablfocl n Dffııaı) 

hal tamamlanması lçın de karar
lar verilmıştır. Bu yolda Vılayet 
bütçesindeki tahsisatlar arttırı -
lacaktır. 

Vihiy~t Seferberlik Müdurlüğü 
bir hava bücınnunda konıruna yeri 
halinde kul anı.lAbilecek mevkıleri 
teshil etmiştir. 

İtfaiye Müdürlüğü, yangın teh. 
likelerine karp ne gibi tedbirler 
alın ası l!zım geldiği hakkında 
tetkikler yap11'aktadır. Şehrın bil
ha a al~p mahalleleri bir teh -
like vukuunda tah4ye edilecek ve 
halk diğ~r yerlere yerlc~tırılecek
tır Du hususta bütün ha..:ı.rlıltlar 
tamamlarıııu~tır, 

--<>----

Kit plar için topla
nan para meselesi 

(1 bııot Salılf<>dMI Dovaa) 

yapıldJ&:ını Y~ ve bu iddlawu ne 
den ye kadıır dotru oldukunun an
laşılnıaıa ıçuı tlnıve ıte Re.i<lörtıntııı 
tahkikat ıcra etm ·ni 1.sl'rn~tik.. 
Memnıuıiyetle fitrenditinuz., lilre 

ReJr.tôr B. Cemli llilsel lahltllu.tmı 
,..._ ve bu Abalı bir nııılıarnnmıxe 
şu izah;, buhınmuştur; 

c- Flzllr. ve amal kimya prol-
lerine vek !et eden Do<;eot Ali Rıza 
Berkcn ve lluldua Nüzhet ;kiai de U
niveaıteıı.:.ıı deıterl.i ve keudik'Tiaı.e ıe.-.. 
eli olunan ışı başa11U1 arkadaşlarmız.. 
dlr ve mevzuu baha kltaplaruı tJml 
kıymeti lkıluaduiıu hakkında da ünı;. 
vennıenın 'naali Dlüabettir. ıo lira 
idd""'ı da Yııniıotır. Biri 20 dilorf :!il 
forma tutaCak olan bu kitaplar q;ln B. 
Ali Rıza l lira. Haldun NilzheUn ıa
lebeye bıralı:btı kitaplar için ll<1fK 
buçuk Ura toplaıımasuu ta leb a'• -.. 
t.11 etmia1erdir' .> 

Beyazıtta elektrik ·ıl .. rınden 
Ömer Lutfi Kadırga meydanında 
bozulan <·lektrik l:imbalarınrlan bi
rini değiştirirken merrlıv nden 
düşmüş ve ağır ynralanar:ık Cer
rahpa~a hastuncsıne kaldJrı~mışlır. 

BASKIN 
basanındır 

(~m.;lka.ledt"n Dt-\....a,) 
Yug~lavynnıu nıillı birliğiııi ve 
milli mukaveınetiui ıkmuk. An
ctl, hüıtio bunlara ra~ıneu, bü -
yük harpten önceki Sırbi,tan biil
gesindc h la 11,0()0 000 luk bir 
Sırp ekseriyeti ve kesafeti mev
cuttur ki, Yugoslavyanm temelini 
de bu ke afet ve uu uru aı li l<ı§
kil etmekte lir. Ordunun i)i yeti -
nıi~ koıııutm ve subayları da Sırp-
lardandır. 

Sırbın istiklal askı, hür yaşa-
mak se\•dn. ı, harpci.i kabiliyeti •• 
mücadeleci ruhu mnlün1dur. Al
~an~"anın her türlü tazyik ve teh
didi kar§ı>lnda Yugoslav birliğini 
\iicude getirt-n 14 ırkın iktisap 
eJecei:i hı\·rı hareket ne olursa 
ol>un J;'rellli l'ol i§le bu J 1 mil)· on
luk Sırp klltl.,,.ine ordu.unu İ.'>Ü

nnt cttirn•k l•krar millrtine Ka
ra Jorjiyeviç aiksinin istikliı.I ve is

tikbal mücadelesini ya,alubilir ve 
Kara Jorjiyefiıı kurtardığı Sırp 

i tikliilini, a) ni ailenin ycliştirdi
ğı bu) ük Krııl Alck.\andruı ihya 
t ttıgi nıilh \·arlı~ı ve hürriyeti 
kendi elile etkbiyele gömmekten 
ve mlJll tarihine, mazisine, ınillo
tine şrrrf ve gururuna \'erla et
ınckten kur ulabilir. l)r~ns Pol, 
bunun i~in de her türlü şüphe ve 

1 frroddüuu muhtemel ad<1ettiği an
dan itibaren ordWJ.unu ınuntaza .. 
man eı.ki Sırbistana ve ccııuba çe
kerek lcreddıit Ü• lıarbi kabul e
debilir ve hatta kendi tcşebbüsii 
ile harp kararı verebilir. Yuıos
lavyaıu.n, daha do~«ıısu Preıı.s Po
lön Alınan t~ikinin ve teklillo
rinin artlıtı ba S1rada aktif hare
ket etme11inde, artık zarar delil, 
ancak hayali menfaat bahis mey. 
suudur. Büyük harple büyük fo
lıikete uğnyllD Sırbi.stan, bu {eti

ket aalarındaki fedakirlılr. ölçü -
sünü, şimdiki hayal ve mem.t saf. 
hasında da gözönünde tutabilir ve 
bir lngiliz - Yunan - Yugosln 
müeadelesini ıaiere ulaşlırınaıı.ııa 
kararını !İmdiden verebilir. 

