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Beklemeden 
ne çıkacak? 

Balkenlarcla nzi7et en 
pJeDI merak .. fhaıına 
,ınniftir. İtalya korku· 
7or, Almanya diifünÜ• 
yor, Eden çalıııyor •• 

raaan: ETEM iZZET BENİCE 

Balkanlarda vaziyet, eıı pyaııı 
4ilduıt merhalelerinden birine ırir
aiftir. Alnıanya ve İtalyanın Yu
...,.tavya üzerinde, bıitün tazyik· 
lıeri ile yapmakta oldukları sinir 
lıaarbi devam ediy&r. 1''akat, bu 
lnırp muvaffak olamaınt1 ve tav
aamıştır. Tebaoların çekılmc ine, 
eetiı·lerin çağırılınasıua, blöf ve 
tduLtlerin ayyuka çıkarılmasına, 
ileri bareketm dcrh;.l b~şlıyocağı 
cibi bir bava basıl edilmesine rai:· 
•en, bugüne kadar Be Bertin, ne 
&oma ciddi hiçbir harekette bn· 
loınamamıştır. 
Bwuı mukabil, Yugoslavyanm 

't'aziyeti her pn daha ziyade kuv• 
Yet bulmuş, dabıli hadiseler ve 
.Uli lıırlik istikrar peyda etıniı
llr. Bilb~ Uırvatlarla Sırpların 
aıılaşması, Almanların elinden Yu-
1"8lay birliğini parçalamak üıni • 
oliııi de almııtır. 

Heaüz Alman elçisi Belgrada 
löllDlemiıtir. İtalyan elçisi de Ro· 
•adadır. Bunların ne vakit ve ne 
libi talimatı veya metalihi hamil 
tluak Belgracla dönecelı.leri de 
.. liuıa dciildir, Aucak, İtalyanıu 
Yaziyetten eıı ziyade müteessir <>1-
""Cu ıözdeu kaçmamaktadır. 

iıaıyaoın, harp içindeki perişau 
lıali, ltilbasaa telaş ve korkusuııu 
Naltmaktadır. Altı ay içinde Af
rika imparatorluğunu, donanma• ı 
-.,. 7arısuıı, Araavuılıık barhiıı.İ 
Ye ıç efkarı umumiyenin itimadlDJ 
kaybeden İtalyaııuı; Yugoslavya
aıu nziyetindeıı iki k(lrkusu var

•ır: 
A- Arnavutluk harbinin derhal 

Keren cephesinde mnktuı dO~-.. 
İtalyan Generali OlanJi Loreozinl 

Massua ner
deyse İngiliz· 
lerin eline 
geçmek üze
re bulunuyor 
.. ~-· 
ltalyan 1 arın 

1'·Eritrede bü-
1tün mukave•

1 

,, metleri kırlldı • 
-

Massua'da 
mukavemet 
beklenmiyor 
Kahire 3 ( A.A.) - Resmi kcıy

'1akıan öğrenildigine göre, Mas. 
tua nerede ue diifmek üzeredir. 
Amıaracla bulu1l4n ltaıııa kısmı 
ltil!lisi cenuba doğru çekilmek • 
tedir. ltalyanlann Masrua'da mu· 
kavemet etmiyeceklm hemeı. he· 

(D<vaım 5 lnel •7fa4a) 
tasfiyesini mucip olacak müda • 
lıale ve İtalyaya Yugoslav ordu • 
SUnun cirmesi ihtimali 

ı-~~~~~-~~~~~ 

B- YugMlavyaclan görülen ik· 
ta.adi yardunın kesilmesi ve İtal
ya içia IOD il mit ifade ecl"n bu 
7ard ... ın kesilmesinden mütevel
lit felaketli nziyetin telifi edi
lememesL 

Nitekim, İtalyanın ıhndiden 
'l'ugoslav. İtalyan hududunda bu
=~ Fi111meyi tabliye ettiği ba-

Yerilınektedir. Arnavutluğa 
~-•Pılac•k bir Yugoslav müdaha· 
""" de lt ı ·· ler • a yau!arı pek kısa gun-
ıe~l'fıuda denize dökınİ) e kôfi 
t ..... 11~ktir ve İtalya bunun 
---•dır AI • . 

ınanyay• cellnce; Almanya • 
::.~ da btiyük bir tereddilt içinde 
Yi uııduğu muhakkaktır. Berşe • 
'tun ~şındo, daha birkaç gün önce 

. hltnularda tebarüz ettirdiği -
-.ız libi, halihazırda mevcut kuv
Yıetleri ile Almanya; Yugoslavya· 
:~ saldırabilecek vaziyette değil
~·· Alınanyanın bütün }ıesapları, 
.~goslavyaoın mihvere iltihakına 

lflre Yapılmıştı. Bu takdirde, Al
~anlar Bulgar ordusundan da is

•de ederek Yunanirlana saldı
~eaklardı. F~kat 27 mert Yugos
~v inkılabı bu taarruz hRxırlığını 

çakta keser cibi durdurmuştur. 
. Almanyanın, İtalya ile birlikte 

tıınat ve şimali garbi hudutların
••n Yug<>Slavyaya saldı"111ası, bu 
taldırışı Rumeu Bulgar budutb
l'tııdıu da, ayni

0 

zamanda 'ftlkua 
- (- 1 ..... •Yf>da) 

Eyüp ve Şişlide 
2 otomobil kaza 
sı ve bir kayıp ! 
Elr l ş ç 1 de koluna 
111.alıineye kaptırdı ı 

Eyilptc oturan Hakkı oğlu 9 ya· 
da Hasan İskele Caddeslnden 

fU'eerkcn şoför 1smailin idarcsin-
gc, b'l deki 3026 numaralı otoma ı çar. 
parak karnından yaralamıştır. 

(Devamı 5 inci -fada) 

Otobüsçülerin 
• • 

yenı ve garıp 
bir kurnazlığı 

----
Yalandan "Makine 
bozuldu,, deyip yolcu 

)arı indirenler 
Son gilnlerde ıetırlmiıde ba1ı .oto

bils~illertn yeni ve carıJT bır h.ıleyc 
baevurduklatı g:örll!muştür: BunJ..ar, 
bilhassa 1azia n1 ıışterı bulunan kala· 
balık Je saat1eı tn<lc arabala~u dol
durduklm sonra ı~oletta:yln bır y•rde 

(Denmı 5 lnd Myfa<la) 

BUGÜN BAŞLADIK 

Hücum Borusu! 
Yazan: Rahmi Yağız 

'l'rablaıa naıd aldık, nasd JıaybetUk 7 

Yakın tarihi aydınlatan bu çok meraklı 
tefrikayı bugün 

6 ncı sayfada okuyunuz 

Yugoslavya 
•• 
Uçlü Paktın 
siyasi hüküm· 
lerini kabul 

ediyor 
Berllne dönen Ya. 
gosıav sefiri yeni 
kabinenin görlş8. 

nü izah edecek 

Kabine müza
keresi sabaha 
kadar sürdü 
llelçad. 3 (A.A.) - Kabıne, d!ln 

cece sabahın erken ıraaUer!ne kadar 
lıÇtimaına devam ediyordu. içttmam to

nunda bir ı.ıblli n~illp edllml;yece
CI henüz bilinmiyordu. 
Yakında 28 AJ:wıtos 1939 Sırp - Hır

vat anl31masınm partiler larafındaıı 
tasdiki hakkında resmi bir beyanname 
neşr<'<lilmeslne lntlz.r edilmektedir • 
UÇLU PAKT KABUL 
EDİLECEK 

Belgrad, 3 (A.A.) - Yueoolav bti.
k<lmet.lne mensup yi!pek bU- ~t 
Havas - Tele Mondlyal pzetesl mu
hablrine ... tıdaki beyanatta bulun
muştur: 

- ET?ellrl bOkO.rnetln lmzaana rl&.. 
;yet elml;re hazır bulunu;yonız. Fon Her-

Yugoslav Ba§Vekili Slmoviç 

""' ile yaptıtımız milzak•relor esna
-da, Alman:yaya karşı bitaraflıtımızı 
muhafaza edece!lmlzi ka7deyledik. 
A1manyaya yiyecek mnddelt-ri vcrmi· 
ye d~ huınz. Bulgaristan ve Snvyet 

(Dmıml 5 - •7'"'1a) 

Suriye sahili bo
yunca manevra

lar yapılacak 
Londra 3 (A.A.) - Müstakil 

Fransız ajansının Kudüs muhabi.. 
rinc göre, bu cuma günü, Beyru -
tun ~nubunda Suriye sahili bo
yunca, burnlnrda bulunan Frnn • 
sız kuvvetleri tarafından topçu 
eksersızleri ve den,z manc\ ralan 
yapılacaktır. 

Gecelcyın d: n çıkma yasağı, 
Şamda. Jialepdc, Hamad:ı ve Hu. 
musta devam etmektedir. Asker • 
!er, sokaklard3 karakol gezmekte

dır. Fakat hiçbır hadise olmamış
tır. Polis ve a~kerlerle vukua ge. 
len son çarpışmalar esnasında tev
ki! edilen on kışı, askeri marke -
meler tarafından bazıları için beş 
seneye kadar cezalar verilmiştir. 

(s 1 SA C A) 

Şarkllar ve 
medUilleri 

Bizinı mahut arka~aş: 
- Şarkılar ve medlullerini bB

diseler kar ısında manulandırmak 
hep ress:ını arkadaşların marifeti 
olacak değil ya?. 

