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2 - SON TELGRAF 

SiYASi 

HADiSELER 

İngiltereyi utili planını• 
tehir edildiiini bldiren bir A,. 
jam telgrafı çıkınııb. Va.,.. 
da ciderken, yanımda oturaa 
iki kiti ıiyaai hidiaeleri, a
laycı bir eda ile mün•k•p ~ 
diyorlard&. 

Biriıi ,öyle aordu: 
- Almanlar İngilterqri i.-

tili edebilirler mi?, 
- Bal gibi .. 
- Yok canım .• Nasıl?. 
- Nasıl olacak .. Karanlık 

bir gecede, kimıeye çaktır
madan Manı Denizini top
rakla doldurur ve ıafakla be
raber yürüyerek karuya p
çerler •• 

ADAPTASYON 

MESELESi 

Evvelki gün, dostumuz Se
limi İzzet Sedes, adapta .. 
yoncu diye, kendiıine yapılan 
hücumlara toptan bir cevap 
veriyor ve adaptasyon ibtiya· 
cının nereden doğduğunu ve 
bu nev'in bizde nasıl bir bot
luk doldurduğunu anlatıyor• 
du. 

Bir arkada§: 
«- Seliminin ballandıra 

ballandıra anlattığı bu adap
tasyon itinden sonra, dedi, 
edebi nevilerin bat tacı adap
te esereler olmak gerek .. Me
ğer, adaptasyon ne mühim 

• • ? JCY ımı§ .. » 

HARBiN Al>I 

NEDiR?. 

Peyami Safa, evvelki gün
kü fıkrasında fU su&li soru• 
yor: «Bu harbin adı nedir?.» 

Henüz, bu harbe ad kon
madı. Vaftiz babası kim ola
cak. bakalım 1 Geçen harbin 
üç iami vardı: Büyük Harp, 
Umumi Harp, Dünya Harbi .• 

Yeni harbe, Peyami cSon 
dünya Harbi» ismini takıyor. 

Fakat, bu takdirde, asırlar 
aonra gelecek dünya tarihçi· 
leri,, oldukça büyük bir müt
külitla kartıla§acaklar .. Çün
kü Son Dünya Harbi 1, Son 
Dünya Harbi il, Son Dünya 
Harbi 111. İlih gibi sıra nu
maralarına da ihtiyac hani o
lacaktır. 

ESKi BiR 

FIKRA GiBi 

Ba harp münasebetiyle, in
sanın aklına §U maruf fıkra 
geliyor: 

Nureddin Hocaya sor-
Jll.U§lar : 

- Karının adı nedir?. 
- Bilmiyorum .• 
- Nasıl olur, yahu?. 
- Geçinmiye gönlüm yok 

•i ismini öğreneyim?. 
Tıpkı bunun gibi bu har• 

bin adına kartı biç bir alaka 
duymuyorum. 

' AHMET RAUF 

Edebi Roman:31 

Toprak 
Tevziatı 

Arazi almamış göç
menlere derhal tevzi
at icrası emri verildi 

Göçmenlere toprak tevziatı. bak· 
kında İskan Müdürlüğüne bir ta· 
mia gelmiştir. Bunda, şimdiye 
kadar toprak rerilınemiş elan 
göçmenlere derhal arazi tenii. 
bildirilınekt.edir. Aynca muhtelif 
köylerde göçmenler için yeııidıen 
evler inşası için de al&Jradarlara 

emirler verilmlş ve bunun içilı 
icabedea tahsisatm ftrileceği bil· 
dirilmiştir. 

Kt)Çtl'll HABERLER 

ViLAYET V• BELEDIYEı 

* Fatihde Atpaı:annda kurul· 
makta olan pazarın bundan sonra 

buradan kaldırılarak Edirnekapı 
haricindeki mısır tarlasında kll -
rulmasına karar verilmiştir. * Gazino tarifeleri için kayma
kamlıklardan tetkik raporlan iıı
tenmişti. Beyoğlu kaymakamlığı 

hariç olmak üzere bütün kazalar 
cevap vermişlerdir. Beyoğlu ka -
zasının da cevabı geldikten sonra 
bu raporlar tetkik edilecek ve bir 
kara rverilecektir. * Beyazıttalti eski Maliye ~ 
yeni Askeri Tıbbiye binası ile ü
niversite arasındaki yola Beşim· 
ömerpaşa Caddesi isminin veril -
mesine İs tan bul Belediyesince ka· 
rar verilmiştir. * 100 sinema makinisti Bele
diyece imtihana tıibi tutulmuş -
tur. Bunlardan bir kısmına ehli -
yetname verilmiş, muvaffak ola
mıyanlara da çalışmalan için 

müddet verilmiştir. İkinci defaki 
imtihanda muvaffak olmazlarsa 
makinistlikten çıkarılacaklardır. 
Şehrimizdeki sinema makinistleri
nin sayısı 200 kadardır. * Dolmabahçe Stadı inşaatını 
müteahhit durdurmuştur. Müte
ahhit, inşaat malzemesinin yük -
seldiğinden ihale bedelinin art -
tırılması için Beden Terbiye Di -
rektörlüğüne müracaat ettiğini 

ve bu yüzden arada ihtilaf zuhur 

ettiğini söylemiştir. Belediye Hu
kuk İşleri Müdürlüğü ihale bede
linin arttırılmasını muvaf>k gör
mektedir. 

TİCARET ve SANAYi: 

* Dün bir altın yirmi ye<Ü lira 
yetmiş be.ş kuruştan muamele 
görmüştür. * Almanların piyasalarımız -
dan alacaklan mallar için hususi 
anlaşmalar yapılmaktadır. Alman
yaya iki ham bakır satışı için ya
pılan teklifler üzerinde görüşme
ler devam etmektedir. * Romanyaya verilmekte olan 
lisans üzerine külliyetli miktarda 
kepek gönderilmektedir, Rumen 
piyasaları ciroz ve nohut istek -
!erini tekrarlamışlardır. 

MOTEFERRIKı 

* İlk Operet san'atkanmız Ce
mal Sahirin 25 inci san'at yılı mü
nasebetile dün gece Fransız tiyat· 
rosunda büyük bir müsamere ve
rilmiştir. Tiyatro salonu hıncahınç 
dolmuş ve birçok kimseler ayakta 
temsilleri takip etmişlerdir. Ce
mal Sahir halk tarafında nmüker
reren takdirle alkışlanml§tır. 

KOLKOLA 
Müellifi: 

,.. Berber salonu bir apartımanın 
fkinci katında idi. Son basamak· 
Mırı iner.ten Raşide sordu: 

- Bu sabah gazete okudunmu? 
·- Yooo! 
- Belli, 
-!! ... 

- Şaşkın şaşkın bakma canım. 
Okumuş olsaydın elbette bana da 
bah;ederdin. 

- Ben ne zaman gazete alsam 
ana da haber veriyorımışum gibi 
konuşuyorsun. 

- Bugün bir gazete alsaydın 
içinde miıhim bırşey bulurdun da. 

- Ne gibi? 
- Faraza geçenlerde pek merak 

et"iin bir muharririn yazısını. 
- Naci Galibin mi? 
- Tam üstüne bastın. Yalnız 

izamettin NAZiF 
yazılar muharrır Naci Galip ta -
rafından yazılmamış. Yazıların 
mevzuu Nacı Galip Beyefendi ... 

- Ondan mı bahscdı\' ırlar' 
- E\'et, hususi hayatından. 
- Aman kuzum, hangı gazete-

ler? Alalım şunlardan bırer tane. 
- Zahmet etme! Elimdeki pa

kette kalı miktarda var. Rezil ol
muşlar. 

- Rezil mi olmuşlar? Arka • 
d<ı)larıda mı var? Kaç kişi ? 

Ace1c E:tme .. Şim cı ö ·rcnırsin. 
Gel, şu taksiye atlıyalım. Apar· 
Umanda meraktan kurtulursun. 

İş Banka•ının Beyoğlu şubesi 
yanındaki dar sokakta duran oto
mobillerden birine atladılar. 

Raşide Cihangirde bir adres 
wrdi. w EınM,.ı Sandığından 

Mlellll 
Aııkuadaki Devlet Konserva

tuarı ve Tiyatro mektelıi Rejiserö 
Profesör Kari Ebert, tiyatro mek
tebindeki tedrisat esnası.ada karp
laşhtı güçlükleri sayıp dökerken, 
telif edilmiş yerli ve milli sahae 
eseri olmadığından ıla tikiyet e
diyor, talebeye, hep tercüme e
serler ezberleti1onız, diyor. 

Profesörle beraber, ayıü 5uali 
his de seratı..: 

Bani Türk ediplerinin, Tlirk fll• 
iılerinill tiyatro eserleri?. B11ni 
milli piyeslerimiz?. 

Daha geçen gün, ba rutunlar
da, bizde neden telif romanın az 
olduğunu ve bundan böyle de re
mancı neden yetişmiyeceğini iza
ha çalışmış, sebeplerini sıralamış
tım. 

Kari Ebertin şikayet ettiği •pi· 
yes. sizlik de ayni çerçeve içinde 
mütalea edilebilir ve ayni şekil

de, a7ni neticeye bağlanabilir. 

Daha kısa bir müddet evvel, Şe
hir tiyatrosunda telif bir eseri OJ'• 

nanan bir muharririn, müellif hak· 
kı olarak ancak beş oa lira aldığı 
teessürle söyleniyordu. 
Tiyatro eseri .. Belki, bir edebi 

roman vücudc getirmekten da.ita 
zor, daha yorucu bir iş.. 

Evet aylarca uğraşacak, çalışa
cak, göz nuru dökccekslııiz., 

Sonra?. 

Sonra da, size Taksim Belediye 
gazinosunda yallah yalla.it, ancak 

bir hafta akşsa yemeği 7edireı.i
lecek bir •hakkı telif. verilecek. 

Biz, tiyatro eseri isterken, Ü· 

şünnıüyoruz ki, bir köfebaşı tü
tüncüsünün bir günde yaptığı alış 

veriş yekunundan daha az bir pa· 

rayı, telif ücreti olarak vermek 
istiyoruz. 

REŞAT l~EYZI 

Muallimler için ye
ni, mGb.im bir emir 

Maarif Vekiıleti alakadarlara 

mühim bir tamim yapmıştır. Bun· 
da, muallimlerin mazeretsiz ola· 
rak bir haftadan az sürecek de -

vamsızlıklanrun sür'atle teczi:re 
edlimesi, kabule şayan mazereti 

olmadan derse girmiyen veya gir

diği halde sınıfta başka bir şeyle 

meşgul olan ve disiplin, öğretmen 
meclislerile, satın alına komisyonu 

toplantılarına mazeretsiz olarak 

devam etmiyen, bir ay içinde iki 

defadan fazla derse geç kalan mu· 
allimler hakkında da ücret kesme 
cezasının tatbikini bildirmiştir. 

Ayrıca bu hareketlerin tekerrü· 

ründe maaş kesimi cezası verile -

cektir. 

Baz ııauarına zam 
Yeni mevsimde buz fiatlarının 

kaç kuruş olacağı hakkında Be
ledi vece tetkiklere geçilmiştir, 

Yazın kil.o başına 10 para gibi 

cüz'i bir zam vapılacağı tahmin 
olunmaktadır. 

DOGUM 
Gare'.emiz memurlarından Bay 

Şükrü Benicenin dün gece bir 

oğlan çocuğu dünyaya gelmiştir. 
Çocuğa uzun ömürler dilerız. 

para kaldırmış yaşlı pinti kadınlar ı 
çantalarını nasıl ciört elle kavrarlar
sa dizlerı üstüne kovdu ;u ~aketı ık.i 

elile sımsıkı !utarak sağa sola bak
ma·•a lıa<iadı. Olomob;i :n tekcr
leklerı her deni tamamlayınca 

merakı bır kat daha artan Rez· 
zan bu süküte niha\.et ıki dakıka 
dayanabildi: 

- Söyle kuzum, çatlıyacağım ... 
Ne olmuş? 

- Yakalanmışlar. 

- Ne yaparken' Naci birini mi 
adam mı döğmüş? Hırsızlık mı 
yapmışlar? 

Raşıde alaylı alaylı bir göğüs 
geçirdı: 

- Aşk! - dedi - aşk! 

- Allahını severseıt ... Basılmıı· 
!ar mı vok•a? 

- Tamam üstüne bastın! 
- Kiminle? 
- ...... 
- Nerede? Nasıl? 
- Söylemem. Apartımana ka· 

dar sabret. 

Ve ağzını Rezzanın kulağına da· 1 
yayarak fısıldadı.· l 

Günün meselesi: 

Haliç Vapurlarının 
Yeni Vaziyeti 

Hal iç idaresinin Deniz gol /arına 
devir işi haziranda yapılacak 

Şehir Meclisi dün Valinin re • 
isliğinde toplanın!§tır. Bu toplan· 
tıda Meclis içtimaının on beş güıı. 
uzatılmasına dair mıdı:amın tez -
keresi okunduktan sonra Beledi· 
yenin ild yüz bin liraya yakın 

alacağından dolayı Haliç Şirke -
tinin vapur ve diğer malzemesine 

koyduğu haczin ref'i hakkında 
Kavanin Encümeninin mazbatası 
okunmuş ve mezkur encümenin 
bu hususta bulduğu formül hu -
kukçu aza arasında uzun bir mü
nakaşaya yol açmıştır. 

Vali ve Beleidye Reisi Lutfi 
Kırdar izahat vererek: 

•- Gayemiz Haliç vapurlarının 
işletilmesi işidir. İdare her sene 
yarduna ihtiyaç gösteriyor. Bizim 
gayemiz Akay İdaresini de alıp 
birlikte i.şletmekti. Fakat bugünkü 
vaziyette buna imkan yoktur. İ
dareye yardıma da bütçemız mü
sait değildir. Bugün alacağımız -

dan vazgeçerek Münakalat Veka
letine verelim, yarın müsait 7AI· 

manda hükümet biz.e diğerlerile 
birlikte iade eder. Bizim atölye
lerimiz yok. Vapurların tamlıe 
ihtiyacı oluyor. Münakalit Vek.i· 
Jeti bunu peki!i yapabilir. Fakat 
Vekiılet de pek haklı olarak •sene
de bu işe 50 - 60 bin lira sarfede
biliriz, fakat üste borçları kabul 
edemeyiz, diyor• dedi. 

Müzakere bir hayli devam et
likten sonra maı:bata tekrar en -
cümene havale olundu ve kısa bir 

fasıla ile yapılan ikinci celsede 
icrai hacizlerin fekki ve Bele<lı • 
yenin alacai(mm iflas masasından 
tahsili şeklinde bir kararla maz
bata kabul edilmiştir. 
Diğer taraftan öğrendiğimize 

göre Haliç vapurlarının Münakalıit 
Vekaletine devri haziranda yapı
lacak ve vapurları Denizyolları 

idaresi işletecektir. 

( . . ) 
--( ADLiYE ve POLiS ~..J== 
Genç kızları fuhuş yoluna 
sürükliyen randevucu kadın 
ikinci defa olarak yakalanan 
Atinanın muhall:tmesine din 

madam 
bakıldı 

Genç kızları fuhşa teşvikle maz
nun Madam Atinarun muhakeme
sine dün asliye 6 ıncı cezada gizli 
olarak devam edilmiştir. 

Madam Atinanm fuhuş yuvası 
ilk defa bir tesadiü eseri olarak 
bundan üç dört sene evvel Güm
rük muhafaza teşki!atı tarafından 
meydana çııkanlmıştır. Bu te.a
düf şöyle olın~tur: 

Gümrük Muhafaza teşk:ili.tı me
murları uzun bir incelemeden son-

sının bir fuhuş yuvası olduğunu 
görmüşlerdir. Ve her odadan genç 
kızlar ve erkekler çıkarılmıştır. 
Yapılan tahkikat bu kadının sene
lerdenberi bu evde yüzlerce genç 

kzı ortağı Vasiliki ile birlikte fuh
f& teşvik ettiğini göstermiştir. 

O vakit Atinanın muhakemesi 
aylarca devam etmiş ve bilahare 
kefaletle tahliye olunmuştur. 

Fakat Atina serbe9t kalınca Tak-

ra Madam Atinanın kızı Zizinin simde Sıraservilerde yeni bir fu-
döviz kaçakçı.lığı yaptı,ğını tesbit huş yuvası daha kurmuştur. Za-
etm4ler ve delail elde etmek için bıta bunu da haber alarak evi bas-
Beyoğlu Tokalyan yanında Balo mış ve yine genç kızlan ve erkek-
sokağındaki evinde bir arama yap- !eri meydana çU&rmıştır. 
mışlardır. Dün altıncı asliye ceza mahke-

Memurlar dviz kaçakçılığım ~ mesinde yapılan duruşmada ibir 
bit edecek delail ararlarken bura- çok şahitler dinlenilmiştir. 

~------~ ... 
Eyüpteki pasif korunma denemesi 

Dün Öğleden sonra Eyüpte ya
pılan Pasif korunma denemesi 
çok muva!'fakiyetli olmuştur. 47 
fabrikanın bulunduğu bu muhitte 
eV\·el.l Kemcrburgaz jandarma 
santralı mefruz bir düşman tay
yaresinin göründüğünü telefonla 
haber vermiştir. Bunun üzerine 
Eyüp mıntakasında bulunan bü
tün fabrikalar kendi düdüklerile 
alarma iştirak etmişlerdir. 

l\le!ruz düşman tayyareleri, tuğ
la harmanları istikameıinde pa -
raşütçüler indirmişlerdir. Alibey 
köyünden gönderilen bir paraşüt 
mücadele mangası, derhal hare
kete geçerek, bu mefruz paraşüt
çüleri kısmen imha ve kısmen de 
esir etmişlerdir. Bu esnada, mer-

- Şoför duymasın. Geld:k za- 1 

ten ... 
Ar3ba Cihangirde, dört katlı 

yeni bir apartımanın önünde dur- , 
du. Raşide kapıyı açan şoförün 1 
eline bir lira tut~turdu ve üstünü 
almıya lüzum gcirmiyerek merdi· 
venleri çıktı. Çantasından çıkar· 
dığı hır anahtarı ıkıncı kattaki 
kapılardan birine soktu. Rezzanı 
arkasından ittı. Kızkulesini ve 
Büfazı 1ören küçıik bir salona gir· 
dil.er. Sabırsızlıkla pakete sarıl -
dılar. Eldivenlerim \'e kürklerini 
bile çıkarmayı düşünememişlerdi. 
Raşide. paketı saran ince bir si
cimı şiddC:tle çekıp koparınca ha
lını" üstüne sı>kız ıın gazete düş· 
tü. Bunlardan birini kapan Rez
zan, Raşidcnın işaret ettiği yere 
bakınca, el büyüklüğünde harf -
1erle dizili şu tek kelimyet okudu.: 

.Baskın!. 

Bunun altında ikinci bir ser
levha vardı: 

cKibar ailelerimizden birine 
mensup temiz bir kızı iğfal eden 
adam gazeteci olduğunu iddia et-

kezden ayrıca otobüslerle hücum 
sahasına vardımcı kuvvetler ye
tiştirilmiş, tayyarelerin attıklan 

bombalarla İslambcy köyündeki 
mektep b;nasında yangınlar çık
mış. Eyüpte Akarçeşmede çökün
tüler hasıl olmuş, Büyükcami ö
nüne gaz bombaları atılmıştır. 

Fabrikalarda da ayni saatte a
larm işareti verilmiş, amele sığı
naklara girmiş, fabrikaların muh
telif mahallerine düşen bombala
rın çıkardığı mefruz yangınlar 

söndürülmüştür. 