Er ve geç; Alınanya, Yagoe -
lavyayı taksim etmek ve teeliın 
almak kararını fill haline sokmak 
istiyeceğine göre; ei:lll'. Yugo,J...,. 
ya ya§'Wıak ve Kara Jorji)·evi~ ba
nedanının istiklal idetı.linl Y"'8t -
nıak isti ........ Alnuuıyaıun ber -
hangi p in bir teminine veya •t. 
ınamiyeü mülk.iye n istiklAli p
ranti. sözüne kulak asmamelı " 

Y unanistanla v1llnaa pleeek çar
p~manın -.ıu beklemeyi .. 
kendi hesab1J1a kir ve kuaJUlıuut 

vakit 1'Bynıamalıdır. 
Yuıroslavyaıuo buııiin ıınett:iii 

coğrafi, aiyui ve aakerl vuiyeUıe 
bulunan bir devlet için leşebbiiMe 
teaahbur değil, takaddüm arllk eoa 
ıaalim karardır ve.. §U s& idota bu 
ciDl devleüar içiu söylenmitür. 

nDl 1ZDT UN&c:s 
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Bilen olun 
Yazan: M. ATLI Tefrika No. 30 

Kopacak fırtınaları haykıracak 
gibi hadiseler dehşet salıyor 
malumdur!. Hem Danzigde son 
günlerde türlü türlü cınayetler o
luyor! .. Bunların bir çok sebep
leri olabilir! .. Şuphesizki çoğu si
yaı;i scveplerdir!.. Her halde pro
fesör Ulrıçin de profesör Tamu
reskinin de öldürülmelerindeki -
bep tamamile b~ şeylerdir! .. 
Ben zannediyorum ki Almanya ile 
Polonya ara.>ında bu tn<!l'un Dan
zig yüzünden bir harp kopacak !~ 
Bu adamlar da mutlaka gizli siya
yasi bir takım teşekküllere mensup 
olsalar gerek!.. Çünkü, biliyorsuna 
o garıp suikastlarla öldürülebilen.. 
lerin hemen hepsi Polonyalı a
damlar!.. Ben, 7.aten, bunuıı içiıı 
o meş'um Danzlg den uzajı.lq

mak ist~nm ya! .. 
Şimdı, tam bu cehennemi §ehir

den kurtulmuşken böyle bir aklı 
bozuk Japonun uydurmalariyle 
tasaya düşmek budalalığına ken -
dimi asla kaptırmak istemem. 
Hemde ne delıccsıne budalalık
lar! ... 

Artık sinırlerım ho•anmı · gı • 
bıydı. Bu sözleri gıttıkc:e hararet
lenen bir hiddet ve inırlılik için
de, ve coşmıya hazır bir galeyanla 
söylüvordum. Hakıkaten de bu ııa
rip veme~hul Japon un ortaya attı
ğı bu delıce ıddıaların biraz doğ
ru olabil~ccğını aklımdan dahi ge. 
çırmıvc tahaıı.mülum yoktu. 
Anna beni aynı haletle, hlç kı

pırdamadan diııledı. 
Bu sö;derimın üzerinde kiıfi de

recede tatmin edic' b.r tesir yapıp 
yapmadığını anlnmak için sustu
/:um halde yine tek bır cevap ver
medi. 

Ovakit, dahıtçok sinirlenm~ bir 
halde: 

- Mamafih dedıın, ben her halde 
bu Japo~u tekrar bulmak ı~ın te
§ebbu.te bulunacağım: .. Fakat, bu 
zahmetin boşuna olacağınada kat'i.. 
yen emmim!.. Henfın deli oldu
ğunu ılk adımda öğreneceğiz' gö· 
•••• 1 rursun .•. 
Anna, elile i~aret etti: 
- Yaklaş! .. Yanıma gel.. Dedi. 
Yatağın yan ucundan yan ta-

rafa geçtim. 
Tallı hal rengi bebek gözlerile 

yiizümf' baktı, Onun gözlerıni bu 
kadıır feci bakarlarken hiç gör
memiştim. 

- Güzel Türk çocuğu!. Dedi. 
Düııya o kadar karışık ki.. O ka
dar feci hadiseler arıfe:ündeyiz Jı:i 
bırçok muthis •vler olabillr! ... 