Diyerek, devam 4'tti: 
- B11 hak bana da ait &imalı. 

Meseli: •Bahtı kareyiın, pek bi· 
çareyim..• fUkısı İtalyanın bele 
ıu son bit- hafta içind, ki vaziye
tiae M bMr llYIUD ıllifilyor!. 

•• 

Sağda 7enl Kral İkinci Petro ordu büyükleri ile ı:örüşürhn, solda 
yalrnıda Belç~da ı:elmed beklenen Ana Kraliçe !\Jeri 

Musolini Al
manyayı şid· 
defle tazyik 

ediyor 

Eğer taarruza l 
uğrarsak, Al- . 
manlarla da 

... 
çarpışacagız 

Yanan matbuat na
zırı bir makalesin
de böyle söyUlyor 

BALKAN 
Vaziyetine 
Umumi Bir 
B A K 1 Ş 

Yugoslav
yada aske
ri hazırlık
lar tamam-
lanıyor 

Oçı Paktın 
kab ID. Yugos
lavyamn b ı ta. 
raDı ını boza. 
c ak mahiyette ; 

görül yor 

Yugoslavya AI-
manyanın ataca· 
ğı adıma hazır 

olarak bekliyor 

1 Toptan şeker 
j satışları durdu· 
rulmuş değildir 

Şeker saklamak 
isteyenler birer 
birer yakalanıyor 

Bu sabahk. gazetelerden birisi 
Şeker Şirkctı depolarmd.ı şe kcr sa• 
tışlannın durdurulduğun" ve Yı. 
!ayete beyanname \'crmıycnler•n 
cmır ;;clinciyl' kadar bekliyecek • 
lcrinl yazmışsa da bu s· bnh gö • 
riıştiığümüz Şeku Şirket.ı Mlıduril 
bunu tekzip ed •<k: •- Sah 'ar 
durdurulmuş degılJır. Kim i>tCl'Se 
§eker alabilir. Sa•ıyoruı· demiştir. 

(Dev:omı 6 lıı<l Dyfa.da) 

• 
lngilizlerin 
kullandığı ye
ni bombalar 

Londra 3 (A.A.)- Emden de
rıiz üs~üne yapılan son hücumda 
kullanıldığı İııgiliz Hava Nezare
tinin tebliğinde bildirilen yeni mo
del bombalar hakkında saliıbi) et. 

ANADOLU AjANSINDAN VE tar menbalardan tafsilat , eril • 
ANKARA RADYOSUNDAN: mektedir. 

Edenle General Sir Con Dill'ln Bu yeni bombalar, İngiliz hava 
Atina:yı ikinci zıyareuerı hakkın- kuvvetlerinin şimdi ·e kadar attt-
da, •vv•lce yaptıkları ziyarette ol- ğı herhangi çapta boml>:ıl~r. an 

(Drvamı ı ille! ..,.rac1aı be.ş misli daha fada infilak kud -

A rn av at lakta ki 
kavvenerlnln ar
kadan vuralma
maıı ı çın llıtllA· 
im halUDI istiyor 

Londra 3 (A.A.) - Yunan mat-. (Devamı 5 lncl D7'Mla) 

buat Nazırı Nikolidis cFrans Örüp> 1 -------------------------

:~~:n~~ neşrettiği bir maka- Pazar günD Beykozda 
cÇok az Yunanlı hudutlarında E • • •• 

Londra 3 (A.A.) - İtimada 
lı:at'iyyen)ayık kaynaktıın b·I. 
dirildiğine göre, Yugoslavya 
Mihver al yhinde vaziyet ah 
dığı takdirde, Arnavutluktiı ld 
kuvvetlerinin Akıbetinden en
diJeye düşen İtalyan htiku • 
meti, Yagoslavya ile !lıtılafı 
muslihane bır surette hallet -
mest için Alınan bükumetıni 
şi<ldetle tazyik etmclttedır. 

::~~~ edi;:;~~eHç:ı~u~~c~!ı': m 1 nön un de korunma 
bu, bir hakikattir. Yine her Yu - t •• b • 1 k 
~:~~:;~e.'. ı yapmaktan emin c r u es 1 y a p 1 a c a 

Taarruza uğrarsak, milcadele 
edeceğiz ve gahp gclcceğimizc de 
muhakkak diye bakıyoruz.• 

Nikolidis makalesini bitirirken, 
İtalyanın her sahada bıltün dünya 
nazarında gülünç mevkie düştü • 
ğünü söylemektedir. 

Kira Bedelleri için 
Yeni Bir Emir -Yeni yapılan veya tadil, tamir 

olunan binaların kiraları 
nasıl teshil edilecek? 

Kira bedellerinin arttıralmama'1 
ballıondaki Koordiııa' ·on Heyeti 
karr.rına istinaden Mdi~·c \'~kıl· 
leli tarafından dün J)cft~rdarlığn 
yeni lıir emir giinderilmlştir. 

Bu emre ı:öre; yeniden in. a olu
nan çcya mii tedr tarafından toh

li) c <<lıldiktcn onra tadil edilerek 
kullaııma tarzı deği~tirilen tekmil 

binaların, diikkônlnrın, han1ann, 
apartınıaııların. dcpolann kiralnrı, 

tadil&! komİ.•) onlarınca te bit olu· 
oarak ve bu k bitte bina 'ergisi 

kanununa göre, takdir olunan ıay • 
ri•afı iratlar esas tutulacaktır. 
Binanın genişletilme veya lı.ul

lanmtt tarzınt değiştir111iyecek m•· 
hi~·~tıe olan dahili, hariri lmım· 
larJaki tah\'il:.ı, tamirat ve tn -
yinat kiranın yeniden tl'"hlti için 
bir sclıcp teşkil ctmiyecd<tir. 

Tnd.laı koıni•yonları gayrisafi 
irat \C kira bedellerini a•ami 15 
ı;ün içinde teı;bit edecekler ve iti
raz olursa komisyonlar bu itiraz
ları da niha)Ct 1 ay i~iude tetkik 
edip bir karar verecekllr. 

Ankarada dün 1 Tramvaylarda 
"Toska,, opera yazlık sefer ta 
sı temsil edildi rif esi başlıyor 
Cumhur Reisimiz 

e pek çok güzide 
zevat temsilde 
hazır bulundular 

Devlet Ko ervaluan ye Tiyat

ro mektebi talebç>i dün akşam 

Ankara Hal.kevinde •Otelci kadın• 
adlı k<>llledi ile •Toe&a. eperaslDI 
temsil etıruşlerdir. 

Cumburrei imiz ismet İııönll, 
Vekiller, Generaller, meb'n tar, 

co.vam. ı 1ııoı1 _,..,.> 

Geceleri ve Pazar 
akşamları her 
hatta daha geç se 
ferler yapılacak 
Tramvay idaresi bu ay ortıısma 

doğru yaz ııder tarifesi tatbik et
meğe ba§hyacaktır. Şehrin birç&lt 
yerlerine daha ı:eç tramvay ııder• 
Jeri kl>llulacak ve bilhaua pesar 
siinlcri sezmeden dönecek ballım 
l.öprüde ft Sirkecide k<>layea 
tramvay hulablhaeii içia Wbirler 
elınacııktır. 

Tecrilte yapdacall kazalar ita a11,ama 
kadar iki pazar gblne taksim edllecell 
Biltilıı kazalar, ba\ a denemeler! için 

lıılZlrlıklannı tamamlanu.ılar, dlln ve 
bugün Vil :yet Seferberlik NüdürlQlü
:ııe bu hususta mnlü.mal verm!ıılezdir. 

Vi!Ayetimlzc bağlı ltıızalarm yaruı 8 
Nisan Pazar günü ve dlter yarısı da 
13 Nis:uı Pazar ııunn luwrlanan proc
ramlara eöre pasU korunma ve para
fil!~lere karsı müdafaa tecrübeleri 7a
pacakl:ırdır. 

Önllmilzdeki Pazar ıtınü t•rc!ibe :ya
pılacak kazalar içinde Em!nllnil .,. 
Beykoz kazalan da va.tdır. 

Seferberlik MüdurlllğQ bu akşama 
tadar ltıızalan ll<l Pazara takalm ed•
cektir. Mamafih daha iyi v• kolay kon
trol edilmesi için t=ilbelerln hafta .. 
rası :yapılması dillilnülmekı.-dlr. Bu 

. hususta Seferberlik Mildilril kaza lca:y-
makamlariyle temaslar 7apmaktadır. 

Mübadillerin 
tasfiye vesi
kaları için ye· 1 

ni bir karar 

Nama muharrer 
yeni makbuzlar 

çıkardacak 
Mali) e Vekil eti mübadillerin 

elleri11dekl tasfiye vesikalan hak· 
landa yeni bir karar venniı;Ur: 

Buna ıöre; nıühadele ve tefm 
işlerinin bt'i tasfiyesi hakkında
ki 1771 u11marah kanuııtı tevfikan 
müstehlikleri namına doldurul • 
muı olan mübadil tasfiye Ymika • 
!arına merbnt kuponlarm lasmea 
mabsuhnna mubbil defterdarlık 
yeya mal dairelerince verilmiş o
lan mübeddel makhmlar tedavül
den kaldırılacaktır. Bunların yer· 
!erine Maliye Vekaletince 7eni " 
7alnıs blmiline muharrer mak • 

lnıslar ftrilttıektir. Vekilet ba 
münasebetle Milli Em!Ak Mildilr· 
lilğilne ıönderdiği bir ttmıimle 
ellerinde mübeddel makhm elan 
phıslarm llunları bir an en 
mal dairelerine makbuz mukabi -
llnde tevdi fralwi icap ettiğal 
lıildinnitliz. 