Tehlike devam ettiği müddetçe, 
sokaklarda, 1atbikata nezaret e
den memurlardan başka kimse 
bulunmamıştır. Alarma saat 17 de 
nihayet verilmiştir. 

miş. Bu iddia yalandır!• 
Bu serlevhaların altında vak'a 

mahallinin bir resmi ile üç sütun· 
luk bir tafsilat vardı. 

Bir başka gazete meseleyi bir 
başka esastan inceliyordu. Bunun 
ilk sahifesinde en büyük harfler
le şu suallere cevap aranıyordu: 

•Nişanlı olmakla nikahlı olmak 
arasında ne fark vardır? Haydi iz
divaç ,nikah ile tekemmül· eder 
diyelim, fakat nişan ile başlamlf 
olduğunu inkar edebilir miyiz?• 

Bu gazete bir de anket açtığını, 
tanının!§ sosyoloğlarla avukatla
rın ve hakimlerin filmlerini so· 
racağını ilan ediyordu. 

Fakat vak'a hakkında en me
raklı tafsilatı veren bir akşam ifil- 1 

zetesiydi. Bunun fotografcısı bii.· 
yük bir zel<a göstermiş ve diğer 
gazetecilerin fotografcıları gibi 
çiftlik binasının dışarıdan bir reoı
rnini almakla iktifa etmem.işti. 

Naci ile Perihanın oturduklan o
danın ve bu odadaki devrilmiş i&
kemlelerle eski fakat genişçe bir \ 
kanepenin ve rakı sofrasının ...-

Çarşının 
Tamir işi 

16 Haziranda ka t'i 
tamire başlamak için 

50 bin lira ayrıldı 
Belediyece KapalıçarşUllJl ta • 

miri için 1940 mali yıh bütçesiae 
50 bin lira konulduğu halde Mı 
tamir yapılamaını§ fakat tamir za· 
rureti daha artml§tır. Bilh
yağnıw'lu zamanlarda birçok yer
lerde şemsiye açmak mecıburiye1i 
bile hasıl olrnUftur. 

Belediye Reisliği bu vaziyet ii
zerine hazirandan itibaren tamire 
kat'i olarak başlamağı k.ararlat -
tırmış ve bun uniçin yeni bütçeye 
50 bin liralık bir tahsisat kQy • 
mtı~. 

Terkosun yeni 
yd taksiti 

Her yıl 130,183 Fransız frangı 
olarak ödenen Terkos satınalma 
taksitinin bu yıla ait olanı Bele -
diyece ödenmiştir. FranS'lz frangı 

kuru yükseldiğinden bu miktar; 
geçen yıla nazaran 618,45 lira fazla 
olarak 38 bin 546 lira 78 kunl§ 
tutmuştur. 

Diğer taraftan Kadıköy Su Şir
ketinin taksit bedeli de öd<>nıniş
tir. Fakat bunun taksitleri Türk 
lirası esasına göre tesbit edildi -
ğinden bir değişiklik olmamıştır. 

--<>---

San'at kursları 
İktısat ve Maarif Vekıiletleri ta

rafından köylerde kurulan san'at 
kurslarına büyük rağbet olmuştur. 

Bu kurslar sekiz kişilik olduğun· 

dan Vek.iletler yeni bir karar ver
mişler ve fazla müracaat eden -
lerin miktarı ikinci bir 8 kişilik 

parti doldurursa yeni kurslar a

çılmasını bildirmişlerdir. 

izmlrden ihracat 
Mart ayında İzmir limanı va -

sıtasile 183,486 liralık 1 milyon 
575,924 kilo ithalat olmuştur. Bu 
partiler arasında memleketimize 
lüzumlu birçok eşya gelmiştir. --Harap k6pr8ler ıtr
atıe tamir edilecek 

Nafıa Vekaleti bu k~ mevsi -

minde seylaplar yüzünden zarar 
gören yol ve köprüleri tamir et

tirmek için geniş bir program ha· 
zırlamıştır. İzmir ve civarında he

yelanlar ile kapanan ve bozulan 
yollar için şimdilik 50 bin lira ay

rılm!§tır. Bursa ve İzmirde harap 
olan köprüler de derhal tamir e
dilecektir. 

--<>---
06'.Etaşı ııatıarmda 

bir llltilAI 
Köylü ve müstahsile kilosu 20 

kuruşa tevzi edilmekte olan goz
taşları 19 marttan evvel 36 ku -
ruştan verildığı ve birçok köylü 
ve müstahsilin bu fazla fıaıtan 

mal aldığı için bu fazla paranın 
iade edilip edilmiyeceği hır me
sele olmustur. 36 kuruştan almış 
olanlar tevziatı yapan lzmır Üzüm 
İnciz Kooperatifinden kilo ha -
şında 16 kuruş fazla parayı geri 
istemektedirler. Bu hususta Ve
kiılete de müracaat etmeğe karar 
vermişlerdir. 

simlerini çekmiştL Gazete sekre
terı de zekasııun bütün şirretlığini 
insahfsızca kullanmış, odanın u
mumi görünüşümı tesbit eden bü· 
yük resımde pencereler üstüne 
birer • X • ışlretı koydurmuş ve 
altına şu satırları yazmıştı: 

cDikkat! Bu odanın bütün pen
cereleri sımsıkı kapalıdır. Neden?> 

Raşide bu satırı, üzerinde par
mağını gPZrlır<'erk ve vüksek seı;

le okumuştu. Rezzan iki elini iki 
yanağına vurarak ; 

- Aman yarabbim! Ne rezalet! 
• Diye haykırdı • 

- Böyle•i görülmemişti - diye 
söylendı Rasidc - Jalcnin vak'ası 
bunu nvanında solda sıfır Gaze
tenin bu cneden•· ck>mesı kan. 
Neden kapalı pencerelet? Tabii 
asfalt cad~en ge('en !er içini gör
mesin diye. Eh ... Demelc ki bu o
dada bulunanlar dışarıdan gö • 
rülmesil!.i doğru bulmadıkları bir 
vaziyette imişler. Yahut öyle b~ 
vaziyette bulunmayı da göze a· 
!arak hu o&ıya girmişler. Değil 
mi? Böyle dqü mi! ~ nr) 

Miltver lMI se-.i ıı· "'_., 

da İ.skanılinavyaya '" ~ 
nıpaya doir1l yaptığı 
aJ'llİlli, lMl -esi ilk 
Balkuılanı Ye prld A 
ıleint yap-.tır. Be lwale ... 
nık politika tilıiyesi ve ıer# 
keri strateji bakımmcfıın )ılr 
jinalitesi yoktur: Soa ıl 
kadar etrafa itimat telkin 
ğe matuf bir eyalama ve pllA 
lama siyaseti. Tepeden ~ 
darbe ve !lflnra da harbin ya 
sındaa doğaa ınes'uli7eti 
reye :rükletmek teşebbüsü. 
dinavya ve garbi Avrupan,. 
çük devletleri lıöyle siyasi ~ 
keri bir tibiyeain knrbaalatl 
muşlardır. 

Balkanlar da ayni tiıbiyey• 
ban gidiyorlar. Fakat İskand 
ya memleketleri bu tabiyeııı
hedeflcri olmalarını mazeret 
rak ileri siirebilirlerdi. h 
navyanın ve garbi Avrupand' 
kıbeti gözönünde iken, :8 
devletleri için bu mazettt de 
sürülemez. Almanyanın şarki 
rupa hakkındaki hedef ve 
ri, Romanyaya talim ve t 
kıt'aları yollamıyn başladığı 
denberi aşiki:r iken, Yugosl• 
dini koluna bağlamış ve t 
almak için ileri sürülen telı 
rcddetmştir. Bugün bu kah 
millet, Stoyadino\'iÇ ve Sve 
zamanlarındaki tereddüt, .,Jl 
kararsızlıp cezasını çekDJ 
dir. 

Son günlere kadar mihver 
•etine bağlı kalan ve hattJ 
pakh imzahyan Yugos)avy., 
çen pazar günündenberi 
kaldığı mihver hücumuna 111 

-~--vemet edebilmek için ne 
ten, ne de manen hazırlan 

Maddeten hazır değildi; 

Amavutluğnn işgali gününd 
muhasara altına abamı, bir 
yette bulunduğundan mihver 
Jetlerinde• başka bir taraf* ... 
lah ve harp malzemesi tedarill 
demezdi. Miltver ıi7uetine 
tar olan kumandanlar, birer 
ııer tekaüde aevkedilerek 
nun başında• maklaştırı 

Manen Yugo.Javya daha a$ 
zırlıklı idi. Çilnkü eğer Dl 

hazırlık, girifileeek olu mil 
lenin şümul ve mana11nı 
anlatmış ise, Yugoslav kütle 
bunu anlatmak için vakit L-ı-r•• 
mışbr. Senelerdenberi mih 
sempati ifade eden bir hav• 
de beslenmiş olan YuıroslaY 
!eti, ansızın yapılan bir inkl 
tan sonra karşılaştığı clavan.
lıemmiyetini anlamadan bir h 
memat mücadelesine giriiSJll'IP~ 
mecburiyetinde kalmıştır. Bit 
raftan aylardanberi hazırlnn 
ta olan motörlü Alman kıfal 
nın darbesi, diğer tarartan d 
deki ekalliyetlerin ihaneti, ve 
çncü olarak da •ebedi do•tl• 
vefasızlığı ve oportünizmi, Yıt 
lavyayı temelinden sarsmıştır• 

Acaba Yngo ;lo,·ya, Svctko' 
imzaladığı ütlü pakla sadık 
saydı, netice başka türlii mil 

caktı?. Çok şüpheli. Hatta ne 
nin ayni olacağına şüphe yoll 
Yugoslavyanın mukadderatı 

!undaki karar çoktan verilmİf 
lunuyordn. Öyle olmasaydı, 
ristan ve Bulgaristan mihv•f 
dularma kapılarını açmasl 
Bundan •arfınazar Yugoııl• 
kunılu§Unda bir siyasi leş• 

lün, mihver tarafından tasa 
edilen nizam içinde yeri yo 
Fakat mihver bıı heddine va 
için ba~ka bir tabiye tatbik e 
yi düşünüyordu. Viyanada İ 
lanan paktın reddcdilme•İ 
ne, mihver daha •eri ''e daha 
bir yoldan yürümüştür. 

Bununla beraber, bu artlar 
tında Yugoslavyanın istikbali 
ha müemmendir. Çünkü mih 
kazanacağı muvakkat zaferler 
yük harp içinde görüldüğil 
Sırbhtanın tamamile işgal all 
alınması gibi bir netice verse ı,I 
Yugoslavya .. ukaddcratını in 
terenin, Birleşik Amerikanın 

batta bir dereceye karlar da 
.-etler Birliğinin mukadder" 
bağlamış bulunduğundan bn 
cadcleden dalıa knvvctli, dah• 

lu ve daha zinde olarak çıkall 
Bunun en büyük ilrn(!fine l"&I 
la\'yanın kendi tarih sahifl't~r 
teıııHliif eıliliıı-
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Asya kıt'asına ayak 
baamıt olan japonla.r, ora 
da nüfuzlarını tevsı eme
lindedir. Fakat iki tarafın 
da bugün harp etmiye ni· 

llJ;•&UJ!Jll ~~HKEMELERDE: 
- Cami avluları ' Kışı refikinden azar; 

yavaş yavaş, azar azar 

aşma.llanlrler 

Ne Dl1erıar 1 
e<Cl!I: 111711 
.-:ıı:ı:tl•)) 

yet Rusya 
Japonya •• 

: ALi KEMAL SUNMA· 

kıt'asıncla mubarelle o
llzak Şark meseleleri aL 
en ırak kalmaktadır. J.fi 
et Rusya ile japonya a
•kti haber ,•erilen reni 
nin , ücude gelmesi dun· 
Uatını Uzak Şark nıe ele
n bahse sevkedccektır. 
llarici) e N:ı.,,ırının Av
alın ti kaç haftadır türlü 

e u~adıktan sonra şimdı 
or kı hu diplomat l\loslto
oks o~ a dönerken bir So\ 
Pon bitaraflık muahedesi-

ikl""'0 h' . 
ıge karşı diye Alman• 

Ponl n ara anda 937 de ak· 
llıalum misakın hakika
et Rusya de, lcti aleyhin

te.rr 
1 

ıp olduğu o zamanlar 
inrn_i .ti. Bunun daha ilerı 
~gılız imparatorluğu a
~u- ittifnk demek oldu-
lıa edenler de görüldü. Ne 

tın bugiin So\ yet Rusya 
Y.anın anlaşması ile sene
rı 'k· 

0
• 

1 ı taraf arasında mev· 
•'n

1
liiin artık zail olacağı 

o an "k • A asuı 'Ilı ·bınlcr vardır. s-
e a ayak basan japonlar 

ile kora ile, ne de kendi 
getirınis oldugu"' l\fançuko 

ta.,• 
.. ~ıs etmekle iktifa ede· 
ıırıı .. !' uyordu. Bu niifuzu 

•ınan Çine kadar götiir· 
~nların birinci gayesidir. 
: ~ovyet - japon davası 
. egıldir. japonl aya karşı 
t al rıldığı için So\ yet 
a lrzak Şarkta askeri ve 

stijl'l h" ki t · et ır mev emın • 
lttııektedir. 

yetleri yok.. 

kuvvetleri öyle küçük ıerülehi· 
lecek eilti delildir. 

Ayni zamandn Sovyetler kentli 
deniz kuvvetlerini arttırmak \'e 
nhillerinde miidafaayı temin et

mek işlerini de ileriye götürüyor· 
lar. japonyanın buna mukabil de
niz kuvveti münakaşa edilir gibi 
değildir. Dünyada iiçiincii bir 
bahri devlet olan japonyanın do
nanması Uzak Sark sularında is
tediği gibi cev~Jan edebilmekte-

dir. 
Sovyetlerin koradaki k11vvet

lerine illl,•e edilmek üzere söyle
necek su da vardır: Sovyct Rus
~ aya tfihi sayılan dışarı Moğolis: 
tanda 3 fırka pi:\ ade ile 12 üvarı 
fü ası bulunduğu kaydedilmekte· 
dir. Bunlnr tamamile So,yct ku· 
ınandanları ve mütchassıslnrı ta
rafından idare olunnıaktndır. 

Avrupa harbi başlamadan evvel 
Uzak Şark işlerinden \ e oradaki 
Sovyet kuvvetlerinden en ziyade 
ehemmiyetle bahseden Alnıan as
keri mecmuaları oluyordu. Alman 
askeri muharrirleri bazı rakam· 
lar da ileri siirerlerdi. Uzak Şark 
işlerine karşı AlınanlarJD bu alii· 
kası tabii eksilmemiştir. Geçen u· 

mumi harpten sonra oranın da 
vaziyetinden istifade ile bilhassa 
Çine kadar giderek faaliyette bu· 
Junan Almanlardan ne kadar çok 
bahsedldiği de hatırlaradır. Hu-
lasa en yeni olarak Sovyet Rusya 
ile japonya arasında nktedilen şu 
son anlaşma ile Uzak Şarkta Sov
yetlerin ve japonları~ niıfuz sa
haları münasebetlerıne bundan 
sonrası için yeni bir renk verilmiı 
oluyor. 

BURHAN CEVAT 

Karadeniz Boğazı y:ıkınlannda bu
lunan ve Harbi UmuıntJe genış milc
yasta istifade temin edilen .linyit ma
deninin şehrimiz Tramvay Jdarcsi ta
rafından İ:ileülmesl "çiıı İktısat Ve
ktııetlnc milrncaat ohtn"llllŞ ve mn-

''25 lirayla çocuğumu kurtardımsa 
ne ala ... Olınazsa, bir kaç 

25 lira daha feda edeceğim!,, 

--.,_:;ı·~=-Y~a_z_a_n_:-=-=-~--------·-----~=----
Tabiatin, hılkatin ne garip cil

v<!lfri vardır. Ne dağlara fare, ne 
fareler dağ doğurur! .. Bizım da· 
vamı ad da davacı uiak l f }, bir 
baba ile iri yarı bir ogul.. Dava 

n d ' ırı yarı b r baba ve h,ı 
discye sebep olan onun ufak te· 
fek oğludur. 

Davacılardan ufak tef ek baba 
anlatıyor: 

mıza çıktı.. Cevdetin kul~ından 
yakaladı. 

- Kerata .. dedi.. Senin ne işin 
var gecc>nin bu vaktınd<.> sokak -
larda? 

Bir tokat vurdu. ~vdet korktu. 1 
Elinden kurtulup kaç.ı. Bu sefer 
bana döndü .. 

- Sen b nım oglumu ba tan 1 
çıkarıyorsun .. Ahliıkını bozuyor
sun? dedı. Bır tokat da bana vur
du. 

- Amca .. Ne vuruyorsun bana.. 
Ben senin oğl~n dcğliim! dedun.

1 
Bır tokat daha vurdu. Ondan son
ra yakamdan yakaladı.. Doğdü .• 

B. blids Daver, cAU&Dıik harblnıle' 
İrlandanın ehemmb'eti> laıaH bulOll· 
kü basmakalesinde ezclhn\e: 

cAıncrik:ı, Groenlnndda fil;ler tem 
ettiği gıbı, serbest İrlanda kıyılarında 
dn ya kendisinin, ya İngiltcrenln hava 
ve deniz üsleri kurması lfızımdır. ln
gılterc, Amerikanın da y.ırdımile ir
landanın kcndillğnldc, demokrasiler 
cephesine iltihakını beklemektedir. in
gllterenln ablukası, Irlnndanın d:ı nb
luknsı demek olduğu ve :ısıl tehhke de 
Almanlar tarafından gcldığl !.çın, Ir
landanın c kı İngilız du n nlığını bir 
tarafa b rnkarak demokrn llelre :lşbir
lığı yapması, kendi meruantınc de uy
gundur. Irlandayı kandırmı:.k vazi!est
ni de An f'rıka üzcrıne almı tır. Çun
kü, Amcrık da pC'k çok İrl odalı var
dır. Ve Arr r k:ı ıya ti, Irl.and uz.e
rind ü B r ay k dar evv l 
An C'rık nın İri d p:ı " malze

n mı b l, İr-
Y yordu. 

Bu rıvayctler tah k1'ı k ctın •nuşttr. 
,A".Tlc11 a, ı ilt re !çın, ha-

ch hY tı 1 aiz. ol n rb t 
mc "'e ini halletmıye çalışma

lıdır.> dcı 1ektcdır. 

Y o cudan ziyade 
osta kıynıetli 

- Dün akşam geç vakit, vazi
feden donmiıs soyunmuş dökun
müş, entaririmi giymış, yemeği 
bekliyordum. Kapının önünde 
bir kıyamet koptu. Allah muha -
faza etsin, yangın olur, yıkıntı o
lur, çöküntü olur ... 

K sinaen davacıyım. 1 

Bund n kırk sene ev\ el Frnn ız tay
Y ı B ıot, M l.5 Bo ını bır 
kıy d n obur kı:> l)il gcÇ ı ı z man b -
tı.m du ya par k f,lrn ı , f t tay

•Ya Hafız• çekerek sedirden 
:fırladım. Merdivenleri üçer be
şer inip kapıya vardım. Kapıyı a
çıp dışarıya baktım. Bir kalaba
lık toplanmış.. Ara yerden biri 
feryat ediyor. Kulak wrdim. Ses 
ibizim oğlanın sesi: 

- Babacım, babacım, babacıml 
diye bağınyor. 

Hakim maznuna sordu: 
- İkisini de döğmüşsünüz .. Da

va ediyorlar .. Ne diyeceksiniz? 
Maznun anlatmağa ıbaşladı: 
- Benim bir tek evladım var. 