- Fakat ne demek istiyorsun, 
kuzum Anna~. Anlıımıvorum .. 
An"1:ı a •nı bak~lorla · 

Hiç' •. Dıye mırıldandı. • Sonra 
ölgün bır s le: 

- Biraz yak!~!. Dedı. 
- İ to yakalandım, Annal. 
- Daha yakııı' •. 
- Buvur' .. 
Ve guldum. 
- Seni ç kçocuklaşınış goru. 

yorum, Anna! .. Her haldl' tınirle
rın fona halde bozuk!. 

Anna cevap vermedi. Hali o 
garin mütedehhiş b~arile ba -
kıyordu. 

- Şayet.. Dedi. 
Sesi titriyordu. 
Tekrarlad.i: 
- Şayet .. Böyle bir şey hakikat 

olsa, bana karşı ne vaoard.in?. 
- Nasıl böyle bir şey .. Yani_ Bu 

mecnun Japonun senin hakkında 
söylediği Ş('yler mi hakikat ola?. 

- Evet! 
- Ben mi ne vapardım? 
- Evet. 
- Fakat sen adeta delice şeyier 

CUıai MJk lar 
Cemi>e< ka...ı,os 2.200 X.. 
Süpilrll' buyük bO!' 2000 adot 

•• küçWı: 2oe • 

söylüyorsun Anna?. Yok"ı . endfo 
mi aklını b n ?. 

Anna ısrar a ve tıtnyen sesıle: 
- Sö le!. ~e yapardın?. 
Diye tekrarladı. 
- Ne mi?. Tabii.. Oh!. Seni 

böyle bir facidadan bütüıı rnrlı -
ğımla kurtarmıya ç1l•~ırdun! .. 
~mma, Arına, ~k rica cdeı im, bu 
budalahkları bırak kuzum!. Ba -
yağı deli japonun l!flarına ınnn
mışsın gibi bir halin var!. Ku • 
zum!. Deli ile deli olmırnlım. sa
na ~k yalvarırun!. llo)le mec • 
nunca şeyleri aklından çıkar!. 

Anna benı dınlem•yor gıbıydL 
Dilber ve nefıs bır san manul -

yay andıran ) uzu acı bır k.ıpırda
nışla burkuluyor gıbıydL Birden
bire: 

- Danzigden gettrdiğımiz şarap 
şişesi duruyor mu? dedi. 

- Zannedermı!. 
- Ondan baruı bır bardak verir 
.. ' nusın .. 
- Peki!. 

Şarap şişesi kuçuk sarı valız -
deydi. Valızi açıp şişeyi çıkardun. 
Masanın Üolıiııdekı bardagı alıp 
doldurdum. Annaya gbtürdüm. 

Arına bB'iını yast•k .an hafifçe kal
dcrarak ;olgun dudJklarile yavBf 
yavaş bütün şarab ıçti 

Bal damlası gozlen alevli alevli 
)•uzüme bakmakta idılcr. 

- Mersi ... 
Bardağı kaldırdım. 
- Şımdı beni op!. 
Güldüm. 
- Çok çocuksun sen A:ınat 
- Öp beni!. 
- Fakat. .. 
- l,lendw korkmadığını isbat 

etmek için öp bcııi' 
Annayı kucakl:yarak öptüm. Fa

kat kolları.mın aras nda vucudü
nün titredi.ini hi. C'diyordwn. 

- Anna deli mi.sın?, 
Anna ateş gibi sı~ak dudakla -

rını du•\aklarıma yapıştırarak: 
- Kckmuyorum!. 
Diye ırurıldandı. 

1 LAN 
Y orgi : Kurtuluş sa
atçi sokak 54 sayı a 
iken halen ikamet
gahı meçhul 

Malıye hazıncsi namına Muha
kemat mudurlub tarafından 
le) hınıze açılan 'Kurtu• 'ta Saat
ci sok gındu :i4 s yılı gnyrı men
kulün 4/1 hazıne b esının ı, 1/ 
935 den 26/l/93:i tanhme kadar 
ecrı mıslı olan 2J lıra 47 urı.ışun 

faiz, mahkeme masrafı, "' ukatl k 
ücret;, ve J 7 lira 76 rı.ış t bıtı 
delılil masra!ıle talmı.ı t lcbı~· a
çılan davada. 
İkametg;ıhımzm nıeçiıul r.ldu 

anlaşıldıgından 20 ı;uıı nıuddetlc 
ilıioen tebliğat yap lmasma kar r 
verilm~ ve bu kerre dosya mu -
mcleden kaldınlm~1 oldugundan 
davacı yenilemiş olmıı la 8/4/1~41 
salı günü saat 10 da Beşiktaş Ilı
rınci Sulh Hukuk mahkt' esme 
yine gelmediğiniz takdirde muha
kemenin gıyabınızda yapılacağı. 
ilin olunur. 