Mekteplerin 
erken tatili işi 
Vekaletten bir emir 
g e 1 m esi bekleniyor 

Yeni :yıl tedrisata daha erken bqla
mak için mektplerin erk!!J! taUl edil
mesi halıkında bugünlerde M&Qrİ:f v .. 
tAletlnden a!Akadarlara \ebUııat ;ya. 
pılması bekl•nmektedlr. 

tlnlventte Rektörü B. Crmll Blleol 
lıu milnaseb•Ue dün akpm Ani<~ 
cttmlşttr. Unlverslte de de lmtilıaıılaıa 
1 Ma)'Ula baılanılacaltbr. 

"Milli birlik ,, 
ve "Türkiye-

• • • nın vazıyeti ,, 
konferansları 

Sarıırer ve Emlnönl 
Balkevlerinde uç 
konferans eril cels 

İ>tanbul Vilih rti Parti İda ... 
Heyeti Rebi Reşat Mımaroğlu; ite 
pazar pnil saat 14,30 da Sarıy<S' 
Balkevinde •son dıin) a badis.-led 
kar§ısıuda Turkl enlu vuiyeti• 
mevzulu bir konferans \erecektir. 

Diler taraftan münev' erleri mm 
tıırafın:lan •milli birlik• hakkında 
Yerilmcsıne ba~lanılao konfera
lara da de\am olunmaktadır. Ba 
mevzuda yarın akşam saat ZO.ŞI 
da Orhan Kutbay tarafından ye 
cumartesi akşamı aat Z0,30 da .. 
Marc!in m~b'usu muharrir Muhit. 

(Dnunı 5 lno! ııuf~ 

vau Maarinl 
YaloYaya gitti 

VaU muavini Ahmet Kıruk Ue \rııt
,...ı jandarma Kumandanı Ziya bu sa
bah Yalo9aJ'a gitmlşlttdir. Kauda 'ft 
t11Jlerlnde teftiı;ler 1a»'!t:ıklar, kliy~ 
!erle cöril&ettk dileklerini ~bıt ed .. 
eeklerdlr. Billıassa, mektep, :yol v• .. 
Jıl. lhti;raçlac p.den ıeçlrilı 



" - SON TELGRAF 

BıR YARENLiK 

HAl~KJNDA 

Muharrir Naci Saduallah. 
Fi ı:-inalı Nazımın bir mec
mu:ıd:ı çıkan edebi portresi 
münasebetiyle, Hakkı Süha 
Gezgine çattı. 

Bu edebi portrelerin mu· 
harriri olan Hakkı Süha Gez· 
gin de, Naci Sadullaha, dün 
hürmetlice bir cevap verdi. 
Biz, meselenin içyüzünü bil
miyoruz. iki meslekda§ ara
sında seyri pek bot bir yaren· 
liktir, batladı... Birinci pcr· 
desini seyrettiğimiz bu yaren· 
liğin, ikinci perdesi, baka· 
lım, neler gösterecek! 

HALiÇ 

VAPURLAıı<I 

Haliç vapurlannm vaziye
tini tetkik için bir heyet gel· 
mit·· Önümüz yaz.. Bize so
rulursa, Haliç vapurlarına 
rağbeti celp için, her nafta 
Pazar günleri, Kağıthane ça· 
yırında bir danslı çay tertip 
etmelidir. O zaman, seyredin 
siz, Halice baılıyacak akını? .. 

iNANMAMAK 

iÇiN -
Bir Nisan, aldatmaca gunu 

idi. Gazetelere dikkatle bak· 
hm. Bir refikimizde, 500 bin 
lira sr.rfedilerek, ulıtanbul 
Sevdaları» adlı, Amerikan 
filmlerinden dahi üstün bü· 
yük bir yerli film hazırlandı· 
iı haber veriliyordu. 

Bu habere derhal inanmak 
için bir çok maniler vardı. 
Evvela, film için sarfedilen 
para yekünu ! .. 500 bin lira •• 

Halbuki, bilen bilir, bizde 
timdiye kadar çevrilen bütün 
yerli filmlerin mecmuuna d~ 
!ıi, henüz bu kadar para sar
fcdibaemiıtir ! 

GECE 

YATISI 

Bir fıkra muharriri arka· 
dat fÖY le soruyor: 
• - Gece yatı11 misafirliği
ne gitmek, yalnız Şarka mah· 
IUS bir adet midir?. 

Eskiden öyle idi, belki •• 
Fakat, timdi, bu adet bizde 
de kalmadı .• Çünkü, aparlı· 
man hayatı baıladı b-.lıyalı, 
daracık odalarda, kendimize 
bile yatacak yeri zor ayırıyo
"1Z. 

BiR RUH 

HASTASI 
Bir zabıta haberi içinde §U 

satırları okudum: 
«Metresini yaralıyan genç 

ruban lıa.sta imit•• Kadını çok 
seven genç ilıih •.• » 

Bu delikanlının ruhen has· 
ta olduğu yalnız yaralamasın· 
dan değil, atkından da anla· 
ftlmıyor mu?. içinizde qık 
olan var mıdır, bilmiyorum, 
amma, müsaadenizle, qk için 
Jmarazdın demezler mi?. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 18 

3 ım .... 

GOmrOk 
varidatı 

Geçen ay üç milyon 
lira varidat temin 
edilerek bir rekor 

elde olundu 
Dünya buhranı münasebetfle 

mahsus nisbette azalmış olan güm
rük varıdatı son aylarda artmağa. 
başlamıştır. Ezcümle geçen ay i· 
çinde 3 milyon liraya yakın vari
dat elde edilmiştir. İki senedenberi 
bu miktar bir rekor sayılmaktadır. 
Mevsim dolayısile bu ay da vari • 
dalın fazla olacağı tahmin olun • 
maktadır. 

ViLAYET ve BELEDiYE: 

1 

1 

~ . . . 

Eriyen ar topu 
Afrikadalci İtalyan inıparator • 

luğu.n.un sona geldiği, ç itli hl
di eler arasında, layıkı veçhile 
lanse edilmiş değildir. 

llkbahar, müttefikler ve dcmok
rasyalar cephesi için çeık tatlı za
ferlerle dolu bir mevsim oldu. 
Halbuki, mihverin bütün ümicli, 
fU arkada bıraktığımız mart ayın· 
da idi. 

İtalyanlar, Afrikadaki müıstem· 
leke topr:ıklannı ne büyük ümit
lerle elde tutuyorlardı. l\lısın is
tila edecekler, Kızıl deni:ı:e hakim 
olacaklar, Arap yarımadasuıa at
lıyacaklar, Hint yolunu kapata -
caklar, Süveyşe kilit vuncaklanh. 

Yıllarca hazırlıktan, uzun uzun 
sarfedilnılş gayretlerden, itinalı 
planlardan sonra elde edilen Af -
rika topraklarını, İtalya, birer at
lamataşı olarak kullanmak şöyle * Dün Vali ve Belediye Reisi dursun, birkaç ay içinde, yumu -

B. Lütfi Kırdarın reisliğinde ta • şak birer kartopu halinde eritti, 
cirler.mizden mürekkep bir heyet bitirdi. 
Danilii.cczeye giderek gezmişler - Afrkasrz, Avrupaya hakim olu
dir. Tacirler müessesenin Müdürü namıyac:ığını bilen mihver, bü • 
doktor Zaferin Darülitcezeyi ıslah tün Afrikayı sımsıkı avuçlarına 
yolundaki çalışmalarından meın - alarak, A vrupada •yeni nizam• ı 
nun olmuşlar ve aralarında bir tesis kararında idi. 
yardım komitesi teşkil etm4lerdir. Afrika gitmiş buJ,.....yor. 
* Beyazıd meydanının asfalt - Artık, Avrupada •yew.i niza.-

lanması işine yakında başlanacak.. kurmak bir hayal olmuştur. 
tır. Buradan çıkacak olan parke - REŞA.T FEYZi 
!er F~tihde Fevzipaşa mahallesi 1-------------
sokaklarına döşenecektir. Beyazıt- V Ik x S l I il 
Koska caddesinin genişliği de 20 8 D u J V 8 a • 
metreye iblağ olunacaktır. darağada yeni elellt-
T/CARET oe SANAYi: rlk merkezi yapıbyor 
* Dıin şehrim.iııden 360.000 lira· 

!ık ihracat yapılmıştır. Bilhassa 
Danimarka, Almanya ve Mısıra 
tütün, İsviçreye fındık, afy<ın ve 
Amerıkaya av derisi gitmi~tir. 

* Dün şehrimize geldiğini ha· 
ber verdiğimiz İktısat Vekili B. 
Hüsnü Çakır tetkiklerine başla • 
mıştır. Vekil iplik işile de meııgul 
olacaktır. 
*Hissedarların hariçte olma· 

ları dolayısile ecnebi şirketlerin 
tasfiye heyetleri içtimaı bir türlü 
mümkün olamamaktadır. Eski Re
ji Şirketi heyeti umumiyeSi de 
bu yüzden bir karar veremeden da
ğılmıştır. 

MÜTEFERRiK: 

* Dahiliye Vek8.letı piyasada 
arpa kahvesi namile satılan kah -
veler!n muhteviyatı ve bunların 
sıhhati umumiyeye olan tesiri hak
kında alakadarlardan malumat is
temiştir. 