ı in de ı tı b. linc in ıını.ştı. 
.ı yakın d Lı. y llnı da Ame

rık lı genç tay) ıırccı Lındbcrg bır so
hıkta A erlkn an Parıse gclıncc, bu 
muv f kıy •ı blıto.Jt1 dUnya nllı:ıljlndı 
ve t.ı> yarcc ı 1 n i ı .lııılmc daha zi-
yade ınand•. O nndnn bu linc kn-
d:ır ttıyy ı r .\t1 Atlantı mı hcr-
gun c:ıyır c<ıyır eçıyorlar da, artık 
bu gc>çış erden kı cnın bnberi :>ok. 
Ok;> nu tayyare ile gc.mck imdi 
bır • c sayıl yor. 

Hele h&"P ba!; ı ı zamnndanbert 
bir sol Amen ~dan İnglltercye 
gclt."n ) :> arelcrdcn başka, meşhur 
Ki p tn yyarC"leri peydn oldu. 
Bu t yy r l r yo cu \C po tn nakliya
\ında muhım \az (C go ilyorlar. 

lrlıelller 1f1a iM*· 
leme aaıoa• aça 
kadul matazaıan 

Bir cazetedea, Amerikade. 
ki carabetlere dair, yeni bir 
bidiıeyi öğreamit bulunuye-
rum. 

Amerikada, kadın qyua 
ı_!ltan bazı büyük mağazalar- '• 
da, erkekler için ayrı ve hu•a
ıi bekleme salonları açılmıt•• 

Bu mağazalara, karılarile 
birlikte ahı veriş etmiye ge-
len erkekler, müessesenin üst 
katında hazırlanmı olnn bü .. 
yük bir lona k bul ediliyor 
ve deıhal kendilerine çay, 
pasta vesaire ikram olunu
yor, kadınlar, işlerim bitirin· 
ciye kadar orada alıkomılu
yormuş ! 

Ac ba, bu yeni bulu§un se
bebi nedir?. 
Düşündüm: Bir kaç sebebi 

olabilir .. Evvela, erkckier, ka· 
dınların çok uzun süren nlış 
verişleri esnasında, y nl.ırın-

da bulunm&k istem ... zler, 
canları sıkılır. Sonra, kadın· 
lar, mağazada gördükleri her 
malı aln1ak isterler. Eğer, er
kekler yanlarında oluı sa, ma
li sebep er, bti çe şartları do
layısiyle, mani olmıya teşeb-
büs edebilirler. Erkekler, bo
ğazlarına düşkündür. Kendi
lerine, yukarıdaki kabul sa
lonunda ikram edilecek bir 
pasta bir çay dolayısiyle, bi
lahare, önlerine çıkarılacak 
hesap pusulasındaki yekunu 
fazla kabarık bulmıyabilir
ler. 

la beraber Sovyet Rusya
nyaya karşı bir harbe ka· 
cağı kestirilemiyordu. Ni· 
ekayi gösterdi ki arada 
&erginlik olursa olsun ye
ovyct - japon harbi çı'k-

Askeri Tıbbiyede 
yapılan Tiren • l,):ıllinc bir heyet gönclerilmiştlr. 

- Eyvah! dedim. Bizim oğlanı 
yolun ortasında otomobil çiğnedı. 
Otomobil geçip gitti .. Çocuk can 
çekisiyor. Kendimden geçtim .. 
Takkem tepemden düştü .. Ter -
lik1erim ayağımdan fırladı. Yalın 
ayak, başı kabak, entarı ile koş
tum .. Kalabalığı yardım. Kala -
ibalığın ortasında ne göreyim? 
Komşumuz Süleyman Efendi, ya
ni bu efendı, bizim çocuf.'U yere 
vatırmış .. Habıre tokatlıyor .. Y<!r
misin, vemez misin? Evliıt bu .. 
insanın ciğerinden kopmuş .. Da-

Şimdıye kadar, tahsılıne, terbiyesi
ne, ahlakına muknyyet oldum; ta
bii yine de olacağım. Geçen seneye 
kadar, benim istediğim g"bi, bir 
sözümü ıki etmeden, uslu uslu, 
derslerine çalı~tı .. Sınıf nı d ıe -
ceyle geçti. H1:!r sene de, yaşına 
göre, sınıfını ge~tıkçe bir hedı)e 
aldım Saat, Fo:.Ogra'f rnakmesi, bi
siklet, futbol topu ... Kudr tım nıs
betinde, hiç bir şeyden mahrum 
etmedım. Geçen sencdenbcri tu- 1 
tumu değisti.. Notları kıı ıldı .. Ak- • 
şamları ı;eç vakitlere kadar so -
kaklarda kalmağa başladı .. Sinema 
illetine tutuldu. Gangsterlik o -
vun rını ba adı. B r gün, yazı 
masasının gözünde bir toplu ta-

Hrr g tc bır Klipper altı bin ki
loluk po t taşıyoı. Amcriknnda cBy 
Clıppcr>, :> nnı tayyare ılc gonderilcn 
mcktuplnm) mıkt .. n gıttıkçc arttığı 
için Pannmerlkcrı Havnyolları Şırketi, 
!azla postn noklıyatı yopabllmck fçln, 
yolcularının konforlaı ından bazı fe
dnkarlıl,lar yııpm .. k mecburiyetinde 
kalın ıştır. 

Hulasa, bu fikri bulmuş ve 
tatbika koyulmuş olan mağa
zalar, her cihetçe karlıdır. 
Kadınlar da memnundur. 
Çünkü, yanlarında kocaları 

olsa, mütemadiyen fikir s9y· 
liyecek, müdahale edecel-tir. 

r. ~unun gibi japonlar da 
Çıınde kaç senedir meşgul 
bir de Sovyetlcrle muha· 

git işnıeyi hesaplarına uy
. nıarnışlardır. Her iki ta
•plonıatları nihayet ŞU 
§nııya katlar gelmiş olu-

t Rusya ile japonya ara· 
lttiinagebatı uzun zaman· 
t.kip ctıniş ve tahminle
Çok isabet göstermiş olan 

!'değilse bile yine nisbeten 
1 ı\) dınlatacak mahiyette-

Palıların yazdıkla~ı her 
tıun "b' gı ı Uzak Şarkta Sov-
at~e kadar km vcti oldu-

1 
1Yetıe ke tiremh•en bazı 

ı a k . 
tn h eri muharrirler de 
ust C$~plara istinat ederek 

a bır fik' .. rdı ı ır vermcge ça· 
so ~·. lhak Şarkta Sovyet· 
tıda ın kişilik bir kuvveti 
bii; .. ~•hsedilmektedir. Bu-
İrse'!.1 kısnıı da Amur neh-
lt, lı~ne Yerleştirilmiş de· 
iı.·ı nların motörlii , •esait

ve s • ti . :ııre..,i son sPnclerde 
gıtnıi~f 'b" e ai . ır. Bunun gı ı 
tı de ileri götürülmek· 

la en n ... kaşağı 660 tavyaredcn 
.. ,e ted' ~ · 
nğır b ır ki bunların 100 

den .?rnbardıman tayya-
nıurekk • • H 1A llPal ep ımış. u a-
ı aske A 1 . • e lJz k rı nıu ıarrırlerın 

,_..=-_a Şarktaki Sovyet 

Askeri Tıbbiye Dişçi ve Eczacı 
Okullarımızı bu yıl muvaffaki - ı 
yetle bitiren gençlere dün diplo· 
rnaları merasimle verilmistir. Ev
vela Okulun dahiliye müdürü Al

bay doktor Edip Opan bir nutuk 
söylemiş ve müteakiben yeni me
zunlar namına bir genç buna ce
vap vermiştir. Biltıhare de mezun
lar and içmişlerdir. 

---HALK-' 
slJTUNU) 
I f Ve J fÇİ Arıyanl~r, 
Jikayetler, temennı· 

l~ H miiıkul/• 

Qeaç bir kız iş arıyor 

On altı ynşuıdıı, ortamcklcp ıkincl 
ını!ından ayrılmış bir genç kızım. A
~ev! vnzl,yctim dolayısiyle çalışıp ha· 

t istikbalimi kcnd m yapmak 
yae~~~·riyctinde oldu umdan hususi 
rn .. se]erde yazıhanelerde herhan-
:ınuesse ' fk t elini u . b"r iş arıyorum. Ban<ı şc a -
gı ı k lan muhterem f.ş sahiplerınin 
zataı;c;raf Gazete i Halk Sulunu (N. 
Son •una muracaatlarını rica ede
D.) rumu .. 
rirn· 

Gelen Mektuplar 

D N . Kasımpaşadan bir 
:sayan · · ardır ı.atren aldırma-

rneıctubunuz v • 

mercudur. S"'e· ruz NUSMA - Bayan .... · 
AÇIK KO d esinize g<Snderllmiş

:Mektubunuz a r 

tir. 

---1~~lU ltOMAN: 114' 

"--.,,,--en de Seveceksin I 
Yazan: E.TEM iZZET BENiCE_ 

ler E-
e i ger bu sözler dogru ' 'e 
tır. ; o~un da beni dinleme· J 
crrn a •111z bug"ine kadar cc- 1 

cnu 1 
se\l,; . 0 ma ı beni tered-
e çatdı~ or. Benim tanıya
hi 1 ı .tıgım Halil Necip çok 

eti .e:ıni lasuan bir ruh ha. 

. . b. mektup bile bı
dıın. J{endısı ıır· olm:ızsa ev sa· 

0 \,a uç b 
rakmııını. b katip gelir.. ana 
bibi olan ° as 
hOJber 'erirdi'.· -ulınkcnıem· 

. Bıln1eın ... b 
Dıl'orunı. ? fakat, u 

1 JJ1 Ul UOl • • 
de youı ıyor dn bir cevap çık-
akşamn kadar h ide ondan bir 

•arın her :ı 

Doftaa çocak -·-Bir ananın çocuğunu emz.ırmesi 
kendi sıhhati bakımından da lü
zumlu ve faydalıdır. Sut, annenin 
memelerini ıişırUr, scrtleştırır ve 
memelerde bir iltihap hu ule gel
mesi gibi, kabilıyet peyda olur. E
ğer memclcrdckı ctit kol::ıylıkln \ 'e 
bir çocuğa emz.rmck suretiyle ve
yahut sat çeken bir i., ı alın
mazsa, bu siltn hasıl eden bezlerde 
ıllihap yeda olur ve istırnp veren 
bir çıban da çıkarır. 

Çocuk doğduktan sonra anasın
dan aldığı sute cAğız Colo traın> 
der !er ki, bu sütun anaya da, ço
cuga da !aydası vardır. Çünkü ço
cuk emdiği halde def'i tabiisine 
hizmet edeceği gfbi, memeden 
çıkmıs olmak has blylc, memede 
husul bulmnsı melhuz ntıhnbın ö
nüne geçer. 

Bir annenin çocuğunu bizznt 
emzırmcsinin baslıca faydaların
dan biri de, çocuğu mutcmndi
ycn dıkkatl altında b;ılundur
masıdır. Sutninclcr ıse ana ka
dar bu dikkati gösteremezler. Sonra 
sütnineler slıtlcrinin bozulup bo
zulmnmasınıt o luıdar chcnmuyct 
'liCımczlcr. H:ılbuki anne kendi ço 
cugunun bırıcik gıdası olan 1.l
tnnun bozulmamasına ve cocuğu
nun iyi beslenme 1 için icap e en 
her turlu perhıze rıayct etmekte 
cek nmczler. 

desi icinde karşıladım. 
O d~ banrı erzeniste bulundu: 
- Y:ı sen .. ya en?!. 
- Beni hiç sorma .. 
Diyerek onu oturt'um ve .. sor• 

dunı: 

- Ne var, ne yok ?. 
GHlerek, mıınalı manalı: 
- Ha' nd" lcr sende •. 
Dedi, sordu: 
- Ayol neler olmu neler de 

benim hiç haberim ;) ok. Uğral ıp 
da iki kelime ile bile ol::.un kula· 
ğım ı olup bitenle · fıslamndın?. 

yanılır mı? Atıldım.. ı 
- Sı.ilcyman efendi; ne yapı -

yorsun? Sen aklını mı kaçırdın? 
DE'dım. Su ) n c>fcndını <.o ü 
kızmış .. Ağzı köpürmüş .. Duymadı 
bile .. Tokatlamağa devam ecııyor. 
Dayanamadım artık.. Kolundan 
tutup çektim.. Koskoca vücut.. ı 
Ben hastalıklı, zayıf adam .. Ye
rinden bile oynaLamadım. Bır da-ı 
ha tartakladım. Dönüp iki tokat 
da bana aşketmez mı? Ben düşüp 
bayılıvermi~im. Hekımler, ecza -
cılar, lokman ruhları, güç halle 
kendime getirdiler. Kırk senedir 
ben o mahallt'd :yım. B 'a m
da oraya geldim.. Bu yaşa gel • 
dim .. Ne kimseyle kötü kişi ol 
dum .. Ne kimse bana bir fiske 
vurdu ... Süleyman Efendi de, be
nim elimde büyüdu sa) ılır. Doğ
rusu çok dokundu bana bu .. Pek 
gücüme gıtti Süleymanın yaptığı .• 

- Yan, ımdi davııcısınız .. Ce
zalandırılmasını istiyorsunuz? 

- Ewt .. Kırk yıllık hukuku 
ayak altına alan komşu, elbette 
cezalandırılmalı ... 

İkınci davacı söze geçti. Birinci 
davacını noğlu ... 

- Su eyman amcanın oğlu Cev
det, benım mektep arkadaşım .• 
Dun ak .. b aber mahallede ge
zerken Suleyman amcnm karşı -

- Yiizde yüz bir ölümden kur
hı lınuş!. 

İnsan ne kadar suçsuz ve .. ma-
tını olursa obı n J,cnd'<;ini nlfıka

duı eden, fnkat hcı·kc ten akla
dıgı bir hadise olunca birdenbire 
bocnhyor ve.. aşırn•or. 

- Ne \akit?. 
Kım ö~ ledi?. 
Nereden öğrendin?. 
Di) erek şasl ın n kın bnzı ey. 

lcr ordum 'c ) ri ihth rı onun 
vcrd"ği hnber kar ı ınd sendelc
diğimi "Ona anl ttıın. 

banca buldum. Sigara içtiğini öğ
rendim. Baktım ki bizim çocuk 
günden güne değ~iyor. Bırçok de
fa nasıhat ettim. Hayır! Zerrece 
fark yok .. Bildiği yoldan şaşma -
yor. 

Bizim çocuk on altı yaşında .. 
Rasım Efendinın Nezih, ondan iki 
yaş büyük ... Duydum ki, onunla 
fazla gezıp tozuyor .. Bızımkini baş
tan çıkaran o ... 

cKışi refikinden azar; yavaş ya-
vas, az ır azar.• derler .. Gıdı~i kö
tü (',ti' ... Bizimki dinlemiyor .. 
Birkaç kere de buna,bu Nezihe 
SÖ}~Cdim. 

- Çocuğum. Sen bunun yaka
sını bır ık~ dl lım. O da kfıretmedi. 

Dün gece eve ~]irken, arka so
kakta. kö~ başında Nezıhle bizim 
Cevdete rastladım. Bizimkmin e
linde bir sigara .. Nezihın ~l'nde bir 
sigara .. Fosur fosur içiyornır. Yrın
larında da, yine bizim mahallenin 
kızlarından on dört on beş yaşın
da ikı tanesi... Onlara doğru vü
rüdüm. Beni görünce, bunlar el
lerindeki sigaraları yere atıp ez-
diler. Kızlar karanlık soknğa sa
pıp ka t•ııır. C ' tı ku a ından 
yakaladım .. Bir tokat vurdum. O 
elimden kurtulup kaçtı. Nezihe: 

- O lum .. Sana kaç kere söy
l~medim mi? Bizim çocuğu böyle· 

ı Dcı•amı li ıncı ayf cıduJ 

- 'labii çok!. 
- Kimin SÖl lediğioi tahmin e· 

dersin?. 
- Herhalde Halil Necip siyle-

ınişfü .. 
Güldii: 
- Hnyır .. 
-· Ondrın ha~ka biri olamaz. 
Dedim. O gülme inde devam e· 

diyor: 
- Bil baknlı ı, bil hakalıTR?!. 
Dil erek beni mcrnl ''e teces

sü c cvkcdil ordu. 
- Öyle ise onnn ev sahibi stillC· 

miştir .. 

z ık Nevyork aarasında işhyen 
dört Klıpper tayyaresinedn 850 kilo
lul. f zln cşyn kaldırılmıştır. Yani bu 
pcpo uıyy:ırelcrdcn yolcuya on dere
ce ı zım olmıy n h ç bir şey lldet bı
rnkılınamı tır. 

• el ı yy renın salonuna döşen
mı olan 26 c.' e murabbaındakl ka
lın t lı k 'dır lfl'ı ı tuz kılo kazanıl
mı tıı K maral d k üslü yorganlar 
teb ı cdılC'rC'k ı b'rindcn 6 kilo kn
znn ' ı t . 22 :ı k bır scy hat için, 
yolcııl:ınn keyfmc t h .s cdılcn 30 ~cz
long 6 ya indır l lı , bLI uretlc 270 
kilo daha kazanılmıı;tır. Kllpper tay
yıırdcrine gl ı üşlu kus m'.lnZarası 
'eren olOmınyoı ı t..ıb:ıkn kaz.ılmıs, a
lümiı yom maden rıın o kadıır haflfll
jlinc r l'mıen 47 kılo kaz:ınılmı tır. 

Bfit ın bu cha7.b lcrclen onrn, At
lantl n bır sah ındcn obür sahiline 
her ge ı te 2000 kiloluk fazla posta 
paklctmck mumkun olmustur. 

Klıppcr'lcrde cyahat cmniy<'tl git
tikçe arttırılmaktadır. Bidayette bu 
del ta~ y rl'lrr 75 yolcu ta ımak için 
in n cdılm d Fakat ılmdı bu mu
nzz "l1 t'.lyynrelcr ancnk SO - S5 yolcu 
taşımaktadır. Geriye kalan bütün b<>1 
yerler post:ıyn Uıh.sis olunmaktadır. 

M. A, 

Uşakta dolu * Uşakta yağmurlardan sonra 
şiddetli hır don olmuş ve elma, ki
raz ağaclarının yüzde 25 i zarar 
gormüştür. Şebinkarahisarda da 

tekmil meyva ağaçları soğuktan 
donmuştur. Sinoba faydalı yağ • 
murlar yağmaktadır. 

memnun olmadım. İçimden: 
- "Eyvahhlılı .. 
Demekle beraber hafif bir kor

ku ürpcrınc~i de geçirdim. Naciye 
de bunun farkına varmış olacak 
ki, 

- Neden böyle birden değiştin? 
Diyerek sözlerine ekledi: 
- Dol.tor çok cıddi adam. Hadi

sevi merak etmiş olmakla beraber 
kim C\ e bir ey söylemez. Buna 
l'ı ıin olnbilir in!. 

- Sana ne mdnaseltetle siylecili? 
Ucdim 'e .. aklıma o anda gelen 

bir ımali gayriilıti~ ari ordum: 

Mağazanın, erkekler için 
açtıiı huauai aalonda y .. pa
cağı çay, pasta masrafına ge-
lince: Bu1 ehemmiyetsiz bir 
şeydir. Tahmin edersiniz ki, 
müessese sahibi, yukarı sa· 
londa paıta ve çay için sar
f ettiği paranın be§ on misli
ni, aşağıda, alış veriş etmek
te olan muhterem bayandan 
çıkarabilir. 