941/108 

ZAYİ - l:mln!lna :yabancı askerlik 
tubesinden almlf olduğum askerlik tez
keremi zayi ettim. YeııUlnl alacağım
dan eakiainin hntmO yoktur, 

Riloe)-lıı ol!• Ali Pdvs• U19 

J:ı.siltırıeııl Şek!., Sa&U 
.A9JI< -itme 10 

il 

1 - 5/lfM,t tarlloind ~ cms ve ıniltdıın yallllı malzemeye ta-
lip zuhur etmedlflnd ... ek ıltmeleri tora blka da......ınde (10) lim tem-
cllt ~. 

2- ı:ıwl1ın<AID 15/3/941 co.mırieıi glinll ltabatatta 1-azım. ve Mtlba
yMI fUi>emJzila abm koınlayon.- ,..pılacatı, illıo aı-. (1779) 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden: 
Tlhntinl 
Tutarı 

952.36 L. 

" 7,5 ınuvakbıll 
pey okçOi. 

71,43 L. 

Maarif " :t m tçin evoatı ...-- yaulı rielrtıilc malzemeolnlıa 
aelk e(raıı- 10/3/1941 Puaneol ıQn~ rnt 15 te YükJıek okullar Muııa-. 
becilibnde icra edtl-clnden laleltlilerw muvakkat pe,- a&çeriyle birlikle yazı-
lı ıüo ve Aatle ona mür rı ve !&&la malamat almak ~yenl<ria 
cı. Kii~ blf vunnalan unur. (1~ 
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(i?üNnEN,BuaüNnENf 
Neş'eyedair •. 

RADYO 
8 Mart 1941 

Saat 18.00 Program ve memleket 
Jaat ayan. 

"°' -f»-o l Bizde neş'e var mıdır?. lstan-
Sankan. 1 a Enver Paşanın ,Y•Phit hatalan, bul ki .., 1 1 •, 

18.03 Milzilı: Radyo cu orln!s • 
trası (brahlm Özgür idareııhıde) 

18.40 Müzilt: Mızraplı 8aziıır ta
kımı. 

19.00 ltamıfma (Günibı - • 
'leleri) 

en buit bir va2i1et krokiBi üzerinde bile 1 un es eg ence yer erL. 
görmek pek kolay ,,ir işti 1 Yazan~ BiKMET KISA1' 

19.15 Müzik: Köy tttrlı:tUeri. 
19.30 Memleket aut ayarı vıe a

jans haberleri. 

Kat'i m~tin en faydalı 
olan adımının hasım ordusunu im· 
ha ve onu az zamanda telı:rar can
lanmasına meydan vernıiyeoek bir 
darbe oldu~u takdır ettiğinde 
fUl> e olmıvan ve ikı gun içınde ce
reyan eden muharebelerle bu ta.. 
ııavvurunun çü buyuk bir mu -
vaffaki"'l!t vadetti~n ı anlamış o
lan baııkumandanlığın ilk tasavvu
rundan vaz gecerek (Sankanıış) a 
gitmesi .... beplerini ııevkülceyş ve 
tabiye knplan ile tef]ıjk et""d• 
beyhude bir vorgunluk olurdu. 
Şu Jıa1de (Sanlwn~) ı zaptet -

menin halı::ikaten ulı:erf sebepleri 
yoksa b•ı hareketle (Guze) nin. 
dediği gibi Kaflı:as müslüman aha
lisi ihaiı>de sivui bir tesir VÜ r 

cude getiruek bunları Rus idaresi 
aleyhine harekete getirmek ve Rus 
ordUSWhl bu yol ile ortadan kaldır
mak clhetlerinin d~ünülmüş ol. 
duğuııa hükmetmek lizun gelirdi. 

Eiioeı: Omı•nlı ordusu başkımıuı
clanlığınca böyle de düşiinfılmiye
relı:, (Sanbınlf) m zaptını i.!tih
Uf eden (Sarıkamış hattlı.etleri) 

asJı:.er1 mji]Ahazalırra istinat etli • 
ıilmif be, bu hattketler en doğru 
C"lı:illerile yapılmıt olsalar bile o 
zaman hata, fecaatle tavsife layık 
olacak derecede azamet peyda ~ 
elerdi Çünkü hMmın v. ftya çok 
mukavemetleri ve tabiatin zorluk. 
ları kaqısmda yorulmuş, erimiş, ve 1 
muvasala yollan üz.erine dağılmış 
ve ikmal i<lerini ıertip ve tanrime 

vakit bulamamış "-Yıf bir Oıımanlı 
lruımrtlne karşı, vaziyeti kavra -
mağa muvaffak olmuş ve hasmına 
ve gerilerine ltarfı tedbir almağa 
da vakit bulmuş muadil ve· zinde 

bir Rus ordmıınun ne müthiş bir 
tesir yapabileceğiııi basit bir va
ziyet kroki.si ü.ıerinde görmek pek 
kolay bir işti. 
Şeklen ııevkülce)"Ş ve tabiye ka

idelerine uydurulmuş olan bir Sa
rıkamış hareketinin &hbetl bu ka
dar feci ıbümalleri doğurursa, o. 
nun bu kaidelere uymıyan _.,killer 
dabmnde yapılmış olması haline 
karşı (Sarıkamış faciası) verdiği 

bunca zayiyta rağmen pek küçük 
kalır ve inunm •Hafız Halı:ltı pa
p• merhumun onuncu kolordu en
lr.amn (Çamik) üzerinden kur • 
tardığım blr muvaftaldyet telakki 
eylemesine bak vereceği gelirdi. 