*Kurtuluşta oturan Niko, Be. 
zidoros isminde bir genci, bisikle
tinin arka kısmına oturtmuş, bu 
suertle Hacıosman bayırına doğru 
sür'atle giderken, bis;kJet ağaca 
çarpmış, ikisi de yere yuvarlan -
mıştır. Bezidorosun ayagı kırıl -
ımıştır, Niko yakalanmış, ayağı 

kırılan genç, hastaneye kaldırıl • 
mıştır. * Maruf kadın avcısı Eyüplü 
Halidın Beşiktaşta Anjel isminde 
bir kızın 10 lirasını ve bir mücev
herini almak suçile Birinci Ağır 
Cezada görülen muhakPm si dün 
bıtmi~ ve 4 ay 10 gün hapoe mah
k'Cım edilmiştir. Hafize ismınde bir 
kadına esrarlı sigara içirip 1000 
lırasını almaktansa beraet etmiştir. * İzmitte pazar yerinde Yazlık 
sinema sahası istimlak olunarak 
otomatik bir teleion santralı ya.. 
pılacaktır. . * Karagümrükte oturan Abdi 

Elektrik Umum Müdürlüğü ta
rafından Siliihdarağa ve Vanikö
yünde yapılmakta olan Elektrik 
muhavvile merkezlerinin inşası 

!bitmek üzeredir. 
Beyazıtta yeni istlmlirk edilen 

yerde yapılacak olan büyük mer. 
keze de yakında başlanacaktır. 

Bu me•kezler yapıldıktan sonra 
herhangi bir hatta vuku bulacak 
cereyan inkıtaı diğer hatlardan 
sevkedilecek cereyanla derhal öğ
lenecek ve halk hiçbir suretle ce
reyansız kalmıyacaktır. 

VQ7.ına, dokuma
cllar arasında 

Yazma ve Dokumacılar Koope. 
ratifinin evt·e!ki günkü kongre -
sinde yeni idare heyeti için atılan 
reyler dün tasnif olunmuştur. Ne
ticede Yahya Yılmaztürk, Halil 
Yükselin, Osman Çeliksiz, Mehmet 
Işlak, Tevfik İşman, Ardaşar ve 
Hasan Poyrazın kazandıkları an -
!aşılmıştır. 

Reylerin neticesi anlaşıldıktan 
sonra fevkalade heyeti umumiye. 
ye başlanmış, fakat ruznamcnin en 
mühim maddesini teşkil eden koo
peratif nizamnamesindeki tadi!At 
iç.n Ticaret Vekaletinden emir gel
med' :nden bu maddenin müza -
keresi yapılamamış, eski idare he. 
yetini teı;k!i eden azanın koopera· 
liften çıkarılması teklifinden saclı 
nazar edilmiştir. 

isminde birinin kızı Saniye, il:lç 
yerine yanlışlıkla luzruhu içmiş, 
kıvranmaga başlamış, Haseki has
tanesıne kaldırılmıştır. Orada öl. 
müşlur. Adliye hekımı Enver Ka
ran, zavallı kızcağızın cesedını mu
ayene ederek defnıne ruhsat ver· 
mşitir. 

* Gölcükte yeni bir postn;,e 1 

nası inşa olunmaktadır. 

Günün meselesi: 

Yeni mahsul pey
ni e e iri iyor 

• 
Blıkesir, Bandırma ve I zmir-
den ilk mevrudat dün geldi 

Yeni mahsul beyaz peyrurlerin nın içindeki salamura suyunu bo· 
bugünlerde şehrimize getirileceği.. şaıtmağa mecbur tutulmuşlardır. 
ni yazmıştık. İlk olarak İzmir, Ba- Bu hafta daba büyiHt partiler bek· 
lıkesir, Bandrrrna mıntakalan len.mektedir. 
mandıralarında imal edilen bu se- Trakya mıntakasından da bu llY 
nenin yeni mahsul beyaz peynir- içinde yeni peynir getirilecektir. 

Mevrudatın derecesine ve peynir 
leri dün piyasaya ç>karılmıştır. iııtihsalinin masraflarile süt fiat -
Şehrimize ilk parti olarak 700 te. !arının satış fiatlarına göre eğer 
neke beyaz peynir getirilmiştir. geçen reneki peynirlerle yenilerin 
Bu peynirler Fiat Mürakabe Bü - arasında fark görülecek olursa 
rosu tarafından komisyonun tesbit yeni peynir fiatlarının Mürakabe 
ettiği fiatla perakendecilere tev- Komisyonu tarafından yeniden 
zi edilmiştir. Satıcılar peynirin su- tesbit edilip fiatlara bir miktar 
yunu süzdükten sonra satmağa tenzilat icra olunacağı da umul. 
ve teneke ile satılınca da teneke. maktadır. 

~~------.. -~-----~ 
EmlAk Ban ası his- Çocuk esir eme u
ıedarıarm kir tev- r um 11 Fa t ıh nabl· 
zııne ba1Jlauıldı yesinin çayı 

Emlak ve Eytam Bankasının B. 
tertibi hissedarlarına beher hisse 

itibarile 1940 senesi için verilmesi 

hissedarlar umumi heyetince ka • 
rarlaştırılan (184) kuruşluk safi 

karın 8 numaralı kupon mukabi • 
linde tevzi olunmasına şehrimi2lde 
ve diğer yerlerde evvelki günden 

itibaren lbaşlanıhnıştır. 

Motörlü vasıtalann 
tipleri 

Maliye Vekaletinde t~kil olu • 
nan bir komisyon Devlet daire ve 
müesseselerinin kullanabilecekleri 
bütün molörlü nakil vasıtalarının 
tip ve nevilerini te4ıit etmiştir. 

Bundan böyle Devle tarafından 
satın alınacak molörlü vasıtalar 
bu tiplere uygun olacaktır. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Fatih 

nahyiesinin çayı 5 mayıs gününe 
tehır edilrni§tir. 

Os idar laalk I! IAJı 
Mayısta açıl yor 
Belooiyc, Üsküdardaki parasız 

Halk plajını mayıs başında aça -
caktır. Pliıjın düzeltilmesine ve sa· 
hildeki ka~lıkların temizlenme -
sine başlanmıştır. Plajın sahil ve 
deniz kısmına yeniden hun dö • 
ikülecek ve yeni kabıneler yapıla
caktır. 

ÇEKMECEDE MECCANİ PLAJ 

Belediyenin Çekmece tarafında 
lbri meccani Halk plajı yapılma
sına başlanmıştır. Belediye Reis 

Muavini B. Lö.tfi Aksoy 'bu faa -
liyeti teftiş edip ehemmiyetle a1'.. 
kadar olmaktadır. 

c . . ) --c ADLiYE ve POL/SJ ______ _ 

Adliye Tebligat Dairesindeki 
eski suiistimalin muhakemesi 
Mülga Tebligat Ba ~memuru ile Vezne ar 
din 35 şer gln hapse mahkllm oldu.. r 

Mülga İstanbul adliyey tebligat 
memurluğunda yıllarca evvel ya
pıl~ olan bir suiistimal lıadise
sincn 1 inci Ağırcezadaki muha -
kemesi dün neticelendirilmışlir: 

Bu davanın mevzuu. İstarı.bulda 
yapılacak tebligat için mtlba.ş.ri
ye oLırak taşradan posla ile gön· 
derilen pullardan bir kısm•nın alı
konuldugu, ~ sahiplerind<n fazla 
para alındığı ve saire şeklinde -
dir. Malı keme ta,radan gönderi-

• ' 
len pullardan bir kısmının daire-
de birikt:rildığini ve muayyen 
miktardan ziyade paranın böyle -
liklc alıkonuldugunu, bunun da 
adliye encümeııı talimatnamesine 
muhalif olduğuu sabit görmüştür. 
Bu suçu, memuriyet vazifesini sui
istimal mahiyetinde kabul etmiş -

tir. Diğer taraftan, 203 lira 25 ku.. 
ruş tutan paranın sonradan ceste 
ceste adliye mehakım veznesine 
yatırılıp zimmetle p:ıra kalmrumş 
olması, cezayı hafiiletıci sebep sa
yılm·~tır. 

Maznunlardan tebligat ba me
munı Mustafa, veznedar Osman, 
irtı;,aı memuru Hamdi, ceza kanu
nunun 2-J,J ıncı maddesine göre ve 
b;r madden;n dcfoatla ihliı!i göz
önuııde tutulup, birer ay beşer gün 
hap:.e, otuz beşer lira para ceza-
61na, üçer ay on beı;er gün mı:mu
riyetten mahrumiyete mahklı.m 
olmuşlard!r. Ancak bu cezaları te
cil edilmıştir. Tebligat vezne mu
kayyidi Kemal, hadisede hiç bir 
alakası ohnadığından beraet et
rn~tir. 

yerde vüyüct'k bir kızarııklık vardı. 