Eğer, bu yeni usul team· 
müm eder, Amerikadan Av· 
rupaya ve nihayet bize kadar 
gelirse, vaziyet ne olur?. Ben· 
ce, o vakit, en karlı İJ, bayan
la beraber büyük bir mağaza
ya gitmemektir. 

Fakat, bizde açık gözler 
çoktur. ister misiniz, bayanı, 
alı§ veris <"&mek üzere mağa
zaya ıokıun, kendisi de bu 
esnada yukanda güzelce kar
nını doyursun, sonra, pazar
lık uymadığından hiç bir şey 
satın almadan çıkıp gitsin
ler?. 

R. SABiT 

* Bavul ve valiz fiatlanr a nnrt 
konulması için Fiat Murakabe K<> 
misyonunca tetkikler yapılmak
tadır. 

1 Biri!"i.zi·"DE~oı· J1epımt zın 1 
Şirketi Hayriye 
vapurlarının 

pencereler~ 
BeYko21da ohıran Ba Recep Se-

mazsn ~ tısacağıın. 
haber alını) a ça " doğrusu be· 

l\lerak ve •. heyecan 

1çınd d" 1 e ır. l\lcl..tubumu 
ntaz llt"" ta ' usbet le menfi his-

Bu 1>özlcri ile !'aci)e bana bir· 
çok şc) ter bildi •ini ihsas ediyor
du. Fakat, heıı de işin kurnn.ılığına 
kaçı~ or; hcrşcyi ona sö lcmcınek 
için bılnıemezliı-ten gl'li) or, gü
ler, şakalaşır gibi: 

Cnnım knrdc im n \:ardı 

sanki bıınu bcııdcn nkl1' acak?. 1 
Diye Naciye deum etti: 
- Bu çocuğun deli oldugunn i

nıındıi:'"lın kadnr l.'ıtiıı ı rnknvcme-
1iııe de hn~·tet içidc · n. 

1'cdim. Bu cevabıma da güldü: 
- O da değil!. 
Merak \ e he) ccnndaıı sinirleni· 

- Yoksa doktorla çok mu sami
mile tin?. Onun için mi ba kaları
na söyleıniyeccği şeyleri ını 
söylb ebiliyor .• Şıracağını ne d" .. d" ~ .. 

aıın h'J . , ı ın ugu-
t 1 <lıt" -· • c ı. .. .. ...cegını umuyor-

uutun "Ü .. • 
2 "' nu ses ız ve ce-

cch me . .. . 
~ tınd sı uzcrımde tered· 

ırı~ (}r N" • b"" 
ı bi . . -~ ıçın oyle yap· 

.r turlu rnii bet şekilde 
nııl orum Bir d c-· • eneme 

ırı) or n ıne ele yok 
n d d · • u nü~ orum· 

"ni oldt r iı i ,.. h . 
e ı. " er 

ar buı u hab 

' ni çok buaattıyor •• 

S lih nöltette. 
'Bu gece a 

GECE 

yaloızıfll. 
Evde yapa ~ i in yası yazı· 
Uyuyaınadıgıın ç 

yorunı. . eldi onu: 
çay vakti Nacı)·e gl{ ,: haftadır 

d . ayol n~ 
- Nere esın . ~rnnıadın? 

bı;ına bi rkerc ~11.~ku:ir hasret ifa· 
yey ve .• huyu 

- Yok canım?. 
Ne varmıs?!. 
Nelıniş onlar?, 
Diyerek bilmenıaW•imi ö tu

m e çalı ı) dunı. F 1 t o: 
- A~ol, H 11 Nt>cip intıhar et

miş? 
Dedi \:e .. ilave etli: 

Bakıyordum ki, artık hl'nhn için 
işin snklnnncnk tnrnfı ~ek: 

Bırak en i in fclsdcsini de, 
ncı eden ö rendiıı bnna, onu an
lnt .. 

Dedim. Gülerci 
- C"ok mu mcr k edi) or un?. 
Dedi. 

yordum: 
- Söyle Ö)le ise kim?. 
Dcd'ın 'e .. 1srar ettim: 
- Bnnn ka din mi \'ar?. 

Gayet ciddi bir ırnz takınarak: 
- Doktor iiylcdi •. 
Dedi, de' nm etti: 
- l :di c onun çol· di tk tini 

çek 1 !. 
nri~ enin h11 habcrindPn hiç 

Çak ncş'eli idi. Bana cevap ver· 
meden katıla katıla güldil ve: 

- Bırak sen ş"mdi bunu. O ayrı 
bir bahi • Fakat, anlat bana 'it• 
Hn1il Necip işini?. 

Dedi. Merakun çoğalıyorllu: 
- l' anlattı sana doktor"'. 
Dedim. 

'<\ 
J 



Evlenme şartları 
---ı= Yazan: ZİYA VEHBİ 3:---

Bol ve taze 
yumurta yiyelim 

Yumurtanın bol ve ucuz zamanın
dayız. Bo1 ve taze yumurta :yemeliyiz. 
Fakat yumurtada aranacak ilk prt ta
ze olmasıdll'. 

• 

1'S Nİl9ll Ouna ıftntl ıılı:şuıı TUBA 1' Tlyatre!llllula 

YAVRUNUN GECESİ 
Ses Kraliçesi H A J\ol İ Y E T Y 'Ü C E S E S 

ve S A Z arkadaşları. 

Saa'atkir N A Ş İ T ve arkadaşlan 

KURT AÖZINDA KUZU 
Vuyete - Solo - Düetto ve saire 

Komedi 
3 perd•c-Yumurtaları pişirirkf!n, ayrı ayrı 

kaba kırmalı ki, bu suretle kazaen ba
yat bir yumurtanın içine karışması

nın önüne ıeçilmiş olur. Bu mevsimde 
b~at yumurta bulunması varit değil-
se de, yine ne olur ne olmaz. Yalnız ea büyük filmleri sayın İstanbul halkına takdim eden 

Bekri Mustaf 
Yazan: OSMAN CEMAL B. 1 

Tefrika • 
Aman ağam, biz bu ıss 

yerde ne yiyip ne içeceği 
• olarak muvaffak olmak arzusunda- Taze •umurtanm kabug· u temiz ve İstanbulıın en büyük sineması - Ne var dışarıda ki çıkacaiız!, ı cırsın!. Ey uluların ulusu 

- Nereye. , ı-==---------- fl<5ı 
- Bırader, pazar olduğu halde. yıın. ldeta feffaf durur. Bayatladıkça do- 1 ÇEMBEBLITAŞ 1 sinemasında T2e215ef.ıoon - Çıkın diyorum size!. merhamet ,enden, ı;e b 

- Sık dişini. Al avukatlığını nuklqır, renııi sararır, kirlenir. . . - Ntıye çıkıyorm~uz canım, liıtuf, inayet senden = ~~bahtan beri çahşıyerum. ele .. Aç çeneni söyle, söyle niha- Tau yumurtanın taze olup olmadı- nedir sebebi?, hennemdcn sen kurtar) 
lı ••vun içine atmakla da belli •lur. Yarın matinelerden itibaren senenia 2 büyük filmi birden Çık d' ks . f lUustafanın duası hePU _ Neye? yet kandır. -~ 

1 
- ın ıyorum, yo a ıı e-

- Pu··ru··zlu" hesapları duze" .,._,_ Tazeler dibine çöker, daha az taze:eri • AÇ 1 L M A M 1 Ş K O N C A naya varır, ellerinizi, kollarınızı ki Kınalıada açıkların ,...., - Eski kafa oldukları için kan· r 
dıraıruyacağım gibi. muallAkla kalır, llllJ'•tla.n llU7Uil .. fil. İstabul halkının mahbubu ... DEANNA DURBİN'in bağlatır, zorla çıkartırım ha sizi! pupayelken küçük bir) 

ye.:_ Öyle is_e illasa e;idiyorsun de- ne çıkar. Aıııansız rakibi GLORİA JEAN'ın seyredenleri teshir edecek en Bu sert ve son emir üzerine ön- Hayırsızadaya doğru Jıııl 
- Demek Nuh der, Peygamber Bolluk ve ucuzluk mevalml ıeçince, de Mustafa ve yanlarında ikişer te oldug"u gö"üldü. Acabı 

mek d 1 d • · biiyük §Bheseri · emez er en.. llıtiyat konserve yumurta bulundur- .... 1 k ·· h · d b' Jı" nereden gelı',·or, nercı·t 
Am eyt kul gı- kur L4._._. .. D._'-AT: Bu film busene Beyealunda ea büyük mu- a>ıı.er o ma uzere epsı e ırer -- an, f an a na - - Biraz öyle. malı:, bizde pek o kadar Adet oo!tnamıı uı.....,,,.. ll\A • h k du?. •Bu muhakkak Arnı• 
İ · 1 b" k'ti bulama • vaffakiyet kazanan mevsimin en ıüzel fil- birer çıktılar ve çavuş emen ar-

fllil· yı namus u ır a P Or sı e bil' · amma "" ı.e de, bu da t ... a .ıe.lldir. J d'k'ld' lı'k, Mudan•·a tarafların• _,_ D"" t d h la bır' ikti - a nı s n ırsın '·-· y uria1 d mi olduiwıu bildirmeyi bir bor-telakki ederiz. fl arına 1 1 ı: , 
1 "'"'"· or ay ır esap r · çinecek sensin. ,... um an uzun mü det muhata- ' • - Gece yarısı zilzurna su hoş ya erzak filan götüren b 1 

Bu hesapları defterlere geçiriyo- - Ben de doğrusu bu fikirde- "" etmek için bir çok usuller Yllrdır. 2 - K U R D U N i Z 1 olarak denizin ortasında acı ve malıl·dı. Ah, ne olurdu, b 
Yumurtalan eritilmiş muma batırıp · 1 ....... ~ İD İN 

rum.Ö yi:ın. bir k3ğıda aıırnıak aure1i7Je muhafaza Artıst er: WARREN .. .........,.AM - A LUP A korkunç naralar atmak suretile her ları yere biraz )·akın ge 
- yle ise iyi. - Hiç birisine nıüracatta bulun- edebiliriz. Büyük maceraperest Balkanlı milyoner Spiro ve arkadaşlannm kesi telaşa vermek suçundan dola- ğırarak, işaret vererek 0 

- Sen nereye? dun mu? Yahut madeni bir kaba kfil, talaıı Amerikadaki büyük sergüzeştleri. yı kaptanaşanın emrile sizi bura- dat isti)·ebi!·.elcrdi!. F<~ 
- Ben dertleşecek arkadaş an- - Bulundum. San§ın kızın ba- doldurulur. Yumurtalar içine konur. Baştanbaşa heyecan ve dehşet ya sürgiin olarak getirdik. Şimdi- meden, geminin llaJ ır•1 

4 yordum. basını yakından tanıyan bir avu· Kapağı aıkıca kapaWır. Riltubetaiz bir ıı..-3 • HHaalviahdaizslırerHai rp PAR'MUHT (TÜRKr[) ••il lik ceza olarak burada üç ay ka- zaladığı rota>ını tam• 
- Yahu bu dertlerden de bık- kat arkadaşım var. Gönderdim. 7erde saklanır. Bunun için boı saz te- A y Jacaksınız. Sakın burada da ba- tuğu tamamile anla~ıl<l• 

tını. Bu da n" derdi. - Nasıl iyi kabul etmiş mi? Dekeler! kullanılabilir. ğırıp çağırarak, nara atarak ile- Bu gemi. ya doğrudan 
- Evleneceğim. - İyi karşılamış. Yalnız bir kah- Bir baıka usul de :rumurtalan kıı7- mi rahatsız etmeğe kalkışmayın, Hayırsızadaya geli)or; 

Ya d . nar suya daldırıp bir dakika sonra çı-

1 
"' ,_ Dillerde dolaşan iL k k ı k - ... ve bile arka aşa ikram etmemış. - karışmam Jıa. sonra, daha ağır ce- ona pe ya ın o ara · 

E t k.ıırmatır. Bu auretıe yumuı:>nm dış al- M AB M Aft A'da A<rın nefis harikası: - ve ... d - Cimriliğin birinci numarası. b!imin tabaası hafif pişer ve :rumurta ' zalara uğrarsınız. Şimdi berikileri bir sc\ 
- Dert bu mu ur? - Acaba. daha çok dayanır. BU KADIN Sözünü bitiren çavuş, maiyetile mıştı. Hç değ-ilse ~ahar· 
- Bir dert değil midir ya.. - İnsan misafire bir kahve de Diter bir usul de klreçll 1t1da mııha- Bugün birlikte tersyiiziinc dönüp gemi- bu gemiden biraz )·i~·"ce"' 
__. Öyle amma bunda çok dil - vermez mi? 1azadır. On litre ıuya iki :rumurta bil- Bütün dünyaca meşhur nin merdivenlerini tırmamıya baş- koparabilirlerdi. Geın:ııinl 

iÜJınıek, kurcalamak demek al - - Vermesi ıtızıın. Ben bu bu - J1lklüiilnde ıönmemlş kireç ko7maıı. Milyonlarca in~anı teshir BENJ• MDJ• R • • )ayınca berkilerde de hoşafın yağı yaklaşması, onları >evini 
tından çapan oğlu çıkarmak de • sustaki heyecanlardan aklına gel- Bu ıuyu evvelA karıştırdıktan sonra, etmiş kesildi, Mustafa çavuşa seslendi: bayram sevinci dı·ynn 
mektir. memiştir diyorum. &ekiz IÜD kendi haline terketmeli ve Aşkın en llibi _ Aman çavuşum, aman ağam, cuklara döndiirüyoı du. 

- Hakikaten böyle birader. Sar· - Kızı alacak o degı""I yavrum. her giln bir defa karışlırmalıdır. En Destanını yaşatan Türkçe sözlü biz burada, üzerinde in cin olını- Yaz güneşi Bakırkli~ I• ltıa<11 
.oon elin artık dokunmamalıdır. Tomiz --- -.. HEDY LAMAR >. chkça sardı. Heyecan az ,.,,k kızı istiyende bu- yan bu ıssız yerde ne yeyip içe- arasında tamamilc sı~·r 

... .- lı:Aaelere ve kaplara latit edllecelı: :ru- M A N o N ın şa'şaalı şaheseri k r lıır 1 - Şöyle bir yere otursak da..,- lunur. Sonra ne olmuş. murtaıann lizerine bu audan dökmeli ceğiz?. maraya tam bir Jo,Ju · 
nuşsak. ye -·~•n dibm" d-~· •·rtunun ela bera- Bugün matinelerden itibaren Çavuş·. biraz sonra yelkenlinin b Silah 

- Arkadaş beni tanıtmıya baş - ""' - ~ w L E s >. 
- İyi olur. lamış. Şurada oturur, şu işle meş· ber ıelmenıesioo .oon derece dikkat K Q ı Alemdar l---ı _ Ziftin pekini!. cak hkele fenerleri ~an lalın 
İki arkadaş Harbiye 'tramvay gul. Avrupaya gitti, diyince 0 da: etmelidir. I _Aman etme canını a!am, lıis yanan !enerler Hayırsıı tn' 

durağından beraber yürüyerek Uzun oldukça bu ;rumurialardan T •· k S.. J.. y ı burada açlıktan ölürüz!. giinlerine dünyanın rn ?ahi> 
- Kızım da Avrupada tahsilini temiz bir tahta ...... ,. ur çe oz u M 1LL1 d Jd 1 Taksime doğru yürüdüler. Bir ye-r- """"'~ alınır. Bir kere e _ Balık tutar, yersiniz!. bir şehrayini gibi gc " ey;~ 

de oturdular. Buzlu limonatalarını yaptı. Demiş. çıkarılan :rumurtaiılll telı:rar bu ki- Ayrıca: · · _ Aman deme yiğitim, balığı yandıktan on beş, yirıJ11 al:ırı 
ı.,..iler ve t·'-ar konn'"""ğa ..... _ - Yani.. ıeçll IU7a konması caiz delildir. Su, Sinema dünyasının en şuh ve Başladı. b d ·ı · · -· ? sonra kü•ük ~etkenli ile lıari ~· .,... ....--- ..,... yumurtaları tamamen örlecek ıevi;ye- ura a ne ı e pışırecegız.. , ~ d t 
la.War. - Yani biz ne dersek, o biz de de olmalıdır. en güzeli Proğrama ilave olarak _ Güneşte kurutur, öyle yeni- &1nda ancak iki mil ka a 

0 
G 

Evlenecek olan: buyuz diyor .. Arkadaş açmış ağ- Diler bir usul daha vardır: On, on ALİCE FAY'ın SALTANAT niz!. safe kalmıştı. Zavallılar• '1idi 
_ Tamam dört kızın peşinde- zını yummıış gözünü bu suretle iki taze yumurta için bir tutam tuz, bir 1 K 1 A T E Ş Kurbanları - Ya su•uz ne yapacağız?. de en çok tüten sn idi. ~ lar 

· ltızı istem~. Babası not almış. tutam asidborik kırılan 7umurtalarla - Bir kenara genişçe bir çukur kendilerine uzatılacak lıı 
yıın. Henuz" daha karar vermedin N t' beraber karıştmlarak, bunu içi ııırlı ARASINDA... kazar, yağmur duasına çıkarsınız! su, şmdi onlara bir ha~at. ııun 

- e ıce.. ••• B d·ı rı ını-.. tepsi,ye veya kayık tabağa dökmeli, AŞLA D 1 - Aman etme canım, kuzum, lacaktı. Gemi kcll" ı c.., lıtIVe 
- Netice: Kız yemek yapma • ..,,_ ı· bir d Byof;lu tlçü.acii Sulh Hukuk ili- b··t·· ki '1 ta,.. S İkisi hakkında verir gfbiyım' . .~.eş 1 yer e kurutmalı. ltlmlljindea: bize yazıktır!. Hiç olmazsa şim- u un ya a~ınca " ıt' 

mak, kahve pişirmemek, istediği T · · tab il 1 in A k d ı d d _ Dördüne de ümit verdin mi? epsının veya a ın ç de nilı.a- Habibe Şeref Yalçıner tarafından dilik gemiden bize beş, on somun- - r a aş ar e • 
_Sezdirmedim bile.. zaman sinemaya gitmek, çaylardan 7et bir kabuk ~eklinde kalacak :ru- Bugünden itibaren Ali Viktorya ve Avadiya aleyhlerine la biraz zeytin, bir iki desti su ve- mı kabul etti, bize bıt ı; 

- İyisi bu. b l l k · ·1 b be · labta havan ell ile ezmeli Tomiz ku- mesinde: rın .• 
uzaklaşmamak, ben olmadığım za- murta tortusunu bıçakla kazıyarak, M AKS .

1 
M açılan izalei Jilyu davasının muhake- . 1 imdat elarak gönderdi, b 

Ned ? man a 0 ara uzını e era r gı- - Si~e zırnık bile veremem'. 'inden ne çıkacak?. - en· debilmek şartile bu ız' divacı ka· tu veya kavanozlara alarak ajzııu u- Dava edilenlerden Avadiyaya da- ~ • 
_ Do'"rdu" de "o"zlenn· ın· içı'ne ba- kıca bağlamalı. vanın hükUm salhasma geldiğinden Ça\·uşla maiyeti güverteye çı- Yamuk Osman cnaP , . 