(Sarıbmıf) taıihlerde hemen 
bemen bir mi.sal ııOrlllmiif ohnıyan 

zayiatına rağmen çok pyanı te
essültür lıi, ahlafa güzel bir sev.it 
ve idare misali olabilecek bir ders 
vermemiştir! 

Bununla beraber, alınacak ders
ler pE'k çoktur. Bu itibarla her 
§l!yden önee kuvvetlerin istihdam 
taı zlarını gozden geçirmek fay • 
dalı olacalctır: 

Kuvvetlerin kat'i netice ınahal· 
linde birlikle ve beraberliltle ha
reketleri temin edilecek yerde, en 
~lı olan bu kaideye riayet edi
lememiş; ltat'i netıce mahalline 
kuvvetler peyderpey ve birbirini 
ta]ıjben yorgun, bitkin bir halde 
götürülerek eritilmiş ve bu ted -
birsizlik yüzünden koskoca doku
zuncu kolordu da ayın on ikinci 
günü akşamı (Sarıkamış) önünde 
ve (Çerkezköy) ilerisinde rastla • 
dığı dört makineli tüfenkle mil -
cehhez bir mustahfız taburile bir 
süvari bölüğünden m!ireltlıep bir 
Rus kuvvetine karşı 29 unc ufırka
sile bir türlü üstünlük temin ede
miyerelt yerinde llllhlanıp kal • 
m~ır. 

Ayın on üçünde taarruzunu tek
rar eden kolGrdunun 29 ve 17 in.ı 
fırkaları ayni kuvvete karşı mu • 
vaffakiy<?tsizliklerini bir daha gös
termişler; ayın on dördünde j3~ 
Ruslar takviye kıt'aları alma~a 
başladıklarından, başkumandan -
Jılı:ça içtn yalnız dokuzuncu kolor
du ile ~yacağına hüküm 
ve dolayısile onuncu kolordu'lun 
beklenmesine karar verilmi§tir. 

Onuncu kolordu kumandanının 
ayın on birinde ve saat onbri'.le 
(Olti) nin ıimali şarki mahrecin
den ordu kumandanlığına yazdığı 
bir raporla, o alı:,,am (Vartenek -
Beyköy) hattında bulunacağını or-

duya bildirmiş olması; ordu lru -
mandanırun - kolorduyu kendi ka

rarına ittiba ettı:recek seri b•' mu
habere irtibatı olmamasından • 
zarurl olarak Sarıkamış istikame
tinde inkişafına mecburiyet hasıl 
olacak brarlar vermesini icap et
tirecek fena bir emir olrr.~tur. 

(Olti) den aonra onuncu kolordu, 
ordudan bir t'mir almadığına na-

zaran, ordu kumandanlığının mak
satları dahilinde hareket etmiş ol
mak için tekmil lruvvetile (Bardız) 
istikametine teveccüh etmesi 1A -
zım gelir ve bu hareket kolordunun 
alm~ oldujtu e888 emre de uygun 
düşerdi. Halbuki kolordu böyle 
yapmadı. 

1. GENÇLK 
2. GÜZELLiK 
3. SIHHAT 
.... ~Mr~ 

- ini IMOll7.-
•e..ıaı -

IREM 'PERTEV 
temin edebilir. 

1- ıau:lıl PSBT.EV: Bir 
tu...ı.t mllotah&an

du. iz- bir itina ... 
7apıl.ı4ıad&l<i ı.......ı

,..t itibarile :rUzd'*I 
ciZCi n buruful<lulWı
DD ...... ldllQne mim 

elur. Deri7I - '" ....--. 
... ltllEM PERTEV: Bir 

Gu..ııık vuıtu.dır. 

Geniflemif zneeematı 

~ dlttelı::l 
plirtllk n lı:abu<:llt

lan ııtderlr. Cll ve le
bleri izale eder. Teni 
mal n fd;U1 bir ı.aı. 
1tllrlr. 

... DEM PERTSV: Bir 
dit .ınuıdır. Deri 
suddeJorinin ifrazatı-

• Dl düultir. Slrilce ... 
li7ah noldaluı:ıı leu
lıUrilne mini ollD'. 
Cilt adaı.lnl ı-ıq.. 
... lı:uYftlllındirir. 

Karo elliler için yağlı •e yaih eiltler için 
b.._i tip •e nmlan ....dır. 