KO K LA 
dar devam etti. Sonra otomobili bir 
sessizlik kapladı. Zira S"milı, kinı· 
seyi güldürcmeyince tekerleme -
]erini kesmiş, dudaklarını Cavida
nın dudakları ile birleştirmeyi ter
cih etmişti. Daniş arabanın sağ ta.. 
rafına oturmuş, Perihanın ken -
disınden mütemadiyen uzaklaştır

mağa çalıştığı başını zorla duda~- 1 
!arına yaklaştırıyordu. Ferıha 11e 
Nacinin en ufak bır teııebbüste 
bulunmamasına rağmen gür kara 
s•çlı kafasını gencin göğsüne yas
lamakta bir mahzur görmüyordu. 

pıyı açtığını gördü. s~mih bunun
la da iktifa etmedi. Bınaya girdi 
ve girer girmez kapı önünde ışık 
veren b;r lamba yanıverdi. Belliy· 
di ki Semih bu evin devamlı mi
saf'rlerınrler~i. Anahtarın verini 
bilı\or. hiç zahmet çekmed~n. ka. 
pı önünde yanan liimbanın düğ -
nıesını bulabiliyordu. İc;<ori gir -
dikleri zaman Daniş, Semihin. bu 
evi lahminındcn daha iyi bıldiğıni 
ve ev sahıplerinın ona göz yum
maga çoktan alışmış bulunduk -
!arını anladı. Zira Feriha ile Pe. 

Maamafih b uhale ne Perihanla 
Fer:Iı~ ne de Danis dikkat etmeğe 
lıizum görmüşlerdi. Bilakis, Fe -
rihanın doldurduğu votka kadeh· 
lerini dağıtırken Danişin: 

Müellifi : Nizamettin NAZİF 
Diye ba~ırıyordu. kimisi araba. ı 

sının kapısını a~mış, buyur edi
yordu. Sem>h. kürkünün iki yaka· 
sından kavradığı Cavidanı anı bir 
'hareketle kend;ne çekerek dudak
larından uzun uzun öptü ve bır 
yaz günü. dağ başında bır çe;ııne
den kana kana su lçm~ bir ·olcu 
gtbi: 

- Oooh! • diye bafıırdı - sana 
bu ceza lcati değil aınma ... yer 
müsaıt değil' ~e yapay.m? 

Sonra bu manzarayı alışkın ta
vırlarla $Cyre<len şoförlere döndü. 
Sarh ş a~;zı ile: 

- B~y .-.le zahnıet ed·yorsu • 
rıuz - dodı • baı<1n! B.zım ya • 
taklı vagon şuracıkta. 

Üzennc yığı ın karlarla cüssesi 
bir kal daha büyüyen, N aclnin 

' baları· 

nın ve bardan henü zçıkmanı.şı o
lan :bır iki ayyaşı bekli yen ıkı mL 
ni mını sporun yanında, hakikaten 
bir yataklı vagon heybetı almıştı. : 
Naci Galıb onları soktuktan sonra 
arabay binınce sordu · 

- Ne tarafa gıdeceğız şımdi? 
B<ı§ını Perıhanın • ooıuzuna da· 

yayan Danış: 
- Bize gideceğiz şı.iphesiz ... - di· 

ye mırıldandı • Bu gıizel g'3Cenın 
derhal bittlğıni hangınuz isteriz? 

Semih, bir Straponten'e otur. 
m~. Cavidanı kucağına almıştı. 

- Ben de Danişin fikrindeyim 
- dedi • tnm votka zamanı ... Hem 'ı 
Ferı ev kıwdudur. N ışanlı.sını 1r.im 
bilir nasıl atırhyacaktır? 

Selim paşa ailesi, Maçka cıva· 
rında oturuyordu. Semihin geve
zeliği. aralı& TıWıimo ee!inclye ka. 

Bu halile araba hakikaten bır ya. rilıan ve Daniş kendU;;nı alt katta 
laklı ,·aguna benzıyordu. Daha bir büvC.k salona sokarlarken onun 
doğrusu bır seyyar orji odasına. Cavidanı karşıkı odalardan birine 

Maçkaya ge!d.kleri zaman Naci süruklediğini gördü ve bu çıfti bir 
arabayı durduttu ve evi tarif et- daha görebilmesı iç;n tam virrni 
melerı için St'mihle Danışi bir hay- brş dakıka beklemesi lazım geldi. 
li dürtüp t .. rı.aklamağa :ot-cbur Geldıklcri zaman, üstünü başını 
taldı. N;hayet parmaklıklarının bir d..ızeitmc-k için göstermi.ş oldu~ 
k•&mı yıkılmıs bır bahçe önünde \ gay•etc ra mn Nacı, Cavıdanın yu
a.abadan ind:ler. O zaman Nacı ziınrlen ve bukleleri bozulm~ış s:ıç- 1 

&mihin Danışten dac'1a evvel dav· la•ından gc-çen fırt nanın dereccsi
ranıp sekiz on basamaklı bır meı- '. nl an'anınkta güclük oekmedı, Genç 
dlvenı çrktığını ve paspas altın. · kad 'Un a!t rlud b ··lz şişını.şti. 
dan çıkarılığı bır anahtarla ka - Sal! yanağının boynu ıle b rle~tıği 

- Allah vere de yine annem u
yanmamıs olsaydı ... 

Diyişinden bu gibi maceralara 
pek alışkın olduğunu anlamıştı. 

Ne de çok içiyorlardı! Feriha 
ağabeysinin dağıttığı kadehlerin 

arkasından hemen yetişiyor, üze
rine toz şeker serpilmiş limon dl. 
!imlerine kürdan daldırıp içenle· 
rin ağzına uzatıyordu. Naci nişan· 
!ısının bır orji kızından pek farklı 
olma<iığını sezmekte tereddüt et
medi. 

Nişanlısının. .. Evet ntık ona ken. 
disi de •Nişanlım. diyordu. nezza. 

nın evındc, Danişle kavga etmemek 
!çın Perihanla arasında bir müna· 
sebet olmadığını, Pcrihana hiç e
heT!'miyet vcrmed iğ;ni göze vur· 
mağı doJ!ru bulmuştu. Rczzanla 
Cavidanın bir anda her ku'ağ3 u
laştırdıkları dedikoduyu baltala-

Petrol işi
ni t'" nzim 
Petrol şirketleri mu
rahhasları şehrimiz -
den Ankaraya gitti
ler; toplanb yapılıyor 

Şehrimi:ıxle ve memleketimizde 
çalışan petrol şirketlerinin murah· 
haslan Ankaraya gitmişlerdir. Mu
rahhaslarla Petrol Ofisi mümes • 
silleri dün iaşe müsteşarı Şefik 
Soyer'in riyasetinde bir toplantı 
yapmışlar ve memleketin petrol 
işlerinin tanzimi etrafında görüş
melerde bulunmuşlardır. Bu içti • 
maların birkaç gün devam edeceti 
tahmin olunmaktadır. İçtimada ta.. 
§e Umum Müdürü Faik Sünter ve 
Ofisler Müdürü doktor Mecdet 
de hazır bulunmuştur. 

Kıztlayın büyük 
kongresi 

Türkiye Kızılay Cemiyetinin bil. 
yük kongresi nisanın 29 uncu salı 
günü saat 10 da Ankarada Yenlşe· 
hirde Cemiyetin umumi merkez 
binasında yapılacaktır. İstanbul 
Vilayetinden ve diğer yerlerden 
seçilen murahhaslara o gün ve sa.· 
atte toplantıda bulunmaları lüzu
mu dün tebliğ edilm~tir. 

Kazanç vergisi iti
razları ve bir karar 

Maliye Vekaleti Kazanç Temyiz 
Kmisyonlarının bozma kararı üze
rine itiraz komisyonlarınca verilen· 
ısrar kararlarına tara!larca itiraz 
edilmedikçe tekrar Kazanç Temyiz 
Komisyonuna gönderilmemesini 
kararlaştırmış ve keyfiyet dün Def· 
terdarlığa toblığ olunmuştur. 

Hus\! i idarelerin 
ıslahı kanunu 

Husu si idarelerin mail vaziyet• 
!erinin ıslahı ve halen maruz bu. 
lunduklan mali güçlüklerin teh -
vini maksadile bir kanun projesi 
hazırlanmıştır. Proje, mütalealan 
öğrenilmek üzere al1ıkalı Vekalet· 
lere dağıtılmıştır. 

Talebe yurtları üc
retleri i n d i r i 1 i y o r 

İstanbul Parti Reisliği, gelecek: 
sene Yurdlarda barman talebe • 
!erden alınan ücretleri indinneğe 
karar vermiştir. Bugün Parti 'büt· 
çcsınde kafi tahsirnt olmadığından 
mecburen yükseltilen ücretler kar
şılıgı olarak Partinin yeni bütçe. 
sine fazla tahsisat konuaaktLrcl 
sine fazla tahsisat konulacaktır. 

---<>------

Te eba,ı bahcesl 
23 'lsantıa açılıyor 

TepC'başı 'bahçesinin tanzimıne 

faaliyetle devam olunmaktadır. 
Ba1',cnın Perapalas tarafındaki 

açık sahnesi yıkılmış ve Asri sine
ma tarafındaki kısma büyük bir 
sahne inşasına başlanmı tır. Bah· 
çe 23 nisana kadar tamamlanacak 
ve o gün Vali tarafından açılacak
tır. 