., bul d "' · b 0 ldird' Salonu ile alakamı kestim. d ., __ ~''."· e ece.,.nı ı ı. Kışın orzu edilditi zaman, bahisle gıyap kararının tebliğine ve kar çıkmaz, hemen yelkenler a• - Durbakalnıı yahıı, 
...,. '"• ~ İstanbulda birkaç konser ver- d ııa tebl .. · 

O · doğru - Sen ne dedin? ıı11tle k.ıı.rı~ırarak omlet vesaire lilıi gıyap kararının a nen ıgıne çıldı ve berikilerin feryatları ara- meden paçalarını sıvaınaı 
- eıa ya.. dikten sonra Anadolu seya - k"rar verilmiş ve muhakeme 2/5/941 İ b d 1 · b' 
_ pp' i şimdi ne yapmak arzu· - Pekala, benden paso .. Allah 7UffiUrta yemekleri 7apılır ve tazesin- . Cuma günil -·at 9,30 8 m"·adi! bu- !!lnda gemi stan ula oğrn yo - sin, Lu gelen geıııı, ııı ... 

d bj f k im hatine çıkacağımı sayın dın- - ~ c•-
ııundasın. bayırlı kısmet versin, dedim, .,. ç ar 1 0 az. lunduğundan mahkemeye gelmesi ve- landı. alıp daha berbat bir Y 

Bir nokta daha: Yumurtanın aanıı leyicilerime arzederim. ek'l d hl .. d ı + . ., _ Ben dostum daha ziyade ba- • ya kanuni bir v ı a ıon ermes mesın •• 
neyse, fakat akı uzun müddet a~ıkta SAFiYE gelmediği veya bir vekil dahi gönder- - Ulan, hundan daha 

na paihrediac~ yardım edecek olanı Kahve telvesinden kalmışsa, dökmell, yememelidir. Ciln- mediği takdirde gıyabında muhake- Hayırsız adada tutulan olur mu?. 
tere· yorum. k:ü zehirden farkı kalmaz. nin bakılacağı ilan olunur. E. 941/1116 bir Oruçdan SOnra _ Olur olur be l\lu,t 

- Bu zamanda güzel bir fikir. yağ çıkarıhyor #1 ________________ 11:11____ " _ Sus be, sus ağzını b 

- İkisi istediğini temin edebi - Harp basl.ınıazdan evvel, Berlinde - AL AZAR sı· NEMASINDA Zavallılar, o gün adayı dört dön· - Hiç Ilayırsızadada 
Iecek mi? kurulan bir fabrikada kahve telvesin- K düler, durdular, fakat yiyecek, i- zını bayıra açar mı?. 

İk. · d Jıklı. den ya• çıkarılıyormu•. Sövlendi"ine çecek namına birşeycikler bula-
- ısı e var 

6 
• ' " - Bırak gevezelig"i, b• ıı:öre, İsviçredede bu uııulUn tatblldne BUGÜN matine )erden itibaren: madan, ekmeksiz, susuz, açbilaç 

- Ne gibi. ba•lanm••. 1 ki - ·ı Ak · "b' bayır var!. • ~ Vuku hul- umumi arzu üzerine büyük fedakar ı ar programı akşamı ettı er. ., gı ı o a:ün 
- Babaları zengin, İsviçrede Bal şehrinde lı:ıılwe tel- bava fazla sıcak olduğu için su- Ötekiler hep birden: 
- Yahu babasının zen..O..lil•i nleri toplanmaktadır. Bütün aileler • • - İnşallah, inşallah~. 

15~6 Ye hatta ordu mensuplan telveleri at- Oru·· m cek Adam suzluktan öyle yandılar, öyle yan-
_,.,. etmez. dılar ki deniz su,·unu içecek ha- Adaya birkaç yüz nıe .-- mamakta, bunları toplıyarak, hatlada ' 

- Etmezse ben de vırz ı:eçerim. I>rr gelen fabrikanın memurlarına tes- le ~eldilcr. Akşam, gün batarken, lınca yelkenliden biri h 
Hiç olmazsa apartıınan kirası kız lim etmektedirler. 

1 
il 31 v. il H I bi d 1 bir yandan açlık ve susuzluğun, - Heeey, Ilayırsızada,} 

tarafından verilecek.. Bu suretle ıınal işlerde kullanılacak Bepıi birden 2 Salha - 15 Devre • ....sım epı r en hir yandan garipliğin verdiği çok !eri, hazır olun, geldik b 
yağ cıkarılmnsı ümit eidlmekte imiş. . İn k k k 

- Ala.. acı bir melal ile birbirine bakışıp ce Arap or ara ·: 
Kahvede yat mıktan ;yüzde on be~ Ehemm'ıyetle d'kkate . Büyük, küçük herke•in bu büyük filmi görmelerini temin etmek ·• _ Baş cartım bu .. Birisi esmer, tahmin edilmektedir. Fakat simdi te- nazarı 1 l k ks ne yapacaklarını dü~ünürlerken, - Ey\'ah, bu da nesı ·' 

• , ve izdiham ve inzıbatı ön eme ma adile f ince, narin. Birisi sarışın, dolgun- mlz kahve 7erine, mahlQt kahve sar- Mustafa ellerini göğe doğru kal· Musta a: 
ca, şık. İkisi de benim gibi Avrupa tedildlt; lçinbeyil!:dk~ ona düşmüştür. S e an S matı· ne} erı· •. 2 • 5 ve 8,30 dadır. dırdı: - Korkma nlan Ar•P 

Bununla bera r, .r masrafı koruya- - Ey Allabım dedi, büyüksün, laha sığın ,bir~eycik ol'!',. 
ya gitmiş. Usul, adet bilir. Yal - caktır. Ses, daha ,.akından ,,.. 