~ Sl'ne, CUnUn birmde, nezih 1 
dost"m Semih J\lümt.ııza raotcelmlf
tim. Ankara cadd~nden iniyordu .... 
llndeki pxeteyi açarak bana: 

- Neş'o hakkında bır yazı ;)'ndım. 
Memlekette neş'Ye !Azım gelen ehem
miyet verilmiyor. Sen de ,.az. biru 
cCampagne yapalım, dcınlştı .• 

BJr kaç gtin sonra tekrar .Neıf't";J"e 
D· ln baıılığı altıııda ya:.dıg, gü:ı:el 7a
:t>ldrı okudııtum llib~ Ercüment Elue
ruin lı:end.ı.<ınc ııı.taımı nefttttlii açık 
bır melrtubu da gcinmlştfim. Anıdan 

bır cok zaman geçti, me rz.ua bır daha 
temu edilmedi ve nereye dair ,.an
ların da arka 1 h:t-.::!lld.i, art.ık Jcim8e on. 
dan lıahselm<!z oldu. 

Evet, ~ filplıe 7ok Jıi ~'ellzllk, 
bızim -n ve ebed1 derilerimmlen bi
ridir. 

Biz halı:llı:aten ....,•..ız ..tamlar mı
:rız, yoksa, cneş'e> kclimeıwwı lfade 
ettiği mina;yı heııllz ~le kavı>
ya.auyor muyu.ı7. 

Buna bqlta bll' -ı de llAve edll<i:ıl· 
lir: 

Nl!t'en!n ne oldutunu billroruı da, 
onu kuvved.,. 11Jle laAI edecdt v.ı1a
lardan mı mahrum\1'.7 •• 

Her ııe bol iae, bıedenberi bil:im ce
ınlyet bır nCf'caı.tlik içinde çalltanıp 
ili-diyor_ Evde, ııok.altla, ber- ;)'ÖZÜ 

asık, kalı çatık, k.im.-ıia dudağında 
ufak b.ir 1ei J ftn .allmeti &cirWmU.
yorl Bızim ılbı eolı:J devnn bın bır ıe
,,. prtları içlııde dün;)'a7a &öı.ler!nl a
çan ve o devri IODUDa Pdar 71'll.1U1 

ııeall, bir dereceye kadar mazurdur: ta
lı.al bugünkü ıençlilı:, bugüıılı:ü oeoll? .. 
Onlar ııancı bır lazyılı:in, ne llibi \alt
yidatın \e.<İJ'i allındadırlar 1ı.i bı.ılm ne
allle rekabet ederc:csıne lı.endilerini 
hüznün ve Dı1111es;11ılin kucaima at
mıı;lardır?. 

Noıı'e, etJeıırue, cWmeiı.; ~ IC
melı. ve UJ'umalt kadar iııaanın labil 
Uıüyaçlarındandır, dimatın ~daoıdır, 

Beylik, küçük, ıenç, ilıti;)'ar, herlı:• 

bu ihtiyacı önlemelc zarureündedır. 
Fraıwzlaruı cBon vivant> IAblriyl• 

and.ık.ları phıalar, berteyden ne,'ele
Den ve herlr.eı.e n .. ·e a§llı1an, ıamtıa
uhha lı.im.selerdır. lnaan, bunlaruı mu
hltuıde en b~ dezdınl unutur, bir 
müddeti muvaltlı:aıe için bile ola, fi!• 
taret Anlan y~ar .. 

Yulurda, eıılti devirden balıaetli
jjmden dola71 cunaha cirdllimln "raıo
kındayıml .. O devride latibdat, dışar
dan fıu.b1 büyük ailelerin içinde ya
ııardı. Bcıiikle &ö.ıerinı o karanlık mu
hite açan biz.1.er. ebeveynim.izin, dadl
larmızın ~bdadı ile ~dılı:.. 

Bu va.ı.iyet senelerce, uzun senelerce 
devam ederdi .. O va.lutki d'erbı,.-e> ik
tizası, meraoımuzı, anularmuzı bü
,.üklerimue IÖJ'lqemez, onların muhi
tinde atız açaınıu; bir meclisle gllle
mezd.ik. lik.ırdıya kanaıp, biz de, kü
çiil< lı.afalanmıula beslediğimiz bir 
1iltri orta~ alamazdık.. Hlalerimlzl 
siz}emek mecburiyetınde bulunurduk .• 
ı;a;reı bir eey ııöyı.o.eJt: 

- Çoculı.lar llllurdıya Jıan.,nıu. .. A
:JJJ>b:rl Tevbihi batımızda Cürlerdl. 

• 
Fakat IUDU da lllraf etmeli lı.l, o bi

zim beğenmediğimiz, bugün _ nefn!ll• 
andığımız devrin, bazı busuaiyeOeri, 
iyi tara!lıın da vardı. Filhakika lıallı:, 

ateşten bir çember içinde ıııloşm:ııı kal
.ıxııştı; kalem hürriyeti, 1llı.lr lıüniyetl, 
lı.elim hürriyeti. yolı:\u. 