Darbaros pulları 
Büyük Türk Amirali Barbarosun 

hatırasını tazizen Posta, Telgraf 
ve Telefon İadresi 6 puldan ibaret 
bir seri hatıra pulu hazırlamak
tadır. 

m&k için, herkesin gözü önünde 
bir başkasına bağlılık göstermek· 
ten daha iyi çare bulunabilir miy. 
di? Talii de çok yardım etmişti 
doğrusu ... Önüne çıkan ilk genç 
kızın Feriha olması, pek işine ya· 
ramşıtı. Kızın peşini hiç bırakma· 
mış, müzik devam ettiği müddet
çe yapışık kalmışlardı. Feriha pelc 
uysal mı yoksa anlayışlı mı ha -
reket elmi§ti. Bunu henüz kesti. 
remiyordu. Yalnız, yapmak iste • 
diği işi kız pek kolaylaştırmıştı. 
İlk tangoyu oynarken, kendisini 
güzel, tatlı ve zari!! bulduğunu 

söylemişti. Kızın gözlerinde bir se
vinç parladığını sezince onu biraz 
daha kendine çekmiş ve ikinci tan
goyu, burnunu kızın baygın bir 

koku neşreden saçlrına yapıştıra· 
rak oynamıştı. Bir fokstrot esna.. 
sında onların kntılasıya güld~ -
!eri görülmüştü. Bir ikinci foks
trot esnasında kızdan, kendisin! 
ağebyisıne takdim etmesıni rica 
etmişti ve Danişin tekrar fiş şa
kırdatnıağa başladığı poker ma -

(Arkaaı var) 
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llatıuoll&'uın AV• 
rapa ıeyalıatl 

Yazan: Ahmet Şükrü ESMd 

japon Hariciye Nazın Ma ts.,. de iliz 
kanın Avrupa seyahati, mih' erill nda o 
en gürültülü nümayi~le.rinden ili' f_~ali 
rini teşkil edeceği 2annedilirlı,,. luı( 
Almayanın Yugo,,lavyaQ ıığr• • 2 kuv 
clıiı syasi mağlübi) etin ve ltal ağa v 
yanın Afrikada maruz kaldığı !erki 
keri he:ı:inıetin daha büyük gu oldu" 
rültüsü içinde bu 2iyaretin a 
!eri işitilmez oldu. 

japoıı Hariciye Nazırının 8d' 
llili ziyareti münasebetile söyle 
nen nutuklarda mihver devleti 
araındaki münasebetlere anc 
umumi olarak t~mas edilmiştir. 
japonyanın milıver ortaklar-

dan öğrenmek istt'diği bazı şeyi 
olacaktır. Nasıl lci onların da 
yalı ortaklarından istedikleri nı 
hiın şeyler vardır. japon Harici 
Nazırını Avrupaya getiren sebr 
lerin başıntla şüphesiz Anıcri 
nın vaziyeti gelir. E•a>;en japon 
ile Almanya arasındaki mıin 
betlerin tema• noktası Aııırri 
dır. Üçlü pakt, Amerikayı, İng" 
tere ile işbirliği yapmaktan nı 

netmek için inualanmı~hr. Hal 
buki beklenlen neticenin tam ı 
sine olarak i ngiliz - l'~eril.aıı 1 
sanüdünü takviye etn1iş, Ruzv 
tin tekrar Cumhurreisliğine eç · 
mesine ve yardnn kanununun 
bulüne ~ebcp olmuştur. 

japonya harekete gcçmezd 
evvel bir takım seyleri öğrmın 
ister: 

1- Evvela lllat>11oka, ınih•e 
ria asker ve si' ıısi vaziyetini y• 
kından görup öğrenmek istemif . •ı 
tir. Alınanyanın iddia ettiği giblı '.0r 

. ~ısta 
Anupada •yea nızam• kurulm laıı İ 
ve herşev tamnmlanmıs mıdırT• 
lllihverin° Akdeniz ve Afrikad~ :::~ 
vaziyeti nedir? japonya HaricY' bıı 
Nazırın:n, bu malümat pe~ntle bıl' ı al 
lunduğu malô.m olduğundan. Y nı 

goslnya meselesi A\Tupalı or • •ti 
takların pişmiş aşlarına >U bt,_. ·ıı 
olacaktır. 1tecı 

2- İkincisi, Matsuoka, N'ankiııt!~ler 
de kurduğu kukla hükumetin .\İ' ka 
manya tarafından re.•men taıııır ti 
masını istemektedir. Halbuki. tV l\ 

ma~·a, hala Çinin m~ ,ı u hiikıi • 
meli olarak Çang • Kay • Şek bil' 
kiimetini tanımakta ve Çunk!nf ı d 

de elçi bulundurmaktadır. dıı. 

3- Fakat daha ehemmiyeıii b1 tice 
mesele, japonya ile bir anlaşmı1' .\v 
varması için Sovyetltt Bırliginll • 
tazyik edi!me,ini istemekıedifo •rer 
.Malıinı olduiu üzere, Sovyetler Un 
iki mihver ortağı tarafından J\f' O 

rupada kurulacak olan niza ~· 
karşı aldığı .-aziyct, Uzak Şar ,~ 
talci nizama karşı aldığı vaziy• 
benzememektedir. So\•yetler Bi 

iliz 
net 

liği, Avrupa işlcriııc karşı !:t .. a 1va 
kaldığı halde, Çine yarılımdan ,1' ıdi 
geçmemiştir. 

japonya ise, Sovyetler bakımı1" ~il 
dan Uzak Şark ile Avrupa vaıi Qı .. 
yelleri arasında ehemmiyetli ear• 1 

lar olduğunu görmek istemiycr.,r. •l 
Sovyetlerin Uzak Şark nizanıııı' 
tanımaları &ibi bir neticeye , .• rf' f 

cak olan bir siyaset takip etmel' ıı 
rini beklemektedir ve Alınan~~~ n 
nın da buau temia edebılccer"" •:11 
ümit etmektediı. r. 

Acaba Almanya bunu temi.o ' lı 
dene, japonya derhal harekete ı' 
çecelt midir? Çok şüpheli. ~ ) 
su şudur ki japonyanın kararı t 
zerine amil olacak mesele, ne "Nil 
kingin Almıınya tarafındaıı tanı' ! 
ması, ne de Sovyetlerin jaPo~~ 
ile anlaşmıya razı olmalarıdır. l"'" 

•ki İngilterenin Almanya tarafıl' 
dan mnğlüp edilmesi ihtimalidl' 
japonya, harekete geçebilmek t 
çin, Almanya tarafmdan indiri~ 
eeği çok defa bildirilen darber 
beklemektedir. Egcr bu darbeıı" 
tesiri altında İngilterenin yıkıl~ 
cağına inanırsa, japonya der 
harekele geçecektir. Aksi takdl" 
de japonya, bilha"1!a İtalyan ~ , 
neği karşısında dunırken. uzun 

1 
rnulıareheyi göze alnmaz. şa~ 
hatırlatmak lihınıdır ki lıir sil'!, 
adalardan ibaret olan japon~·a, ıı' 
zun bir muharebeve kar ı h• ti 
İtalyııdan da dıılıa Jıa,•n,tır . .RU ~ 
emarete~, Alm:ınyanın ~ ıldır il 
har bile Ingiltere\ i \lkmıyıı ~'# 
uzun sürer<-k bi; m~ltarebev b" 
:urlannıakta o)juii'unu gostcrdl 11 ğine nazaran japonyanm bu ş ti<' 
altında na.ıl !ı:r har~ket hattı t~ 
edeceğiai. aıılıımak zor d gildil' 



Denizdeki 
uvaffakiyeti 
·ALI sgyu. •1JJll'P 

eaizde oısu., MiM OIE1a • 
._ ol.sn iqiUS dea ara • 
f•aliyetiae u r ....... •• 
İııcilizleria pek .-ıu-1ter1 
kuvvetlerllli ü1ma ilstfla 
ia venllkled ebemmlJ'etia 
erki harpte •e ae katlar iaa

oldaöa aalapiqor· Otedea -
aaavataıa nıo.a, a•..ıs fl· 
cibi tabimat ifitileplmiftir. 
Wıle ltüyllk kuvveClere ih -
prüldilttl samu aaavatan 
aaa ol'Q'• ptirildiii vaki ol

• Ulda bu harpte mihver 
tlerini ümide dUşurcn mtihi.m 
okta vardı: italyu denaa -
Akdeılizde inıilizleri iyiden 
ıneşpl edecek, İnaillz Am
. ie kuvvetlerim ister iste

ya ıetirecelder, 1nı saret-
0.kyanosundald filon

ile Almanlar o sa'ha11 
t bulacaklar .• Te saire. 

· izleriA Atlas deniz donaa
oıa aenetleaberl (Aanvatan 
) adıaı almıı bulunuyor. F• 
aaa, ataa fılo unun ilin)• 
tıaı pek meşgul ettiii za
~ ıü.phesiz ltalya • Ha
llarbi 91ralanncla Wi. B• 

.. ..._ •. Mılleller Cemiyeti ta-
.. 1.~tal)'a aleyhine aecri ted
-.qqdljı vakit Akdeaiae ıe
f buJunuyordu. İqiliz 4-
Vvetıeri Milletler Celllİı)'e • 

''-blllda iua v.utua .. • 
?. 811 baJaia • vakitler çok 
b ~çokı~• 

ar vaziyet meydana ıel -

79& ~ .. idHrla ........ 
...... .Wu: 

Atlas ._. tanı.üa .... ._ 
plelJUir. İqlltenyl mafltp etle
eek taraf erceç Atlas deaisiJMle 
kuvvetli elma11 u istiyecektir. O 
halde İaıilteretlea endifCllli ol....
yan Amerib.nm İılciltere mai -
16• olduiu talulinle yeni salibia 
Aınerikaya karşı hümiiniyetia • 
den şüphe etmeie hakkı var4ı. 

Bu ~iipheleri 939 harbi daha 
bvvetlcndirmit. Al1D1811J a, İtal· 
ya Ye ja,,..yaıua tepild mesai • 
dip Amerikaaın da İnsiltere1• 
azami yardımı ıöstermesine yol 
açmıftır. 