ulusun, kuvvet, kudret, merhamet , 

~~~~;'.t.~=~~~:arışından hoş- Dr. Feyzi Ahmet sb:nytlenklnmeun- KIVIR CIK P~ŞA ::::b!~:ı;;,s~:~::ü~:!~:~;~nr~~~ cürle;:eey, Hırsızada ,ii 
- Sen de esmeri al. Badem ile Onaran u le vazgeçmezsin, senden başka sı- hazır mısınız, geldik ha:. 

beslersin ciLDiTE vı: zümtl!:vfn ğınacak, lôtfunu, inayetini diliye- Zeki Mustafa re\Qp ,·t 
- Gözüm sarışında. MÜTEHASSISI vallaklyetl cek kim,emiz yok; burada, bu ıs- - Hazırız, gelin bakol 
- o ha!d(' geçinecek sensin. Ank ct • c •aı 1 TAK S 1 M . da go·· st ·ı kt d" d b·ı· . _,,,._,_varsa, görecc"iııiıı Annene, babana bir şey düşmez. (Babıfü) ara cact esı •• - Ya nız sınemasın erı me e ır sız yer e aç, 1 aç, ıusuz, penşan ~~ .. ~ ,~--~~ 

oflu Yokqu Köşe başında No 43 kalan biz kullanna ela elbette a- ~~"' 
-Bu işte onların;,,,;d:a~g:o:·n·ü=llme•r=ı;;,;;::;::;::;::;::;:;;;;;::;:;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;:;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~======================~::=============-===---=========================================-====== ... ....,===-----...... ========..,.=-=="""':"J 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası : 38 

TUNA BOYUNDA~ 
TÜRK ORDULARI 

Yazan: M. SAMİ KABAYEL ..;-

Süleyman bey Trakyayı fethedecekti 
Aşıkpaşazade tarihi bu hi6ar

Un bahsederken diyor ki: 
cKokürhisarının tekiuruna Ka

lakoııya derlerdi. Hayli bahadır 

tafir idi. Türkkim Rumeline geç
tı ol at arkasından inmedi.. 

' Murad Bey hisarı aldı. İstanbul 
ile Edirne arasında (Çorlu) üzeri

ne yürüdü. Burasını ancak fazla 
telefat vererek alınıya muvaffak 
oldu. Hisarı ol suretle yıktırdı. ki 
surlarından eser bile kalmadı. 

Çorlunun yakininde {Pirgos) 
Bergos) ahalisi son derece kork-

tular, hepsi ie §ehirlerini bırakıp 
kaçtılar. 

Murad Bey Bergosu i:şgal etti, 
bu parlak zaferlerden sonra Ana
doluya 4töndü. O esnada Orhan 
Bey Buruda idi. 

Bu sefer Murad Beyin fütuhatı
Jla Süleyman Bey devam etti. Sü
leyman Bey Trakyayı üınilen 
fethe azmetmişti. 

Hatta, eu azmini maiyetindeki 
gazilere dl' telkin için §U sözleri 
&öyledi: 

- Yoldaşlar, size vasııyet ederim 
ki lııen bu yakinda dünyada., gi-

.. -

der isem, imdi beni bu vilayette 
ddnedcsiz, \'e eğer size kafir ga
lebe idüp üzerinuza gclürsc zinhar 
sakmasız. Kafirden yüz döndür
miyesiz. Allaha tevekkül idüp du
rasız. Hak Tealanın hikmetin gö
resiz. 

O SJ1'ada Süleyman Beyin mai
yetinde ğaza edenler, Haciil Bey
ler, Ece Beyler, Rum dönmesi 
Evranos Beylerdi. 

Hatta, Konorhisarı taraflarını 
Ece Beye tımar vermişler, o ha
valiye F.ceovası dem~l!'rdi. 

Keza Gazi Faz;! Beyin de bu 
vilayette tımarı vardı. Hatta Fazıl 

Bey de, Ece Bey de öldükleri za
man, bu vilayete gömülm~lerdi. 

Süleyman Bey, Konorhisarını 

Gazi E\Tanos Beye verdi 

Kendi de arasıra akınlar yapar, 
Geliboluya döner gelirdi. 

Süleyman Bey, Trakyaya geç
tikten sonra, hiçbir rahat görmedi. 
Bergoo (Pirgos) un Murad Bey 
tarafından fethini mı.ite:ıbp o da 
Ed.rn c "ne yıiriıdü, 

İkinci kısım 
- TUNAYA DAÖRU -

Artık Osmanlı Türkleri Trakya
da yerleşmişlerdi. Anadoludan a
kın akın Trakyaya Türkler geli
yordu. Trakyadan sonra, Bizan
sın Rumelinde en mühim merkez
lerinden biri olan Edirne üzerine 
yürümeğe başlamışlardı. 

Müverrih Lobo şöyle yazıyor: 
<Süleyman Edirneyi kıışattı, şe

hir uzun müddet karşı koydu. Sü
leyman, Edirneyi de aldıktan son
ra, imparatorluğun bütün malikiı
nesini almayı düşünmüştü. Artık 
zaferden zafere koşuyo~du. Niha

yet ölüm, onu zafer yıldızları ü
zerinde yakaladı .. (1) 

Filhakika, av ederken okla bir 
canavar vurdular, bu caruıvar 

kaçtı. Süleyman Paşa ardına düş
tü. Atının ayağı bir deliğe geçti. 
At. düştü. Süleyman Paşa bile 

(1) Lobo Bizan"n sukutu tarihi 
s 103. 

dü~+ü. 01 arada şehit oldu. (H. 
758). (2). 

Lutfi paşa tarihi de Süleyman 
Beyin vefatını şöyle tasvir edi
yor· 

•Süleyman Paşa ata binip ol 
yerleri seyrederken atı ayağı. bir 
delüğe geçüp atile tekerlenip ol 
arada şehir oldu. (LO.tfi paşa tari
hi) Sahife 25. 

Müverrih Gri&oras ela fU uıüta
leada bulunuyor: 

cHalil Beyin tahlisi ile megul 
iken Orhan Beyin saltanat virisi 
ve devletinin idaresine memur o
lan büyük oğlunun v~atı YUku
bulınuştu. (H. 758). 

Süleyman Beyin vefatı Rumlar 
için büyük bir fırı;at oldu. Derhal 
gemilerle Gelibolu taraflarına hü
cum ettiler. 

Türkler, bunun üzerine Süley
man Beyin tabutunu bir duvar al
tına gömdüler ve üzerine taş yığ
dtlar, belıı siz bir hale getirdiler 
ve .kafir bulup birşey yapmasın 
diye gizlediler. 

(2) Aşıkoazazuc!r torihi S. 51. 

Türkler, Süleyman Beyin ce

nazesini sakladıktan sonra Rum
lar üzerine şiddetle mukabelede 

bulundular ve nihayet muvaffak 
oldular. 

Süleyman Beyin vefatı Ortıan 
Beyi dilhun etmişti. Esasen kezı. 
di de Bursada hasta idi. 
Oğlum.ın vefatını ifi.tince çok 

atladı. 
O derecede ki, elem ve ı:z.t:ınp 

hastalığını biisbü tün arttmh. Za
ten ihtiyarlamıştı. Orhan Bey, bu 

ııtır&bını zaferle olsun teskin et. 
mek istedi. 

Hacıil Beyle Evranoe Beyi Di
mitoka üızerine gönderdi. Dimi -
toka da Bizaıw;ın en mühim mer
kezlerinden biri idi. 

Dimitoka da Türkler tarafından 
ahniı. Dmitıoka muhafızı bu mü
him ınevltii muhafaza etıınenin e
hemmiyetini aalamıştı. İstihkam

larını artt:rmıştı. Ekafındaki çif
te suru tamır t'tti""11'ti. Hatta 

her taraftan bir çok aıne 
tirtti. 

Türk kumandanları 

damlar olmakla beraber 
manda harp hilelerinin ~ 
llklerine vakıf zeki msa 
mele olmak üzere, tt>bdill 

etmiş bir çolı: Türkleri 

tile hisara soktular. 
Birkaç gü sonra, ame 

sında bir döğüş oldu. B · 

eirdiler. Ortalıkta karg 
du. Bundan istifade edeli 
mneleleri silahhaneyi bas 
ll.afızlarını öldürdüler, 
ptlarını civarda pusud• 
Tiirk kardeşlerine açtıJ,ı' 
'ltir anda fet!ıolundu. JJı 
birçoğu .karşı koymak 
fakat pek çabuk cezaıarııı' 
ler. 

Türkler, Dimitokay. uz? 

det muhafaza ettiler. 
Kantako:ı:inooun ricaSl 
tekrar ger' verdiler. 
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l.t:su yaz.ıran nıet.ınlerı AnaOOJ• 

AJanaı bültenlerinden awınur.ır> 

elhiı eden: Muammer Afutır. 
Şiınaı; Afrikadaki Alman - t

. 1Yan taarruzundan sonraki va-
1Yet şöyle hulasa ,,~i!mekttdir: 
Alman tebliğkıri Mısır - Trab
lıududundaki Sollum'un alın-

1!\ını bildirmi~lerse de, bu henüz 
h're '"' Londradan teyit olun
mıştır. Maamafih Londraya ge

n bütün haberler, muhtemel o-
k İskenderiye ve Süveyşin iı

•bHini tayin edecek muharebeyi 
ernıeden evvel, İngilizlerin daha 
. azi terkedeceklerini teyit eder 
ıbi gözükmektedir. 
Şınıcliki halde Libyada vaziyet 
tıkrar kesbetmişlir. 

TOBRUK ÖNÜNDEKİ 
MUHAREBE 

'!'obruk önünde vukua gelen m!I< 
_arcbe hakkında aşağıdaki tafsi
.t Verilmektedir: Alman hücumu 
u kürtülürken, 200 kadar Alman 

·-~~.r .'.'dllmiş, yüzden fazla Alman 
Al Usu sayılmıştır. En aşağı on beş 
1ıı tnan t,mkı tahrip edilmiştir. 

il gılizler d-e sekiz tank kaybet -
~ılerdir. 
le L_ibya rarekiıtı Kahirede endi-

' ~1 nıucip telakki edilmemek -
.,.

1
•r. En müsait sev külce\ ş böl-

~ e . • 
le tınde muharebe vermek için 
lıı~Vvetıi İngiliz kıt'aları mevzi 
d llıuşlardır. Bu harekat esnasınd: alınan Alman esirleri iki gün
lıı Ur ne yiyecek, ne içecek bula -
adıkJarını söylemişlerdir. 

la Araıarında tanklar ve kamyon-
8. r. içinde piyadeler olmak üzere, 
~ahlı motosikletleri ihtiva eden 
lo ~an kıt'alarının bir kısmı Sol

ma kadar ilerlemiş olmakla be-
f:b.c~, Tobruk garnizonu bu iler -
Y•şı frenlemekte ve Alman kıt-

~ları başka bir yol tutmak mec -
UrıYIO!tinde kalmışlardır. 
. Geçen sonbaharda İtalyan teh
dine karşı hazırlanmış istihkam

ar da yeniden tahkim edilmiş bu 
Unnıaktadır Bu mıntakada her 

gün kuvvetİer tahaşşüt etmekte 
~ Vaziyet salAh kesbetmektedir. 

srn MEB'USAN MESLİSİNDE 
GİZLİ CELSE 

Mısır Başvekili Hüseyin Sırn 
Paşa, Ortasark İngiliz kuvvetleri 
l'ıaşkumandanı Genera!Vayvel ile 
görüşmüştür. . . 
Mısır Meb'usan Meclisi de gızli 

bir celse aktederek, bugünkü şcra
ltın endişeyi mucip olmadığı hak
~ll\:laki hükUınetin beyanatını 
~enınuniyetle öğrendiğine dair 
ır karar sureti kabul etmiştir. 

ALMANYA VE !TALYA YENİ 
V° AT HtlKUMETİNİ RESMEN 

z TANIDILAR 
liı agı-epte yeni teşekkül eden 

verva'. hükumeti devlet reisi Pa
l<. •ç ile hükıimel reisi General 

va1eı-n "- 1 . . bir .... Hitler ve Muso ıruye 
tan er ~lgraf çekerek, Hırvatis
.,. ın ıstikliıJ.ini iliın ettiğini bil
"'l"tn. ışler ve b . t"kl,"- AJman
Ya ve u ıs ı öı'.ll 1 
sıııı . İtalya tarafından tanınma

.1sternişl<erdir. 
1 Iiıtıer ve Musolini gönd€rdil< -
n~~ı~evaplarda yeni hükumeti ta
Bn~at'uu bildirmişlerdir. 

ı:.S'l''E YENt BİR iNGtLlZ 

n· HtlCUMU 
az ;:: gece İngilter<e üzeı:inde pek 
İn v~ faaliyeti olmuştur. 

rııeı!ıllz ~bardıman sı:vis.iııe 
ge P buyük bir teşekkul ıse, 
da~ Brest deniz üssüne bir hücum 
at ka Yapmıştır. Takriben dört sa· 
da ~ar süren bu hücum esnasın
~p nbors~ Gnaysenau Alman 
bıı1 lıırı:ıwazorlerinin halen orcla 
l Undukları g·· ·· 1m·· tü. Dok -ara .. oru uş r. 
lar Ytizlerce ağır çapta bomba -
İize atılmış, bombaların gemilerin 
dı, rııı~e veya yakınlar.ında patla· 

gı l!Orültnüştür 
Cüııd·· . 

llol uz de İngi!i1! tayyareleri 
ll"ıa anua sahili açıklarında Al -
les! n genıiJerine ve bir iaşe kafi
lato~~ hücum etmiştir. 4000 toni
o1nıu bir iaşe vapuruna isabet 
ları ş, vapurlardan buhar sütun· 
h Ilın Yükseldi"" ·· "l .. tür cıarle ,;• goru muş . 
traıı nı ve Leyden -elektrik san-

arı <la b bl •'l'· . om a anmıştır. 
ıı: ıgrıs. isnıindeki İngiliz de-
ızaıtısı d F 

lan 
10 

a ransaya gitmekte o-
nı.. ,000 tonluk ağır yüklü ve 
tı~el!ah bir petrol gemisini ba· 
"'"'Şlır, 

Bla YUNAN GAZETESİ HARBE 

A GlRMEMizt İSTİYOR 
tına 15 (A 

kan ..... . .A.) - Atinada ~-
• n.atıın · · . 'l'urk· erını. So~t!enn .,e 
'Yenin v · . · loir va azıyetınden bahseden 
ZISında e .. 1 . . 

•Türki zcum e diyor ki: 
Ye ve Sovyetrer isteseler de 

- ..,,...---···-----v-v--------......., ı.xı.rı -~ - - - --ZLZL<L<LKL\LlıAı. 

• 

Alman orduları Sol
lama 1"'ııtlar geldikten 
•onra durmuşlardır. 
Şimdiki halde Libyada 
vaziyet iatikrar ke•bet
miftir. * Hitler ve Mu .. olini 
Zağrebde yeni teşekkül 
eden mi.i•takil milli Hu
vat hiikıimetini tanımq
lartl ır. 

• • 1 i . ~ ........ 

Panama birli -
ğinin bugün 
yıldönümüd Ü r 

- Nevyork Hi ıA.A.) - Tass; 
Birleşik Amerika V<e diğer Ame

rika Cumhuriyetl~ri bugün Pa
namerikan Birliğinin teessüsü yıl 
dönümünü tes'it etmektedir. Bir 
]eşik Amerikada bu yıl dönümüne 
büyük bir alaka ve dikkat göste -
rilmektcdir. 

istenıesele rde harbe gireceklerdir. 
Arada şu farkla ki şimdi girer -
]erse kendi istedikleri gibi harp 
edecekler sonra girerlerse Alman
yanın istediği gibi harp ed-ecek -
!erdir. Niçin daha birkaç saat, bir 
kaç gün veya birkaç hafta ~ek.le
meli? Müşterek düşman evımıze 
girmiştir. Seferb<erliğin cihanşü -
mu! olduğunu anlıyanlar düşma
nın evlerine girmesini bekleme -
den harekete geçmelidirler: Biz o
nu bekliyoru'- Her ne olursa ol
sun bilinmelidir ki biz iyi daya
nıyoruz.> 

Harp vaziyeti 
( 1 lncl AJ'fllAl>.n devam) 

den, bu liman şarki Akdeniz hav
zasında İngilizlerin biricik petrol 
ü~>üdür. İyi hava me)'danlarını 
ele geçirmiş olan Alman hava kuv
vetlerinin Hayfa petrol üssıinü 
bombardıman etmeleri ihtimali de 
vardır. Almanlar Hayfayı bom
bardıman ederlerse, İngilizlerin 
de Romanyadaki petrol mıntaka
sını bombardıman etmeleri çok 
muhtemeldir. Hatta, İngilizlerin 
şimdiye kadar niçin bombardıman 
etmediklerini düşiinmcktcn ken
din1izi alamıyoruz. 
Mısırın müdafaası içjn, General 

Wavell kuvvetlerinin bir «evkul
ceyş hölge• sinde toplandığı ha
ber veriliyor; bu bölgenin Sidi 
J\latruh mıntakasmda müstahkem 
mevziler olması muhtemeldir. 
(Tohrıık) kalesinin İngilizler ta
rahndan muannidane 111üdafaa e
dilmesine bakılırsa, General Wa
vellin yeni Libya ,eferi için tasar
ladığı harekat planı, bir taarruz 
yığınağı te•kil edinciyc kadar üs
lerinden pek fazla uzaklaşmış bu
lunan Alman _ İtalyan birliklerini 
Sidi Matruh - Tobruk arasında 
veya daha şarkta önce müdafaa 
muharebelerile yıpratmak ve on
dan sonra mukabil taarruza ge
çerek mağliip ve lnıha etmektir. 
Binı:-a:ıl, Derne, Trablusgarp li
manlarile Sicilya veya İtalya a
rasındaki Alman - İtalyan deniz 
mnvasalaruıı tamamile kesmek 

lazımdır. Donanma bu işi yaptığı 
takdirde, Almanlar, takviye ve 
ikmal ihtiyacını ancak hava kuv
vetlerile temine mecbur olacak
lardır. Havaya inhisar eden tak
viye ve ikmal, herhalde bir Al
man _ tta!yan taarruzımu devam 

ettirmeğe kfıfi gclmiyecektir. 

İ ·ı· !er Alman - İtalyanlann 
ngı iZ t •• 

k d vapmak istediklennı de-arn a J •• 

. d ka'la yapabılı!ler. Hasım 
nız e pe 1 1 

d "le Süve'·s kana ını e e kara or usı " .. 
. ek en mühim muvasala yo-

geçırer f .1. 1 d 
!unu kesmek istiyor; ngı ı~ er e 
buna mukabil hava ve denız kuv-

tl ·ı hasının pek uzaklarda 
ve erı e J"d' 
kalan deniz irtibatını _kesme ı ır-
1 Zaten yeni bir Lıbya cephe
~r.b . . tam yapılamamasından 

Si U JŞID 
,.: ~muştur. Bu yapıldıktan sonra, 

I .· ikmali pek hafif kalan 
"ye ve . i -1 

Al İtalyan birliklerın ÇO -

de':.'ğıap ve imha etmek güç bir 
İJ 0)mıyatal<tır. 

yUGOSLAV CEPHELERİNDE: 
Alınanlar, YngO"lav ordularını 

. . . b" umumi taarruzla mağ
ıkıncı ır ·ı Ro . ha etmek kaygısı e .. lllp ve ım 1 Bulgaristan hudut an 
man?'adve . ku\'\·etler sevket-
üzerın en yem .. 1' 

d. 1 Alınan harekat p ~nı ekte ır er. . 
~nc"i memiştir; h<'dcf sıklet -~er-

g ş bu ıarkide olmak uzere 
k.ezi cen~k ye cenup cephrleria
!flmal, fil d k Yttgo>lav or-
d taarru• e ere 

en Bosna mıntaka-
dularını Saray .. . . d 

k tırmak ve ıhatayı a-
nda sı ış · t k sı k ll(ftp ve ın•~-' me -

raltara ma:' . olmak için Yugos
. Buna nıanı 

tır. büyük kısmile cenup-
lav orduları ve başladığı mu
ta toplanmağa devanı ettirerek 
k b·1 taarruzu . ı.· 

a ı t iliz kuvvetlerıle ır-
Yunan - ng t ediyOf' Yugoslav 

e"e gayre · 
leşm g .. !erde şiiyle ııınha-
orduları bngun 

be ediyor: . · re 4 ··neli ve ı ıncı or-

Liıtin Amerikası memleketle -
rine iktısadi ve harsi bağları tak
viye idaresinin reisi olan Rock -
foller bu münasebetle söylediği 

nutukta Birleşik Amerikanın si
Iiıhlanma programının Latin Ame
rikası memleketlerine yapılacak 

malzeme ihracatı yüzünden mü 
teess[r olmaması lüzumuna işaret 
eylemiştir. 

Sofya Ataşemi
literimiz 

Krala veda etti 
Sofya 16 (A-A.)- Kral Boris 

kendisine arzıveda eden Tiırk a
taşemiliteri bin başı İl teri. kabul 

etmiştir. 

lstanbulu terket
mek istiyenler 

(1 inci _,.ıa.ıan devam) 

Bu miktarlar bugün Aukaraya 
bildiril€cek ve hükıimet buna gö
re nakliyat tedbirleri alacaktır. 1 

Hükumet halkı valnız vapurla
rın gittiiii iskelelerle demiryolu 
ola nyerlere kadar parasız nakle-' 
decektir. Buralardan otomobil V<e

,.a diğer vesaitle olacak seyahat
lerin ücretini herkes kendisi ve
reC<!ktir. 

KÖYLERDE OTURANLAR 

Vilayet mülhakatındaki köy -
]erde oturanlar sevk keyfiyetıne 
dahil degildirler. Simdiki halde 
köy ler<ie oturanlar vazi~tl~rini 
muhafaza edeceklerdir. 
BELEDİYE MÜTEKAİTLER! 
Beledive ve Muhasebei Husu

siyed<en maaş alan mütekait, ey -
tam ve eramil de Viliiyete mü,ra -
caatla gittikleri takdirde maasla
rını nereden ve ne suretle alacak
larını sormuşlardır. Bunlar hak
kında yapılacak muamele Dahiliye 
Vekaletinden sorulmuştur. 

de ederek daha kuvvetli müdafaa 
yapacakları şüphesizdir. 

2- Şarkta 5 nci ordu Niş gar
bında ve Morava mıntakasmda 
muannidane müdafaa yapmakta
dır. Bu ordunun şimal cenahı 1 in
ci ordu ile sıkı irtibatta bulunma
sı li.zımdır. 

3- Cenppta 3 üncü ve Z inci 
ordular iki istikamette taarruza 
devam etmekU,dir: 3 üncü ordu 
ile Z inci ordu kısımlarının Üs
kiip nmumi istikametinde yap· 
tıkları mukabil taarruzun neticesi 
henüz belli olmamıştır. Üskübün 
ele geçmesi ile cenupta Yunan -
İngiliz cephesinde bulunan Al

man ordusunun demiryol muvasa-
lası kesilecektir. Alman ordmu 
yalnız Stroma vadisinden Seliini
ğe gelen demiryolunu kullanma
ğa mecbur kalacaktır. % inci ordu
nun Arnavutlu'kta taarruz eden 
kuvvetleri hakkında bir haber yok
tur. (Draç) limanını işgal ettik
leri de Yngoslavlar tarafından he
nüz bildirilmemiştir. 

Yngoslavlar, Alman ord'tlları her 
cepheden yen bir taarruıa başla
madan ev\rel, cenup istikametin
de taarruza de\·am etmelidir. 39 
Alman tümenini şimdilik üzerine 
çekmekle Yugoslavya büyük bir iş 
görmüştür. Almanların daha faz
la kuvvet getirmeğe mecbur ol
maları Yugot.:Jav ordu1ar1n1n mu
kavemetine en bariz bir delildir. 

YUNAN - İNGILİZ CEPUESIN
DB: 
Yuııan - Jngiliz cephesinde Al

man taarruzu heniiz b3~lamamış
tır. Yerleşmiş bir hasma karşı bü
yilk bir yarma epe~·ce hazırlığı i
cap ettirir. Almanlar, mevziin sağ 
ve merkez mıntakaları önünt ye-

ı- Şimalde h:rebeleri vererek 
dıılar artçı ~u .1 cenuba çekili· 
biiyiik kısıuı :~' :enubn dağlıktır. 
yor; Sava ne rı ada Sava nellriJM 
Orta YugodaYY IHIPtan şimale 
dökülen sular B:e suları• kayBÜ· 