Bir bç kişinin bir arada top
lanması pek kazalı sayılan, şüpheyi 

davet eden bir haldi' .• ~'alta\, bilmem 
1 

nedl'ndir, buna n>AkUsen mütenasip o
Jaralı., köprilnılıı her iki cihetinde mü
lee.ddıt eğlence yerleri, toplantı ma

halleri mevcutlu. Şehzadebaııı, su1 
Tiırlı: <eğlence> muhıti sa;yılmlı. Bura

da yan 7ana üç dört salı.ne vardı. Ma
nak;yaıı'm dram kumpanyası, Hasan'm, 
Şevkl'nln, Ali Rizanın komedi (!) lı.um
panyalan bep bu mınlalı.allın in1ıiaan 
idi. 

Beyoillundalı.l ctlence yorleri bıe, da
ba ltomıopollt, datıa cmodem> say>
lırdı. lOımdikl •Saint Antoin> kllise
ıılnln bııl<mdulu yerde .Xonlı.ordlya> 
tiytrosu vardı k1, ona 7et.ifU,jim için, 
ba;ı'a! meyal tıatırıanm; burada Türlı.
~ Rumca, l'ranaızca RevO'ler veri.Ur, 
kanic>lar llÖJ'lenirdl. Yine buglln Tepe
baaındald cAsr1 Sinemu, yani malwt 
anfileatr, o vakit henQz yapılmıştı. Bu
nya da Fra.ruhı ve İt.alya.n truplan gc
~- Garp .mualkl&inin pheııerlertnl oy

narlardı. Tepelıe.şındalı.i kışlık tiyatro-
7a ıelince, buraya da mükellef ve bll
:rülı: artı.tlerin iflıralt ettikleri ecnebi 
ctourne> lerl ıelir, eski ve yeni Garp 
eedblyabnın en yüksek eserlerini, en 
modern piyeslerini oynarlardı.. Sara 
Bernar, Le Bargy, Süz.an Depre, ReJan, 
Sll9en, jan Hadtnıı, Gltrl, Ferodi glbl, 
Fransız sahnesini llA eden ve belki, bu
ıün ıaytıubeUerl dolayısiyle daba bir 
çok zamanlar yerleri boş kalacalt olan 
bü:rülı: U.tad ve ııan'atk.Arlan, ben, Pa
riste ıörmeden evvel, orada ı:örmllş
tüın.. 

Bunlardan maada, lı.,.W. •Fransız 
TIJ'alrosu> dediQ:imlz, Halep Çarşısm
dalrl ..ı.ı cVarlete> ye al camba%ı 
~lan da ıellnll. Bina, hem tl
Mlnı ı.- Ce airk olmqa .ı-lali blr 

19.45 Müzik: Biiyiilı: fa.al .bey1!ti 

tarzda ~pıld.ıiından, oalon, cc!z't bir 20.15 Radyo gazetesi. 
ttıdllAt ile ınzeı bir sirk sahası olurdu. 20.45 Müzik: Makamdan makama 

Yine Be;ıroilunda, ~rkl Do17ana 
mOltesllı: _,,ıındiltl ı.ıeıt1ı: Sinem0&ı- 21.15 Konuşma (Kitap saati) 
bınada vlsi bir İaketlıı~ vıırdı ki, alt- 21.30 Müzik: Radyo salon orkee
pmUırı kibar bal1ı.m toplandığı bir trası (Violonist Necip Aşl<ın idare.. 
;r.:rd.i. Kadın, erir.ek, bOtün bir gençlilt, ainde) 
iyi bir orltestranııı abenkli natmeleri 22.30 Memleket saat ayarı, ajans 
a.rB5ında kayarlar, ~ va.kit ced-
rlrlerdi. lıaberlerı; ziraat, esham - tahvilAt, 

Umum. ıezınli yerlerine, balıçelere kambiyo - nukut borsası (Flat). 
ceımce, Taksun ve Tepebaşı bahçele- 22.50 Konuşma (İngilizce - ya1Dl2 
rlndt, ,..=, bahrlJ'e fan!arları çalar, kısa dalga oostasile) 
buraları, B<'yoglu lllltinleriyle İa- 22 
lanbuldaıı cei ula!rangu musiki .50 Müzik: Cazband Pl.) (saat 
-.alcWarl7ıe do>ar, boi"Dırd.ı ... s;,ıı- 23.10 a lı:adar yalnız uzun dalga ile) 
tle. buııun 7erınde yeller esen bir bah- .23.25/23.30 Yannk:i program ve ka
ııc> dalı& vaıdı. Ooınanbey balıçe&I. O- panış. 

rqa da civar ııalı.lıılerl devam ederdi. -------------
Açık hva ııaJmesınde zem.in ve zamana j 
milsait ufalı. VaJ7ele kumpan:yalan 
07'lar, hallı:a eii:l.....,11 vakitler ıeçjr- 1 
tirlerdJ. 