Sözü yukarıda itaret e4lil• aok
taya retirmek lizıın :Almanya u. 
İtalyanın elele vererek ite a'rit • 
mesi umdukları netireyi vereme-
miştir. Baritin pmdiye kadar bir 
iki büyük dönüm noktası belirdi; 
fakat mihver devletlerinin iimit 
ettikleri ıibi olmadL Zaman deni
le. imil oaların tleiil, öbür tara
fın lehine çalışıyor. 

İtalya - Habeş harbinde Avru • 
panın birleşemeıniı olması ile ne
lere ~ol açıldı;. unutulur ıibi de
ğilclir. Müstakbel dünyanın tan
zimi &allUUll setince o dersia ha
tırda tutulduju görülecek. 

O dersi hiç unutturmıyacak olu 
fJd mühim sebep daha var: 
Yunaaistanın ken4isinden DUMl

deten üstün kukrvette &'Örii.nea 
düşmanına brp gösterdifi mu -
kavemet, bir; istiklalini ne kadar 
sevdiğini daima söstermit o1aa 
Sırpların bunu tekrar isbat etm.it 
.ımuı, iki!. 

~etler Cemiyetinin 1ril • 
sı Zecri tedbirlerde ittifak 

Yorllu. Cemi) etin azası olH 
11

taa1 Yİlle ayai cemiyette J-~;:::·H-•A-·L-·K-·.:•.m .. ıa .. -I 
talya tarafınclaa taama- • 

aı..11, taarruz eden taraf kil 

b dinleaıez olmuıtu. Avn- ~~™u·· T u N===U 
" sefer Alnaaa ordulamua • 
altına diitea irili ufaklı bir 
llleınleketleri temsil Meat 
etler 0 UDUUl İtalya 
ISeltetJeri bozulmasıa diye 
bir kararma ya i§tink e&o-

L_ • Yalaat .. iıtemi1erek 
-.ı.uı etaıiflertli. Söda b 
~· .... ittifak prile. 
~e~ Cemiyetiae ajlr l 

l lııe ladiribaft oldu. 
e •luaca İnıilis anavata• 
"- tla Akdelliu •el..-i 1-
dalaa ziyatle laziımut o-

l ...... nlan ..... 

4teı.r ile tunlar olmuıtur: 
::-..._ lrlJ\ ufaldı dev -

laaada nıtqterek bir b
ereJt buau Yerine ıetirmek 
o ;.9!:7aeak; 
•etı1ırı_ Alnaanya ile ltalya 

-.et Avnapada olsun, 
it .ı. 7erte111e olsun yapa -..,. •ar . 4-ir . 
tieele~lui ~ de çaka• 

va~a fil ltiri ıu olmuttu: 
dırınek, ~~u daha kuv -
'-ula~k, ~r ctiıa Avrupa 
Utereaı. \'!'ata karqm
linıkuıa 

0 
itana lakayt kal

ha k lnuyaeaktı. Onua 
ıh llv8vebtı nnıek lizlll)dı. • a . t 
ra b şıs an harbin -
~una bir kat dalla çah-

n t ~ ~ llliilıiın olarak ts
n \ • ihtimallerine kartı 

kanın yardımını te-
1\t etı de IDeVZ1lu ltahsot-

l k~ı Avrapa laar -
reıua cireceii vazi 

l ROMAN: 101 

lı v • IKi Arayanlar, 
,;Jıi7eder, t .... ....a. 
ı. oe miflriller 

Bir teJıit asker evlidı ., ... , .. 
H y..-dQım. Ortamektep Tahsilim 

ftl'dır . .AUerlJkle bir flişiltm yolı:tur. 
l{imtMI& bir~ ulter evlAdl)'lJD. Ut 
~danberi münasip bır it bulamadua.. 
Resm1 ve hususi daırele de bır ıt ver
mek lütfund b Junanlann Son Tel
ıraf Halk Su nu B. Y nı z ına bir 
mektup U. muracalt etme erini rica 
edenm. 

l1An1or 

en de -Seveceksin I 
\ i:tsn · ~ l EJv1 iZZET EENİCE -

Sanki birden bir aee ktdağı~•· 
Budala aglam&D dunwı. o& 

- ,. akit olsa akıtırsın. 
,,aDlarmı ne 
Ş r-- ı b ~ a de' r "e ça· 

buk ol!. ki 
\ bu e l ne san 

· e · . d k' cı durdurt· 
bird n gozlerıın e ı l :; . . 

ken H lıl ecıbın de 
tu. Ben 

1 
. ar 

ta en' -ıozlcrinde irılc n su n 
dl 1: h ararak ondan d~_':': 

· J'l ePP ne _ Söyle bana Ha ı 

oldu?. _ı_ ....... 

Bükük boynu ile goılerun a ı~· 
ae ltakh haktı, sonra: 

- Ab L6fiye.. 
Diyebildi, aefesl tUkeaM, par -

maiile karyelaRJUJl altını baaa i
aret etti. Hemen kary lanm al~ 

na baktim. Bot bir · vartlı Şı-

lıllhl Y8 •CD 1emelE 
latGnW B.ı.liye Koo,,. 

rotilinin yrllJı toplantuulll11 
anlQfılmıf lıi, ınieaeN, N 
_,. •eneyi maoallalnyetl. •• 
rumiı H hatta, bu milıtar 
lrb temin etmiıtir Kooperati
lin bir lolrantcuı, bu maia. 
aı var. 

Verilen haberlae •öre, y.
niJen bu Je terzihane a,ıLa. 
calc v. bwaJa ortalclCJTa acus 
elbiuler yaptınlacalitır. 

Evvelki seneler, lroo,,.ratil 
için pelı parlalt geçmemiftl. 
Kimbilir, idare edilemedi mi, 
nedir? •• 

Demelı oluyor lıi, iiurintle 
durulur, çal11ılır•a, pelc ala 
mü6bet netice almak müm
kündür. Biz, Belediye Koope-
ratif inin, bihaua lokanta 
kwnının çok Jaha ••nifletİ· 
lebileceii luıncuııindeyiz. Laı
utli, yani iyi malumc ile Jaa. 
zırlannuı bu yemeii yemelc 
laıanbalda olJak,a pahalıdır. 
Belediye Kooperatüintlc fi
yatlar çalı acrudw. 
Bu lokantanın, l.tanbulun Ji
ier bir oeya ilıi Nmtİntle Clfl
lacah pbeleri, bıze öyle gelir 
ki, pek ala iı yapabilir. Bizce, 
böyle bir tefebbüıün gayesi 
hardan ziyaJe, oatandaılara 
ırhhi, lakat acaz yemek ye
dirmek olanca, pek ala mu
vallakıyet hcnd olacaktır. 

BURHAN CEVAT 

Bakalı laklltell darı 
aotıan bayati 

Üniversite Hukuk Fakültesinde; 
kitapsız derslere not teminı için 
mezkll Ffakülte Dekanı B. Ali 
Fuad Başgilln nisliğinde taıtt>e
lerden mürekkep kurulan heyet 
notların ç_,ıkarılmasına · faaliyetle 
çalışmaktadır. Bu kerre imtihan
ların ay sonunda başlaması ihti • 
malini gözönünde tutan Rektör -
lük; çıkanlmakta olan notların a· 
yın 20 sine kadar tamamlanma -
sını ve bunun için de profesörle • 
rin ıhenüz vermedikleri notlarmı 
sür'atle heyete vermelerini bildir-
miftir. 
Diğer taraftan talebe not heyeti 

Dekanlıkça takvi19 olunmllfhır. 

VIBIM 
-·-Verem. bir hastada lra.ı ve a-

laım hl ed ye başlandığı za-
ıtın 
1'ln 

bir et k t vardı. Harfi ·n yüzüne 
b kak ldmı Şı nin ıçiııde Ge ol· 
dugunu anin anıadım. 

- Bunu ınu içtin?. 
Decliın, Başını aall•dı: 
- Evet.. 
- Nedir bu?. 
İli n frenkçe adını .Oyled'. Fa 

kat, ne old unu ani ) amad n. 
B'r bör.l ı' Um. Ç cuk &ibi 
soru ord 
-H 

-B uu 
mu • 

r k. 
- Neden?. 
- Kamma Juulfh tabü 
Ve. ıl've etti: 

Şimdiye kadar ölmem lhı~· 
dı. A la 1 n nıiktan •• geldi, hüa-
1enı mukavemet ediyor. 

n' kt rtarmak ı '• ben m 
m hl bir py ok mu? 

Oh kt run li-

MAHKEMELERDE: 
Sabreden Derviş, 
Muradına Ermiş! 

"Sabnn sonu selamettir! derler 
amma, bazı da felaket oluyor ..• ,, 

--1::,v_azan: BGIBYIN BBBÇBT -1--
vaşıı başlı, ak saçlı, sevimli yüz- meyip de ilk seferlerinde ya n-

lü, başı örtulu bir hatuncağazdı. den çıksam. yahut da bana bulıy. 
Oturduğu yerde, kendi kendine tıkları zaman ben de bulafıp it 
dudakları kımıldıyordu.'Ya kendi çıkarsam da o zaman mahkemeye 
ekndine söylenıyor, yahut da bir d~k, bu haller başıma gelmezdi. 
dua mırıkianıyordu. - Affedersiniz amma, daha, ba-

Onun oturduğu kanepeye, yanına şınıza neler geldiğini oğreneme -
oturdum; bir sigara yaktım .. Kendi dim. Ne oldu? Yukanki kiracıl• 
kendime, hayallere dalmıştım. Bir: bir şey mi yaptılar! diyorum. 