doğnı akarlar. . ·wkçe sarttb-

d - 11 arası gı · Jarllla ogr (Jllaa 1110ttirlii bır-
şır. B~aları :eti* müsait ~fril· 
JikleriD laar araııidea ıstıfa· 
dir. yupılav&ann 

' ni kuYvetler getirmektedirler. Ev
'Veke ileri sürdüğümüz ,.eçı.ne, 
Alma•ların Yunan .. İngiliz cep
hesiae taarruz içi• asıl yarma sa
llaları1t1 ye istikametlerini Ege sa
hilife İurekarasu vadisi arasıntl.a 
seçecekleri baldmulaltl kanaatimiz [ 
ti.eğitmemiştir. 

Romanyada 
ilk idam 

hükümleri 
Bükreş, 16 (A.A, )- Stefuni; 
Umumt nizama vatandaşların ve 

devletin emniyetine karşı işlenecek 
cürümler içia idam eczasını derpiş e
den kanunun meriyete girmcsı üzeri
ne dün akşam ilk idam hilkümlerinln 
iD.fazma başlanır.ıştır. 

Evvelki gün Bükrcşte bir kitapçıyı 
ölüren iki kişinin muhakemesi dün 
akşam bitmiş ve her iki katil derhal 
idam edilmiştir. 

Macar toprak
larına girip 

çıkmak yasak 
Budapeşte, 16 (A.A.) - Stc!ani: 

Son zamanlarda anavatana iltihak e
dilen cenubt M.acaristn topraklarına 
girmek veya çıkmak, crk5nıh.1rbiyenin 
emrile 14 gün müddetle menedilmiş
tir. 

JAPONYA 
C1 inci Sahlfed•n Denml 

akdimle büyük bir rol oynadığının 
muhakkak olduiiunu söylüyor. 

Muahedenin esas hedefi, Japon
ya Anglosaksonlara karşı bir mu
hasamaya giriştiği takdirde, Sov
y.?l Rusyanın bitarailığını Japon
yava temin etmekti. 
TİCARET MUAHEDESİ DE 

İMZALANACAK 
Tokyo 16 (A.A.) - Japon -

Sovyet t;caret muahedesi birkaç 
!'üne kadar imzalanacaktır. 

Hazin ve ka
ranlık istikbal 

(Başınalı.aı.lea Devam) 
sık sık bonıhalanılığım ve her 
türlü tahribatın vukua geldiğini 
g·:l"<'•·cğiz. 

Binaenaleyh, harbin sonunda 
ve Almanların zaferi takdirinde 
Bulgar, l\lacar, Rumen, Hırvat 
milletleri Alman tahakkümü al
tında 1939 daki vaziyetlerini her 
bakımdan içleri yanarak arıya. 

caklar ve binhlr defa nedamet du
y11callar, fakat hatalarının ceza
sını çekmek mecburiyetinde kala
caklardır. Bu milletlere tarih bo
yunca hazin ve karanlık bir istik· 
bal mukadder olacaktır. 

İngilterenin zaferi takdirinde 
ise, bu milletlerin istikballeri yi
ne hnzin ve karanlık olacaktır. 
Filhakika bu hazinlik ve karanlık 
Alman kabusu ile mukayese ka
bul etmiyecek olmakla beraber; 
İngilizlerin y~ni dünya nizamın
da bir mü,takil Btılı?ari•lan, Ma
cari"tan, Romanya, Hırvatistan ta
nnnıyacağı da muhakkaktır. Çtin
kü, onlar bu mahkumiyeti biızat 
davet ve Balkanları kundaklamak, 
Balkanlı komşularını kana boğ
mak. Alm~n zaferine bütün im· 
kAnlan ile yardım etmek mes'u
Jiyetini bizzat takabhiH rtmisier
d.ir. Bn mes'uliyet elbette ki ceza
sız kalacak değildir ve her şeyin 
başında İngillere ve müttefikleri. 
n.in dünyaya vereceği 3·eni nizam 
ve coğrafi taksimde bu milletler 
istiklale 15yık olmaılıklarını filen 
i'bat etmiş bulnnduklurı için is
tiklal haklarından mahrum edile
ceklerdir. 

Görüliiyor ki, Almanyanın da, 
İngilterenin de zaferi takdirinde 
artık Bulj?aristan, Romanya, Ma. 
caristan, Hırvatistan için hazin 
ve karanlık olmıyan bir istikb~I 
kalmanu~lır. Bu de,·letltt ve bu 
mnJrtler Almanlar kadar bugün
kü vazİ)'etin ve Balknn harbinin 
n1es'ulüdi.irler. Za1nan zn1nan ka
rarsızlıkları, tereddütleri, dönek
likleri \'e nihay•t te•limiyetleri 
ile harbi ve Almanları Balkanlara 
getirmİ''i olmanın ce7aoırtnı hem 
şimdi, hem istikbalde be1ıemehal 
çekeceklerdir. 

Ve .. biz şahsun İngilizlerin en 
son bu harbi kazanacaklarına gü
"«•ndiğiıl1İz için iıah ettiğimiz her 
iki şık içiı•ıle de muhakkak ki İn
gilizlerin \e müttefiklerinin harp 
sonunda Avrupaye \'erecekleri 
yeni nizam ve <oğrafi taksime i
nanıyor ve bu b. kımdan teşrih 
ettiğimiz akıbeti Macar _ Rumen -
Bulgar \'e Hırvallar için mukad
der görüyoruz. 

ETEM iZZET BENİCE 

ZAYİ - İslanbul kimya fakliltesi
nln ikinci sınıfından aldığım 1653 nu
marah hüviyet cüzdmnmı kaybet
tim. Yenisini alacağımdan eo;;klsinin 
hiilmıü yoktur. 

~ kızı Nebahet Unan 

Baıkenlardakl va
ziyete bakış 

(l inci -fadan ole•-> 
mete devm ettilkerini bildirmek
tedir. Hatta baız noktalarda mu
kabil taarruzlar da yaparak, Al
nınlara ağır zayiat verıdrn1ekte
dirlcr. Gerek Yugo.slvyada, gerek 
Yunan cephesinde muanııidane 
mukavemete maruz kalan Al
nıanıara ağır ı:ayiat verdirmekte
tandan bu her iki cepheye tak
viye kıtaları gctirıniye ınecbur 
ka1ınışlardır. 

Alınan tebliği, Manastır ve Sara7 
Bosna mıntakaSJllda toplann~ olan 
Sırp ordusunun bakiyelerinin Alınan 
ve İtalyan kuvveUeri tarafından iha
tasına devam edildiğini, mahalli mu
kavemetin kınldığını, birçok ~ a
landığını bildirmektedir. Sırp cenup 
ordusunun kumandanı da esirler ara
sındadır, Muharebe tayyareleri Saray 
Bosna etrafındaki askert tesisatı tah
rip etmiş. tayyareler Sava ile Dri
na arasındaki yürüyüş kollarını im.ha 
etmiştir. 

İtalyan tebHği ise, ikinci orduya 
mensup kıtaatın Zaradan gelen kuv
vetlerle teması temin ederek, Knin 
merkezılni işgal ettiklcı·inl bildir
mektedir. Macar ordusu da kendisine 
ait mıntakeların ışgnllııi bildirıniştir. 
YUGOSLAVYA HÜKU!11ETİNİN 
BAZI İFŞAATI; 

Muvakkaten Saray Bosnaya yerle,
miş olan Yugoslav hükümeti neşret
tiği bir beyannamede, Yugoslavya, 
Mihvere iltihak etmesi için bütün 
Bulgaristan ve Scl;iniğin teklif edil
miş olduğunu if11a etmektedir. Beyan
namede deniliyor ki: cEcdadımızın 
an'anelerine u,ygun olarak, Dalkan 
istiklilin.i mezara gömınektcn~c. ta
arruza uğramayı tercih ett;k. llarbi 
arzu ctmiy.:ırduk. Şiındi ınukavemet 
etınekle hedefimiz Yunan ve İngiliz 
müttl!!iklerimiı. üzerindeki Alman taz
yikini azaltmaktadır.> 
SOFYA YENİDEN BOMBALANDI 

13 - 14 nisan geceı;j Sofya yeniden 
bombardıman edilmiştir~ Emtia garı. 
Triyaj yolları, antrepolar başlıca he
defleri teşkil etmiştir. iki vagon di
zisine tam isabetler olmuştur. Vukua 
gelen şiddetli infilak1ctr, vagonlarda 
infjlfilt maddeleri me\·cut olduğunu 
göstermektedir. Tayyareler, hedefie
rin~ı uzaklaştıkları zam&n, marşan
diz depalarının iki ucundan yangın
lar şiddetle devam etmekte ıdi. 
XUNAN - İNGİLİZ CEPHESİNDE 

Arnavutlukta, Yunan şimnlt bölge
sinin tahJiy~i sOkünct ve sıhhatle çok 
gizli bir ~kilde yapılınışhr. Bütün 
malzeme ve toplar birlikte nalkedil
miştir. GörJcenln tahliyesi c~nasında 
küçük bir Yunan ordusu esas kuv
vetler setretmiş, bir kişi kaybedilme
~en kıtalar yeni hatta çekilmişitr. 
Italyanlar çekiUs hareketini, başla
dıktan 24 saat sonra hissetmlşer ve 
ileriye motosikletli kuvvelter gönde
rerek '.iz'aç etmeğe beyhude uğm§
mışlardır. Bunlardan bir miktarı da 
esir alınmıştır. 

Arnavutlu kcephe~dnin muhtelif 
noktalanndakJ bOtiln İtalyan taanuz
lan püskürtülmüştür. Yunanlılar, tah
liye esnasında büyük küçük bütün 
köprüleri tahliye etmilı;erldr. 

Şitudi tesis edilmiş olan yeni hat, 
makineli kıtalar için nüfuz eidlemez 
tel!ıkJk edilen araziden milteşekkildir. 

Brilanya İmparatorluk kuvvetleri
nin sağ tarafında Alman makincU kı
talan tarafından yapılan hticumlar 
tarded.ilmlşt.ir. Baışk:a yerlerde düş

ınanln· temas vaki olmamıştır. 
Bildirilldğine göre, Almanlar daha 

esas müdaraa hattma vacnam:-;;lar
dır. Birçok Alman tank1an !.fanstır
dan Fıorinaya giden ovda çmura sap
lanmıştır. 

Son bir habere g&e ise, agrbt Ma
kedonyada Koz.an - Siyatista - KU
sura istikametinde Alman tazyiki art
maktadır. Bu müselles Se!Anlk lı:6r
fez:i ite Arnavutluk hududu arasında 
ve takriben ort,,alarda buulnmaktadır. 

Son harak3.t esnasında alınan bazı 
Alman esirleri Ati.naya getirilınfı ve 
İtalyan esirlerinin bulunduğu kampa 
götürülmi.lşlerse de1 Alman esirleri 
kendilerinin başka bir yere konulma
lannı istemisleridr. 

Paru Orapu 
(l inci _,.ıa.ıan denal 

hatipler tarafından sorulan 1111 -

aller<e de cevaplar vermiştir. 
Grup Umumi Heyeti hiildlmetiıı 

beyanat ve izahatını tamamilıe 
tasvip etmiştir. 

Bunu müteakip ruznameye ge
çilerek Traky.ı ve İstanbuldan A
nadolu içerisi:ıe geçmek istiyen ve 
bir kira • vinde oturan kimse -
!erle ev sahip1'eri arasında kira 
ve kontrat yüzünden çıkan mese
lelerin gittikçe büyümekte oldu
ğuna hükumetin dikkatini çeken 
takrir okunmuştur . 

Hükumet bu mesele etrafında 
tetkikat yapacağını ve kimsenİ!l 
mağduriyetine meydan vermiye
cek kanuni tedbirler ittihaz ede
cei!ini Grup Umumi Heyetine bil
dirmiştir. 

SWvrı klylerlnde 
(1 - .. ,., ___ , 

mektep inşaat1R1 da tetkik etmiş
tir. 
Alipaşa kövünde iki dershaneli, 

Küçükkılınch köyünde üç ders -
haneli ve Büyükkılınçlı köyünde 
d-e üç dershaneli birer mektebin 
insaatı tamamlanmıştır. Seyınen 

köyünde <ıe iiç dershaneli bir mek
tebi ninşaatı çatıya kadar yüksel
miştir. Vilayet bu mektebi]! ta
mamlanması içKı para yımhnu ya
pacaktu: 

S - lloft TBLCltAF - 16 l'ffsAN lMl -
Barit Ve CUulü Telrlbaa 

Bilen idam olunur 
Yazan: M. ATLI Tefrika No. 58 

Oh, bu uğursuz Japon benim 
hakikaten tüylerimi Ürpertiyor 

Anna dehşetle sıudu: 
- Tuhumi mi?. 
Garson: 
- Evet bayan!. Acele görüşmek 

istiyormuş!. 

Diyey tekrarladı. 
Anna teliış ve heyecanla bana 

dönerek: 
- Fakat .. yine bu deli japoal. 

Yine bizden ne istiyor acaba?. 
Diye, ;ararmış bir halde, yüı:ii

me bakınıya başladı, 
Cevap beklemekte olan garoona 

döndüm: 

- Bana .bakınız!. dedim. Ziya
retçi japona söyley'niz, salonda 
biraz beklesinler!. Kcndisile he
men görüşmiye geleceğim!. 

Garson, hafif bir baş eğmesile 
bızi seliunlıyarak ç:kt•. 
Alına hala yenemediği bir hay

ret ve gizliyemediği bir dehşetle 
yüzüme bakıp duruyordu. 

Sükılnetle Annanın önüne ka
dar gittim. 

- Anna!. dedim. Bu japonla gö
rüşmeliyim!. Bu adamın seni pek 

sinirlendirqiğini bildiğim 
için kendisile yalnız göriişmek is
tiyorum. Buna müsaade edersin 
değil mi?. 

Anna rengi atmış, mütedehhiş 
haliyle ellerin.e sarıldı: 

-Oh!. Bu japonla .. bu me 'um 
adamla ne gorüşecek in'· dedi 
Ne görüşeceksin!. Bu adam haki
katen benim tüyleriını ürpertiyor!. 
Kimbilir yine ne feci şeyler ooy
lemiye geldi!. 

- Ne olursa olsun Anna'. Bu 
adamın maksadını anlamah. \ 
A'1'8i takdirde bu esrarengi," ada
mın peşimizi bırakmıyacağı anla
şı.l.zyor!. 

Fakat Anna, şüphesiz geçen hii
diselerin •birdenbire gözleri önün
de canlamasile fena halde ürkmüş 
olduğu için laf dinliyecek halde 

ÇERÇEV• 

YeDI tez, 1eD1 çıtu', 
B01'0B DOiD 
NECİP FAIZIL KJSAKÜRU 

( ı inci sayfada.rı dev-> 
Fakat arlık bilmenin, anla

manın zihiulerde 'ımsıkı çerç~ 
vclemenin günü gelmiştir ki, 
bu iki üstün millet ve onlarla 
berııber ilk tecrübeleri kaybet. 
l)liş bir veya bir kaç döküntü 
kuvvet, kendi mevzii vasıtalan 
ve imkanları içinde, ilimli vah
şet ve sistemli kıtal hareketini 
tasfiye etmekten, Avrupayı ve 
dünyayı sadece Avrupa mevzii 
içinde kurarmaktan ile.izdir. 
Artık Avrupa, başta bu iki 

üstün millet olmak üzere, filen 
hak ve irtikliıl sa.fı.nda hareke
te giri~ bulunan milletlerle 
beraber, şu veya bu millet çer
çevesiode değil, fakat kıt'a çer
çevesinde mağluptur. Beni ıler
lıal ve iyice kavramak lazımdır 
ki, topyeldin kıt'a çerçeveııinıle 
mağl6p Avrupaıwa dalıa şim
diden millet çerçevesinde haki
ki mağlftpları, işte bu Avrupa
yı mağlftp eden galipler, Jaal 
bizzat ilimli nhşet ve ıistem-
11 kıtal hareketinin mtlmes•ill~ 
ridir. Yani Avrupada mağlQbl· 
yetin tamam olmasına kaqılı1ı: 
galibiyet yoktur. En büyök Ye 

ebedi mağlftplar, hem de millet 
çerçevesinde, ıimılild yarı ga
lipler olacaktır. Şimdiki yan 
mağlilplar da, geniı n büyük 
insanlığm elile galibiyet kürsil· 
süne otnrtulnnca, belki millet 
çerçevesinde galip gelecekler; 
fakat kıt'a çerçeveoıin4e Awu· 
panın mağlıibiyeti.ni ialiyemi
yeceklerdir. 

İyice anlaşıldıjum tala-. 
ederek teşhisimi yeri•e oturta· 
,.m: 

Avrnpa, muvakkat galip1erl 
ve mağluplarile beraber kıt'a 
çer~evesinde, Okya•ustan Ka
radenize ve Şimal buz denizia
den Ege kumsallarına kndar, 
bütün buutlan ve unsurları, btl
tön müspet ve menfi cercyaıı.
lan içinde tepyekıin miıflistir. 
Başta İngiltere ve Yunaais· 

tan olma'< üzere Avrnpanın hak 
ve istiklil fedaileri, ellerini g~ 

değildi 
Kollarıma yapışmış olan elleri 

ideta titnmekte idi. 
- Oh!. kDrbıyOl'Um!. Bu adam

dan korJruyonnn!. 
Dedi.. 
-Anna!. Sairin ol, rica ederim!. 

Korlı:ı>ealı: birşey yok•. Hem merak 
etıne, ben kendisile görüşürken 
tamam.ile tedbirli davranacağım.. 
Silahım yanımdadır!. 

Yalnız sen birkaç dakika burada 
meşgul ol!. Herhalde tanı bir em
niyetle bekle, merak ctrr:e .. , Ben 
japonun ne istediğini anlayıp der
hal gelirim!. 

Ve Annanın herhar.gi bir ıtira
zına mahal bırakmon-ak için son 
derece merak ettiğım bu japola 
bir an evvel görüşmek ClzPrc der
hal odadan ç:kıp c.tl'lin bıiyük sa
lonuna doğru yürüdum. 

Filhakika geniş ve ga:·ct loş o
lan otel salonunda japon Tuhumi 
ayakla beni beklcmck•c ıd' Sa!on
da japondan başka hı~ kımse yok
tu. 

japon beni görür görmez b~:nı 
büyük bir hürmetle l'geı ek ~eı.;.ın
ladı ve yerinden kını• ldamad:. 

Sonra, burnundaki Aırcrıkan 
gözlüğünü eliyle du,.,l 'crek ,, es
rarengiz yılıı,ık kbc t .. ile; 

- Affınızı dılerim ·. Sizi tekrar 
rahats!.Z eltim!. dedı Fa.:••. ;al
ruz görüşeceğimız iÇ n F n dt·rece 
memnunum!. 

Hiçbir teliış harekett gO..-ıerme
ıniyey dikkat ederek t.all a• kta 
durmakta olan japona dogru me
tin ve azimli adımlarla '1!rudum: 

- Bay Tuhumi!. Rica edcrıır, a
yakta durmayınız!. Oturunuz'.. 

Diye koltuklardan birini g.:ı,ter
dim. 

Tuhu:ıni ·benim bu sefer her -
hangi ihtyatkiır bir harekete lü

( Arkası ı·ar) 

n.İJ ve bü,Yiik insanlık istika
metinde kaldırıp imdat istedik .... 
leri gihı tl.e, hiıd~. mevzii Av
rupa çapıaı her bakımdan aşa
cak; ve hususile nelice saatin
de, kurtancı olmak şerefi Av
rupanın elinden çıkacaktır. 

Kurtarıcı istikauıeller, dün 
de kabataslak çırpıştırdığım gi
bi, biri taze ruhJ öbürü taze 
madde kıymetleri bakımındaa 
A.sya ve Amerikadır. 

Asya deyince, onnn şarkın
daki ve kötü Avrupayla millt• 
fik haşin ruhu değil, garbında. 
ki ve iyi Avrupayla müttefik 
derin ruhu anlamak lazımdır. 
Türkiyenin tem•il ettiği ve ed~ 
ceği bu ruh, Asyanın eksiğini 

Avrupada bulan ve Avrupanın 
eksiğini kendi içinden veren ye
ni bir terkibe namzeddir. 

Avrupa, ruhunu kaybelınİf 
kör bir müspet ilimler manzu
mesi; Asya da müspet ilimler 
manzume'iinden mahrum sağır 
bir ruh .. İstikbal, bu iki kutbu 
evlenılirebilenin olacaktır. 

İşte ben arada bir, şimdilik 
milnası meçhul bir başlık altın
da, fakat mutlaka büyük harf· 
lerle yazdıiım (BÜYÜK DO
ÖU) isminden bu Türkiyeyi aa
byonnn. 

Hadiselerin seyri ve bilhassa 
Türk politikan btı zamana ka
dar Türkiyeyi, istikbalin (BÜ
yt)K DO(;U) SUDU temsil ede
cek olan Türkiyeyi, 111ağlQp Av· 
rupa çerçevesinde ateşe bulan
maktan altkoıluysa, bunu ileri 
bir felsefe Ye cemiyet gö:ıile 
tüyle tefsir eılinlz: 

Tarih, Türkiyeyi, hlicfüelerin 
Avrupa kıt'asında bitip Asya 
ve Amerika kıt'asında ve bü
yük insanlık rapmda ihtilatlar 
elde edeceği ve lrnine bir şekil 
ala<ağı yeni ~ığıra riayet ettir
miştir. 

Tarih Türkiyeyi, ilk safhaıla 
aimiitenahi sabır ve ihtiyatın 
parlak muzafferi Tiirlciyeyi, •uç 
hiç de Türkiyenin olnuyarak 
ateşe buladığı raman, yeni ÇI• 

ğır haşlıyacak; (BÜYÜK DO· 
ları sisler altU1da görünmeğe 
ba!i\lıyacak; ve yeni tez mima
riy kavuşaraktır. 

O günlerin esiğine ıı;eldik ... 
Bak.isi, yarından itbaren ko· 

!ay mevzulara dönmek üzere 
Allaha ısmarladık! .• 
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Tur gut yine kaptan paşanın emrinde 
döğüşmek üzere yola çıkmıştı 

- Öyle ise Trabhls harbindeki 
aruzaff eriyeti şimdiden birbiri • 
mize teobrik edebiliriz. 

oluşu by tonların muhasaralarda 
müessir Eıilah rolü oynamalarına 
mani oluvordu. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü i~ 
Semtb Mııhallcsl 1''umarası 

Erenk<iy Kozy t m ÜskUdar soka~ 65 
Paşabahçe Tepe Camii 6 
Üskiıdar Selamı Ali Karakolhane ı;o-

kıık 76 
Kadıköy ZUhtUpnşa Bağdat caddesi 43 

Cinsi 

Köşk ve arazi 
Ev 

Ev 
Dükktm 

iti 

'i 
3 

• 4 
2 

Yukarıda yaı.ıh gayri menkuller 19/ 4/941 Cumartesi günü sant ona kacl 
beş gun miıddctle temdit edilmi~tir. Talipleri A.knrat Kalemine lüzumu miır. 
er.atları. <t.2950> 

l - t.isküadrcfa Altunlzadc mahallesinin Iosuyolu caddesinde eski 46 .. 
yem 58, 60, 62 kapı sayılı ve berrnucibi senet 41355 metre murabba arazi içir 
de mebzul ça mve ayrıca ke..<rtane vesaire ağaçları muhtevi ve Kilçükçamlıc 
cadesile KO:iUYOlu caddelerine geniş cepheleri bulunan korunun mülkiyeti s, 
tılınak Ozere «7300:) lira muhammen bedelle ve kapalı zar! usulile müzayedeye 
çıkarılmışıtr. İhalesi 25/4/941 cuma günü saat 15 de Kadıköy Vakıflar Müdür· 
lüğ{jndc icra kılnıacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek lstiycnler c548» lira muvakkat teminat akçasını Ka
dıköy Vakıflar MüdürlUğil veznesine teslim etmelidirler. 

tDARUİNİ BiLEN 1$ BANICA5 
lt_<~AMiYELl HESAP 

- Evet... Türk harp prensip • 
lerinin yukarıki ana hatlarını nok-
98DSJZ tatbik etmek şartile ••• 

- Ne zaman hareket edelim? 

Harp ~efınderine lombar tesi
satı ancak 157! de, yani Trablusur 
Türkler tarafından zaptolunuşun-
dan yirmi sene sonra, İnebahtı 