Bülfuı bu sqdJiım 7erler ve eğlen
celer, ,elırlıı belli ba,ıı olan neıı'e lı:ııy
nalı:lan idi. l'ivan7olunda, Sullanab
melte, Şebz:adebatmdalti bazı b(iyük 
gnlnolarla, İstanbulun muhteW ıem._ 
Jerinde, mahalle lı:ahV<!lerindekı Kara
gOz ve iı:u1ı.1a 07W2lariyle, halkı gül
müten lıınP geçiren meddablan yan 
çiziyorum! •• 

• • 
Buaa muJnıbO, lıoıgQıı elimizde ne 

gibi efleıce ,....ıerı ft etlonce ,,_ıa. 
lan vu? 
Boğucu duml.ılı, müsteltreh, buranı 

buram allı.ol kokan •içkili lokanta (1) 
müstear namı altında lizlenen, mlpte
:ıel müslı.lnıt evleri ... Ve neş"a denıleo 
nesnen.in, ancak olr «&> hılı. aayeoinde 
elde edlleceilioe lm11ru Cibi inanan bir 
Ja&m ballı:ın neş'eye varmak için bil
dlil teıı: vasııa: iç1ı.ıı .. 

Avrupa memlelt•Uerlnde nezih ve 
ııeclp bir ,ekilde nam •llenllir, bizde 
de nasıl elJenm iJdir. bu bahai de ıe
lecek bir Y111m•1 da an.edece.tiz. 

Beykoz Deri ve 
kundura fabrikası 

Memurlar ve 
lffller lıUblAk 

Kooperatifinden : 
Slrk•tlmhln 1940 ıeneel alelAde hlıı

ıoedarlar umumi heyeti zirde yazılı 
maddeler hakkında gOrOşmelı üzere 
21/3/941 Cuma ıünii •aat 11,SO da 
BeykOUlalı.i Slrket İdarq;inde topıa
naaı;mdan, ortakJ•ruı mn.kör .,un... 
de bulunmaları ll.ln ohınur. 

lltlzADıAT auZNAJOSi 

l - llMO -~ itlatt heyeti ve nau
rakipler raponınmı okunmc.ısı. 

2 - 194-0 senesi bıllınço ve kir ve 
zarar besaplarmm tasdiki ve idare he
,...linln ibrası. 

3 - Yeniden murakip ve idare he
yeti haları lntlhabL 

4 - Orlalı.lannm dlleltl•rinln clin
ıenmeaı. 

1941 İkramiyeleri 

T. İş Bankası 
1941 Ktlçlk 

Tasarruf hesaplan 
• 

·ikramiye planı 

TAKViM 
' 

MART 1941 
CUMARTESi 

8 
Ay 3 - Kasım 121 

Vasati Vakit Ezaol 
... d. 811. d. 

7 26 Günq 12 19 
13 26 Öğle 7 18 
16 39 ikindi 9 32 
19 07 Akfam 12 00 
20 35 Yatsı 1 30 
5 47 imsak 10 40 

Sahip ve Başmuharriri: Bte. hııet _.... 
Nqrl7at Dlrotlöri: Cevdet :ıı::arabllcbı 

<SON TELGRAF> MATBAASI 

DOKTOR 
Babz Cemal 

LOKMAN HEKİM 
DAHİLİYE MtlTEHAssısl 

Dlvanyolu 104 
'"'"'"• -tım: ı.s -e. Teı: zını 

1 adet 2000 Lırah1ı. = 2000~ ı.ını 

3 > 1000 • = 3000.- > 
2 • 750 • = 1600~ • 
4 > 500 • =2000~ , 
8 , ~ • = 2000.- , 

111 • 100 > =!!ŞOO.- • 
eo • 60 • =- 4000.- , 

300 > 20 > = 600ll.- • 
Xefld<Jor: 4 Subat, 2 M8l'li, 1 AluJ:" 
tos. 3 İlı.inciteşrln tarihlerinde ya· 

1 

pılır. 

Şehir tiyatr<?~ 
TEPEll \ŞI DR-""" 

KISMlNDA 

Bu ak aın Yat ze)/I 
MEŞALELER 

İrlilı:lla cadde,inde Koırtedi 
kısmındn 

KIRı\Ul\ ODALARA 

lfj Çocuk Hei{i ııi 

Dr. Ahmed Akkoyun ıJ, 

1 

Tabim - Talimhane Prlu l'l• 1 
Pazardan maada her guıı ~ 

15 den llOllJ'&. Tel: 4-0l'l 

'r k • 8 1 d• G • ·M""d"" • f" Bugünden itibaren her akşam saat a sım e e ıye azınosu u urıye 1 9,30 da lstanbuldan geçen büyü1' 
ENTERNASYONAL REVOLER TURNF.SI tarafından 15 Tabloluk 

•• 
"rAxlM MELLDOY REVUE yü 

Takdim t>det- BALETLER • KOSTÜMLER 1 Her Peqembe Aat 18 de •e 'ter Cumar-
&öz k.amll§llrıa dekOl".lar-te.kaliecl temap tea •• PAZAB ..a 17 de M.4.TINE 