3 - Teklif mektuplan birinci maddede yazılı saatten bir ı;aat evveline kadar 
arttırma komisyonuna vcrilmİ:i olacaktır. tarihlerinde yapılır. 

1941 İkramiyeleri 

Rami: Sahn alma Komisyon Reisliği 
Sahra brmlan için (480) ton kuru odun 2490 sayılı kanunun 48 

(M) fıkrası mucibince pazarlıkla satın ııJ.ınacaktır Pazarlık mumel 
941 tarihi.ne rasUıyan pazartesi günü saat on birde R:ırnlde satına 
nunda yapılacakıtr. isteklilerin ~craıti ve teslim yerlerini anlamak 

- Donanmada noksan var mı? 
- Hayır? 
- Gemilerimiz hazır olunca 

hareket etmek için sizin tayin e
<ieceğiniz zamanı beklemekten 
başka yapacak bir işimiz yok .• 

- Donanmaya siz mi kumanda 
edeceksiniz? 

Turgut gülümsedi. Kaptan Si
nan paşayı içten tatmin eden fU 
cevabı verdi: 

- Burada baş sizsiniz.. Biz, he
pimiz emrinizde olarak Padişahı 
cihan hazretlerinin fermanlarını 
yerine getirmcğe memuruz. Do -
nanmada kumandan mevkiini 
siz muhafaza edeceksiniz. Yalnız 
harekat hakkında karar vermek 
için lüzum gördükçe benimle mü
zakere ff istişarede bulunacak -
smız .• 

Kaptan paşa bu cevaptan f ev -
kalade memnun oldu.. O da her 
Osmanlı veziri gibi mev.ki ve rüt
be ihtirasile yüklüydü ... Akden\ -
zin bu en kahraman TÜTk yav -
rusu Turgutta böyle bir ihtiras -
tan tabii zerre bile yoktu. O; dü
ıündüğü gibi yapıyor, hissettiği 

gibi konuşuyor, bildiği gı'bi ha
reket ediyordu. Kalbi de, temiz 
alnı gibi açık ve lekesizdi. Bina -
enaleyh düşmanlı sebebile kendi 
eerefli bayrağından bıle bir müd
det uzak kaldığı bu adamın emri 
altında sefere iştiraki kabul ettiği 
andan itibaren Turgut eski fena
hkları unutmuş, şimdi bu eski 
ve kudretli can düşmanı ile bir -
likte harp meydanına girmek, o
rada yine kaptan paşanın emrile 
aoğüşmek ü~re yola çıkmıstı .. 

İki kaptanın konuşmaları ·de • 
wam etti: 

- Hangi rotayı takip edeceğiz? 
Turgut omuz silkti: 
- Zaten takip edilecek tek is

tikamet buradan doğru Trablus
garp sahillerine varan, Sicilya ka
nalından geçen yedi yüz mil uzun
luğundaki rotadır. Bunu takip e
deceğiz tabii. 

- Adalar arasından dolaşarak 
gitsek. Hem İspanyalılann nazarı 
dıkkatini celbetmemiş oluruz. Hem 
de Trablusa varışımız baskın tar
zında cereyan eder •. 

- Bu doÖTUdur. Yalnız Arşipel 
erasında dolaşarak yolu uzatmak, 
böylece 1aman kaybetmek mev
zuubahstir. İspanya donanması bu 
hareketten haberdar olsa ne ya -
pabilir sanki? Elimizde üç yüz 
parralık donanma ile evvel Allah 
bütün Avruoa kıt'asına meydan 
e>k uya biliriz .• 

- Övle ise doğru Trablusa ha-
reket -edelim! 

- Siz l.ilirsiniz! 
- Hareket emrini vereceğim! 
- Yarın sabah için tabii! 
- Tabii .. Sabah namazını ce-

ınaatle burada, Navarin'de kılar, 
_günün ilk ışıklarile vola rıkarız! 

·- Pekala .. maiyetinizde top -
çular var mı? 

- Vır ..• Orada gemilerden tor 
çıkarmı ·acaP'ız .• Trablus kuvvei 

seferiye~ r.e Lzıhsis olunan topc:u 
bölükleri b11 işe yeter gibi gelıy0t 
b~a!. 

- Olmazsa gemilerden top çı
karmak güç değil y.a! •• 

O zaman gemilerinde henüz 
lombar tesisatı vaoılmadıi!ı içıı 
J?emi toplan dört tekerlek üzerıı 
~rleştirılmiııı bir kundakla çalı 
11rdı. Her geminin baş tarafınd: 
tir tane ton bulunur, bunların en 
a~ırı ancak on iki buçuk okkalık 
taş gülle atardı ... Harbın ıcapla
Tına ~öre jlemi to"'"Uları bunları 
ibaştan kıca veya lombar ağızları
na sürük-erle, lurum gördükleri 
noktalarda kullanırlardı. 
~milere ilk defa İngilizlerle 

Fransızlar arasındaki R~el mu
harebesinde too konulmustu. 1372 
·•ılında ıı:onulan bu tonlar, ara -
4!an yüz seksen yıl ~ermesine rağ
mC'n hala iptödai !;ekli muhafaza 
edivorlardı .. Bu tooların bır fay
dası da donanmanın rattığı sahil
lerde ko?avca karaya çıkarılma -
1anyciı. y alAu çap itibarile ufak 

muharebesinde tatbik edilmiş, bu 
tatbik neticesinde düşman donan· 

4 - Posta ile gönderllcıı mektupların da aynı saate kadar komisyona gel
miş olması ~art olup gecikmeden Vakı.aar idaresi mes'ul olmıyacaktır. 

ması deniz tabiyesini ilk dc:.vfa de
eiştirere~ buralara da yerlestiril\'.!n 
ve adetleri arttırılan toplarla meze · 

5 - Dış zarfların kanunun tarifi veçhlle kapatılmış olması lhımdır. 2681 

Her zaman ele geçmez bir fırsat borda atesi yaprnağa muvaffak 
oJmuş, iki defa borda hattında hü
cum şekli de tnebahtı muhare -

besinde denenmiş ve muvaffak 
olmuş bir usul olarak ortaya çık
mıştır. 

Turgut, Trablusun zaptı için 
tonruva fazla ehemmiyet veri -
yordu. Tecrübf>li Türk denizcisi -
nin b uiş için kafasında hazırla -
dıih proje esas itibarile şöyle tes
bit edilmişti •• 

Donanma ile Trablusa varmak, 
donanma himayesinde gemilerdeki 
askeri karaya ihraç etmek .. Bu 
kuvvet Trablusa taarruz ederken 
haricten yapılacak yardım i!tlni a
lıkomak için donanma Sicilya a
dasile İspanya sahilleri arasındaki 
noktavı tarassut altında bulun -
durmak, tsoanya, Malta veva Ve
ne dik donanmaları müştereken 

''ahut da münrerit filolar halinde 
imdat kuvvetleri g~tirdilii tak -
dirde Kantan Paşa bunlarla <'ar
pışarak maksatlarına varmalarına 
mani olmak .•• 

Gerci Kanunt, Trbalusun zap
tını kolavlaştırmak irin Mısır Va
lisine de bir hattı hümayun gön
dermiş, bunda; hazırlanacak bir 
kuvvei seferiyenin karadan Trab
lus gazilerine yardıma gitmesi 
emredilmişti.. Fakat mesafenin 
uzunluğu, arada bir de gecilmcsi 
o zamanın vasıtalarile çok güç o-

lan rölJer de bulunması bu yar
dmıı hernEn hemen imkansız bir 
hare koyuyordu. Fakat Mısır Va
lisi de Hünkcinn fermanını alır 

almaz emredilen kuvvei seferiye
yi hazırlamış, Habe!:istan yolile 
harp meydanına göndermişti. 

Turgut önce Kaotan paşa baş
tardesin~e bizzat Koca Sinan paşa 

tarafından ai!ırlandı. Şerefine ve
rilen ziyc:fettc etrafı ışığa boğan 
bir de sehrayin yapıldı. Turgu-
dun maiyet reisleri, prova direk -
lerinde Padicıahın hususi müsaade
ıile yaktıkları fenerlerj uıfukta do-

laştırarak kaıakol nöbeti tutu -
yorlarclı •• Ve •. denilebilir ki Os
manlı donanmasında şenlikler ya
oıldığı o akşam ne Malta ada -
sında, ne Venedlk sahillerinde ne 

de Akdenizin civar dücıman sahil
lerinde kimsenin gözüne uvku gir
memiş, herkes bu muazzam Türk 
deniz kuV\~tinin acaba hangi sa
hile taarruz edeceğini düşılnerek 
uyanık beklemişti. 

(Arkası var) 

MAHKEMELERDE 
(3 üncü sahil eden devam) 

azdırma .. İcabederse ben sem de 

döğerim! dedim. 
- Zırt.. Sen beni nasıl döğer

sin? Beni babam bile döğemıyorl 
demes.n mi? 

Ondan sonra, ben de döğdüm 
işte ... 

- Babasını, Rasihi de döğdünüz . . ., 
mu. 

Askere gideceğimden: Aksaray Cerrahpaşa Caddesinde 1 numaralı: 
Tütüncü ve Bakkal dükkanı devren satılıktır. Dükkfın Bakırköy Otobüs 
Durağı Cerrah;:ıaşa Hastanesine giden Otobüs Durağı ile Ycdikuleye giden 
Tramvay durakları mevklindedir. Talip olanlar yukarıdaki adrese müra
caat edebilirler. 

fstanbul Hava mıntaka depo amirliğinden: 
l - 1000 adet 7001 markalı 14 m/m mmah buji satın alınacaktır. 

2 - Kat't teminatı olan 263 liradır. Bakırköy malmüditrlüğüne yatırılarak 
makbuzlarile birlikte 22. 4. 941 salı günü"saat 15 de Yeşilköy hava mıntaka depo 
lpı.irllği 5atınalma komisyonunda bulu nmal:ın. 2954 - ------Rami: Satınalma Komisyonu Rs.den. 

160 adet eğer takımı 2490 sayılı kanunun 46 ncı maddesinin (M) fıkrasına 
ıöre satın alınacaktır. Beher eğer takımının tiatı 80 lira tahmin edilmişitr. Pa 
zarlık muamelesi Ramide: Satıanlma komisyonunda 19. 4'•. 941 tarihine rastlı
yan cumartesi gilnü saat 11 de yapılavaktır. Şartnamesini ıörmek lstiyelnerin 
hı:rgün, pazarlığa talip olanlann da belli gün ve saatte takarrür edecek bedeli
nin yüzde 15 1 nlsbetinde teminat akçaları ile birlikte komlsyona müracaatla-
rı. lüı.umu il~ olunur. 2963 

Devlet UEmiryollan ve liman lan f şletme U. l~aresi il anlan 
- O arahk, iki tokat da ona 

vurdum galiba arada .. 
Şahitler dinlenıldi. Bütün ~- Muhammen bedeli (1440) bra olan 3000 Kg Bor yağı (2~ -4 ı941 l Cuma ıüni 

y- saat (10.30> on buçukta Haydarpaşada Gar binası dabılındekı komısyon tarafın 
hıtler, Siileymanın Nezih, ve Ra- dan açık eksıltme usulıle satın alınacaktır. 
simı döğdüğünü gördüklerini söy· Bu ışe gırmek 1.!ltıyenlerın (103l tıraWı: muvakkat temlnat ve kanunuıı t: 
lediler. Y1n ettiit vesai.kle blrlıkte eksiltme ıünü saatinde komısyooa müracaaUa.r ~ 

Mahkeme, Süleymanı 25 lira zmdr. 
A • M h Bu işe ait prtnameler komısyondan para~ız olarak dağıtılmaktaıdr. para cezasına mahkum ettı. a • _...,.._ _________________________ _ 

keme boşaldı .. Herkes dışarı çıktı. 
Ahbabından, mahallelıden hırı 

Süleymana: 
- Süleyman efendi.. Bu oldu 

mu sankı? d&ıii. Yırmı beş lira
dan cıkacaksın. .• Suleyman: 

- Çok ivı oldu.. dedı. Gayet 
memnun oldum .• 25 lıra ıle QO -

cuğumu kurtarabıldım, ahlakını, 

derslerıne çalışmasını, adam ol -
rnasmı temın edebıldımse ne muJ 
lu bana. Yok eğer olmadıysa, bıı 
iıki, 8q yirmi beş lıra daha göz
den Çlkarıp, adam c~.. " 

r IST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI J 
l'ahmın 

bedeli 
25:.0.00 

609,65 

llk --- -- .,... temınat 

189.75 Umumi bah(eler için yaptırılacak 48 adet ka"lcpc 
38,24 Kurbağalıdere - Soğütıuçeşme yolunun vasati m~. 

1csınde depo edilmek ~arUJe &atıu alınacak 55 melı. 
mikabı mıcır. 

Tahmin bedeler! Re temınat miktarlan yukarıda yazılı tşler ayrı ayn açı" 
eksiltmıye konuımuştur. Şartoamelerı, Zazıt ve Muamellit MUdilrlüğil ka.Jemir: · 
..-ıe gonilebılır lnalc 28/4/941 Zpaz.artesı gunu saat !4 de !)aınıl EncumPnde yap 
ıacakıır. Taııplcıın ılk tcmınııt makbuz veya mektupları ve 941 yılına aıt Tıcan. 
Odası ve6Jk:Uarı1e ı.tıaıc ıtınUZ muayyen :.:ıatLe r, .. ım1 Encwuende bulunmalar. 

..... 1111 

16 Nisan 1941 
18,00 Program ve memleket saat 

ayarı. 

18,03 Müı.ik: Konçerto (Pl.) 
18,30 Konuşma (<iıa politika hAdise
leri) 
18.45 Çocuk saati. 
19,ı5 Çocuklar için musiki. 
19,30 Memleket saat ayan ve ajans 

habelrerl. 
19.45 Konuşma: Ziraat takvimi 
19,50 Müzik: geçit programı. 
20,15 Radyo gazetesi. 
20,45 Müı.ık: Saz eserleri. 
21,10 Konuşma. 

21,35 Müzik: Koşma ve semailer. 

ve paz:ırlığa ıştirak için de takarrür edecek bedelin ylızue on be:ii 
mint paralarile birlikte kom.isyana müracaaUan ilfın ol,u,;,.n_u_r_. --"'7.i 

lst. Hava mıntaka depo amirliğind 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden ı 
ı _ 941 yılı zarfında İnhisarlar fabrikalarından Trabı.ondan ve 

Başm.üdürüriyetindeki ambralarından Sarıkamış ve Karsa tahı.$incn 
ıo mikıarında sndık, çuval, bidon, balya ve fıçılarla veya parça ol~:aıc. 
cek bülün içki, tuı., mevddı infılaklye, levazımı kırtasiye vesaı.rc 1.ıılurn 

1 ait emval ve İnhisarlar eşyasının nakliyesi 11. IV. 941 den itıb::ıren ı5 
deUe kapalı zarf usul!le münakasaya konulmuştur. d 

n _ ihale 25. ıv. 941 gününe tesadüf eden cuma günü sant 15 ' 
İnhisarlar Başmlidüdük binasında icra kılınacakıtr. 

nı - Talipler bu nakliyata alt şartnameyi Erzurum Baıµnd 
müstakil müdürlüklerinde görebilirler. 

IV _ Bu nakliyata ait muhıımmenib delin yüzde 7,5 muvakkat 
rası olan c2400> liranın, ı.arfiannı tevdinden evvel makbuz mukabililld' 
Jar vemesine yatırılması aşrttır. 

v _ Teklif mektuplan ihale saatinden bir saat evvel makbuı. trl 

JcomLcıyon reisine verılmelidir. Postada vukua glecek gecikm !er 
mez. 2989 

ÖKSÜRENLERE lA TRAH HAKKl EK 
21,45 Müzik: Riyasetlcüml:ı.ur banda•------------------------
su (Şef: İhsan Künçer). 
1. j. Sousa: Concordia (Marş) 

2. ocomre: Evliler türküsü. 
3. Meyerbeer: Uvertür. 
4. B. Ducourdray: Rhapsodie Cambod
gienne, a İntroduction; b: Fete. 
li. B. Godard: Bohemya dansı. 
22,30 Memleket saat ayarı, ajaruı ha
berleri. ziraat, esham, tahvil.At, kambi
yo - unkut borssı (flat). 
22,45 Müzik: Cazband (Pl.) 
23.25/23,30 Yannki program ve kapa
nış. 

l•tanbul Komutanlığı Sa-
tınalma Komi.yona 

llanlaTı 

Bir binaya yaptırılacak dahJ11 yan
ım ıöndürme tesisatı açık eksilt
me ile 28/4/&4 ı gün il ihale edilecektir. 
Keşif bedeli 9709 lira olup tık temina
tı 728 lira ı8 kuruştur. Şartnamesi 
her gün komisyonda görülebilir, İs
teklilerin belli gün ve saatte Fındıklı
da satın alma komisyonuna gelmeleri. 

c2889> 
+ 

Beherlne tahmin eidlcn fiyatı 45 Ura 
olan 200 - 250 litrelik 150 adet çem
berli ve galvanizli bidon satın alına
caktır. Muhammen bedeli 6750 lira ve 
kat'l teminatı 10ı3 liradır. İsteklile
rin 22/4/94ı günü saat ı 1 de Fındıklı
da satın alma komisyonuna gelmele-
ri. c2992> 

lstanbul Kadastro 
Mahkemesinden: 

Kumkapı Muhsine Hatun mahallesi 
Cemre sokak 11 No. da sakin Annik: 

Avakim vekili aV\lkat İbrahim İJ:
zet tarafından Agop kıı.ı Annik alev
hine a"tıgı tashihi kayıt davası üzeri
ne müddeialeyh Annlğln gösteri~en 

ikaınetglilı.ına yapılan tebligatta ma
halli mezkürdan ayrılnrak nereye gıt-
tiği mec;ıtıul kalmış olduğu mubaşlrln 
mı>şruhatından anlaşılmasına meur.ı 

kt!yfiyctin ilanen icrası karargir ol
muş ve yevmi muhakeme 20/5/941 
tarihine milsadif Salı günü snJt ( 10) 
ona talik kılınmış olduğundan Mild
deialcyh Anniğın yevmi muayyende 
mahkemeye bizzat veya vckll gönder
mesi ve aksi takdirde hakkında gıyap 
muamelesi ifa ei<lleceği ilful olu-
nur. 941/287 1 

Deni2 Leva:ıım Satınalma 1 : 
Komisyonu ilanları 

1 - Tahmin edilen bedeli, 29.284 li
ra olan 20 000 kilo sadeya[:ının, 18 Nisan 

941 cuma gunü saat 15 de pazarlık.la 
ekstltmesı yapılacaktır. 

2 - ilk temınatı 2196 lira 30 kuruş 
olup ıartnamesı her ilin 146 kuruş mu

tabilinde komisyondan alınabilır. 
3 - İsteklilerin belli gun ve saatte 

•tanbulda bulunan komısyonda hazır 
Julunmaları. c286b 

..... 
ı - Tahmin edilen bedetı cS120> 

lira olan caooo~ kilo kuzu etinin 19 
Nisan 94l Cumartesi günü saat 11 de 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

::ı - Hcybeliadada teslim edilecek 
olan bu etin şartnamesı her gün be
delsu olarak komisyondan alınabilir. 

3 - İsteklılcrın kanunun istediği 
vesika ve c384> liralık ilk teminatlari
le bırliktc belli gün ve saatte İstanbul
daki komısyonda hazır bulunmalan. 

.. 2968t 

Tasfiye halinde bulunan 

M A J 1 K 
Sinema ve Film 

Türk Anonim Şirketinden: 
Birinci ilin 

26 Mart 1941 tarihinde toplanan 
hiss-edarlar umumi heyeti kara -
rile Şirketimiz t.aSfiyeye girmi§ 
bulunduğundan alacaklılarla his
sedarların ma:ı~~l~ı~ı A kayıt et
tirmek üzere uçuncu ilandan iti
baren n;hayet bir sene zarfında 
ve haftanın çarşamba günleri saat 

S den 4 e kadar Galatada Küçük 
Balıklı hanında 25 numarada tas
fiye memurlarından Hrant Ço -
pura müracaatları ilan olunur. 

Tasfiye Heyeti 

lstanbul Asliye Birinci 
Hukuk Hakimliğinden: 

Nafıa Vekaletine izafeten İs -
tanbul Muhakemat Müdürlüğü 
tarafından ölü Hayrullah verese
sinden Nuşize, Emrullah, Ataul
lah, Seyfullah ve Sadullah aleyh-

. lerine ikame clunan alacak da -
vasınm yapılmakta olan muhake
mesinde müddeaaleyhlerden N uşi-

ze ile Ataullahın ilana rağmen mah
kemeve gelmediklerinden hakla
nndaki muhakemenin gıyapların
da icrasına ve fi?ıvap kararının bir 
ay müddetle ilanen tebliğine ve 
muhakemenin 27 mayıs 941 salı 

saat on beşe talikine 31/3/941 ta
rihli muhakeme celsesinde karar 
verilmic: olduğundan mumailey-
1.imanın mezkur tarihte mahke -
mede hazır bulunmaları aksi hal
de haklarındaki muhakemeye gı
yaplarında devam edileceui ilan 
olunur. 934/500 

' 
~ Dr. IHSAN SAMI ~ 

GONOKOK AŞISI 
Belsoğukluğu ?e ihtiltıUanna kar
sı pek tesirli ve taze aııdır. Dl
vanyolu Sultanahmet türbesi 
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Güzellik bahsinde yık 
bim bir yer tuttuğuna ı 
yun oynadığı rol aşikardıt• 
defa gayet bol olmahdıt· 
suyun intihabı da bir JJl 

kil eder. Vücudc en uygıı' 
Mı:tU htanbal cibi dağ 
şehirde tedariki milşkül 
gün kullanılan suya bira• 
yahut birkaç damla aınoP 
tılmalıdır. Yağmur suyu 
banyo suyudur. 

Suyun hararet derecesi 

de göre değişir. Yağlı bir. 
40 hararet derece1i en iyi 
ya biraz kafuru rubu katıl 
yahut da bir miktar b. 
do sut!. Kuru cildin ılık 
kanması muvafıktır. 

Cetlerimiz bunu bildi 
soğuk ve sıcak diye iki . 
marnlar inşa ettirmişlerdit• 
Kullanılan sabunun da 

yeti vardır. İçinde yakıcı 
ler bulunan sabunları 
malıdır. Bilha'>sa zeytinY 
sına göre imal edilmiş 
makbuldür. 

Kışe dai
düşüncelet 

Xadnlarda, onlam da ta~.i~~ 
tusıerinde gizlenen CUZelJ.l.V""' 
ıaındıkça açılıyor. 
Kışın ölümden korkmuyo~ 

deceğim yer cehennem değil _;aı1 
Kışın yat:ığa g rerken evUUV 

tanlık olduğunu anlıyorum. 
iŞ.smanlarla kömürcüler ar8 

kabct vardır: Çünkil her iki 
şın dostudurlar. Yazın da dil$ 
Kışın üşQmckten ziyade so 

sanlara tesadU! etmekten korte 
Kışın soğuğu, aöı.Un soğuğ 

caktır. 
Kıştan korkuyorsanız. şlşrn,ıs 

la evleniniz. Yazın ayrılmak 
Kışın da bfilbillleri vard~~·,.. 

Yalnız çam bulbillleri da~ 
kış bülbillleri damlarda .. 
Yazın kar topu oynansaycbe 

futbolist olurdum. 

DOKTOR 
&alız Cem .. 

LOKMAI'i BEKBI 
DAHİLİYE MÜTEHA 

Divanyolu 104 
'1"ua.vene saatleri: 2.5 - 6. Tel: 

Göz Hekimi 

Dr. Murat Rami A/ 
Beyo~lu - Parmakkapı, 41 
sokak No. 2 T,_ı. ,1 
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