- Desturla kendime geldim. Ya- Hatun, ters ters yüzüme bakı-
nımdaki hatun bir elile ağzındaki yor .. 
sigarayı tutmuş, bir elini benRlı - Oğlum, diyor. Wa damdan 
sigaraya uzatmış: düşer g bi başlanmaz. Hele' en.ini, 

- De tur dıyor, sigarasını yak- sonunu dinle de, ne yaptıklarını 
· çin müsaade istiyordu. sonra anlatayım. İşte şımdi ora. 
Bu~ urunuz efendim, dedim. sına geldik. Geçen gun, bıraz HUıı-

Cebımden kibrit çıkarıp çaldım.. kar Meyz.inininkılere gideyim de-
Hatnun s·garasını yaktım. dim. Onlar da klştzade kadınlardır. 

- Evallah evladım.., dedi. Kibrit Oturup dertleştik, halla tık ... Dö-
çakanların çok olsun!.. nup geldim .. Odama girdim. A -

cEl öpenler·n çok o sun• derler, man Allahım, ne göreyim! Odamıa 
işittim amma ckibrit çakanların orta ı adeta göl olmuş .. Kağıttan 
çok olsun• duasını tık defa duyu. kayık yap yuzdilr .. Yatağım yor. 
yorum. Her ;.neyse, hayır dua de- ganım sırılsıklam .. Sandığın ağzı 
ğilse bile, beddua da değil açık kalmış .. Güve yemesın diye 
İhtiyar hatun, o kadar sevimli öte beriyi naftalinledimdi .. o ca-

bir kadıncağız ki ... Konu ması da nım Nafe kürküm, topla perdelik 
gayet tatlı ... LM açıp konuşmak- Halep kumaşları, lihur ki şallar, 
tan kendimi alamıyorum: sadakor meşlahlıklanm, devetiıyü 

- Gal ba davanız var. Sıra bek- battan yem, tentenelerim hepsi 
liyorsunuz? diyorum. loğursuk olmuş .. Hepsi ıslanmıf.. 

- Evet! dıyor. cSabnn sonu Bu kadarına insan dayanır mı ar-
selimettir• derler amma, bazı da tık? Başımın ortüsünu çıkarma -
sabnn sonu felfl.ket oluyor. aSabıT dan doğru polise .. 
ile taze koruk helva dut yaprağı - Ne yapmıflar? Nllll Jllatnuf. 
atlas olurmuş.• Bizim koruk sir - lar? 
ke bile olmadı. cSabreden dervıf, - Nasıl ıslatacaklar? Keneli o· 
muradına ermiş• her derviş sabır· dalarındaki kilimi kaldırmışlar. 
la bizim gibi muradına erseydi, Tahta yıkayoruz diye, kova kova 
yahey! BUları döşemeye boca etmişler. Her 

Pek geveze bir kadına benziyor taraftan, bütün o sular benim o-
amma, zıyansız, tatlı geveze ... Şu daya akmış ... Ne konsoldan, ne ay-
kadar söz söyledi, henüz, ipne, da· nadan hayır var. Hepsi berbat!., 
vasına ait tek harf söylemiş de - - Yani, şimdi siz davacısınız? 
ğil .. Maamafih, hakimane konu • - Ay! Bir de bili mı davacı ol. 
ıuyor. Meseli, csabnn sonu sell- mıyacağmı7 Elbette davacıymal .. 
mettir• darbı meselini ·~nn IO- Sade fimdi delil. tnpJJab nan 
nu felakettır• diye tadil ve tas.. mahşerde de, nezdi Klbriyada da 
hih ediyor. Bakalım. eonunda ne davacı olacağım. Huzuru Rabbill· 
aoylıyecek? Söze devam ediyor: leminde hesap veniııler bakayım. 

- EvvlAdım .. Benim ıbu halime Karpdan bir mGbaflr elini ..ı-
bakma .. Ben b ·r kışizadeyim.. Ba- ladı .. 
bamın Şehzadebaşında konağı, _Haydi bakalım, büyük hanım! 
Kozyatağında köşkü, Boğama yalı- dedi. 
sı, yirmi halayığı vardı. En aonun- Hatuncalız: 
da kira evlerine muhtaç oldum. 
Hem ne nasıl? Ust katta başka bir Ya evlAdım" İfte böyle flm· 
kir4lcı, alt katta bqka bır kıracı.- diki adamlar .. Hep huetlerinden, 
Alışmamış adama pek gıran ge .. fesatlıklarından yapıyorlar bunla. 

1. G 1. rı ... dedı. 
ıyor. e ıyor amma, n apar -
sın? Yabu d veyı gudecek n .. Ya - Medet ya hazreti pir! diyip 
bu dıyardan gıdeceksın!• ya bövle ikı elının ayasını iki diz kapağına 
kira evlerinde oturmıyacak ya - bastı . 
but da her şeye tahammul ede - - Aaaay! Vay vay vay vay vay! 
ceksin! Yenı ta§ındığım evde bir Diye doğrulup ayağa kalktL lki 
senedir oturuyorum. 'Ost katımız. tarafına yalpa yaparak mahkeme 
daıkiler pek huysuz, pek saygısız solnuna girdi. 
şeyler .. Gece demezler, gündüz de- -------------
mezler .. Patırdı fonograıf radyo, 'D D 1V81' llte pOlfalla• 
dans bora, arkı. g zel hep on- I • llaft 
larda ... üstel k de kan koca bir 1•81 uD 8 AÇdıJOr 
kavga ediyorlar .. Aman yarabbim! Ünıversite mer'kez binasına cl-
Yer yerınden oynayıp kıyametler rılen kapının Y,anındald tö§kler-
kopuyor Ya nra bır. de inatla- den bır'nin c'Oıtlversite posta mer. 
rına sabah karanlığı b r gurültü. kez haline konulması için yapı-
l r b r taktakları insana bir bu- lan faal yet bitmiftir. • 
1 1 n var. H nı insan sabır cÜnıversıte posta merkezı• bu 
ta ı olsa atı r .. Bu kadar sabır et- hafta içinde faaliyete geçecektir. 

zun uzun &"özlerimin içine baka
rak: 

- Beni mutlaka kurtarmak mı 
iatıJ orsun Lutfi) c". 

Dedi. H' c; t reddüt etmeden ve 
sôzilmuo ir senet olaca&ıru dü -
şün c · 

- fü t. 
D . Bu cevabım ona öyle bi& 

övle b'r sevinç verdi ki, 
n uzıindeki h t r bu se

v n · n en i ce 'e h a mana -
"le ı ordu 

O halde çabuk Ne ya-
pabil' 'm? 

D' e sordum Ölümle hay•t a
ra ı da çırpın• çırpına, avuçlan
nı açh: 

H' cbir şey bilmiyorum. 
Ve .. kekc.-li:ve kekeı.iye ilave et-

ti: 
- Allahın iste41tii olur!. 
8ilmı orum uiçln Uknnce eaa 

acır ve acıdıfım için kurtulmu1a1 
Uıterken birden bana bir hiddet ve 
'd t geldi. Ne;)di buna se1Nı,!. 

Onu ,, h l'nd ad ta aza lar rıbi· 
- B lal n be•ı de hep 

.kendini zelıirliyecek?. 
Dedim. Sfizlerime ekledim: 
- Sana de·\Sİ•ı dediğim ukit. 

ler bana iuııru.ıazduı. .;u yBptJğıu 
bir deliden ba ka.ı yapar mı:'. 

Can havJil.:a: 
- Jstedijini yaptım. 
Deci', zoru zoruna devam etti: 
- 'Omitlerlmi o kadar kJnmt, 

beni o k dar inkisara sevketmif -
tin kı ölümü s ns'z yaşamı1a ter
cih ctnıi tim. 

- Be li olsan da, betısis olsan 
da berh ide ptığın teY aldı tam 
bir adaın n ) aptı ı ve yapacait it 
değildir. 

- Sana bunu açıkça söyl~ 
tim. 

- Bana söylemekten •• çılYırf 
- inanmadın sözlerime .. 
- Öyle de olsa bir afk uinıM 

insan canuaa kıyar mı?. He.ta, ~ 
defa sana •ıkın bir lautalıkt• 
başk. biçltlr 9ey elma•ıiaı ıMjy
lememlı nriytllm!. Tdavf9f S.. 
her e:v için iasanm kendisini iltmal 
etmesi kadar budal•lık olmu. He
le senia J• tı a Ü edib cinnet! 

• 
Ba .. llllalTlrler .... , ....... , 

llCDA• 
Profesör Htl.leyln Şllk:rü Baban cY .. 

nl Armapn> isimli buıüııkU ~ 
nnda Japon Hariciye Nazın M. :MatA9-
ka'nm Mihver devleUerl merkez.ini zi
yareti esnasmda bir hediye vermlk 
hu.ausunda İn&illz diploması ve dona
maauım eok himmet sartettilini .. 
muvaffak ta oldutunu söyliyerelt Y\1-
ıoslavyadaki hllkilmet darbesiyle İtal
yan donanmasının Akdenizdeld Dllli
lQblyetmi cİki Aımajam d17e taVlllı 
etmekte ve: 

cMatsuoka'nın .Berlfn w Roma ika
metleri ve müz.alterelm esnasına rut
ıelen ve sırf bır tesadQf mahNIQ olma
sı pekte memıll olm17an bu ild Wdi8e 
Japon Naz.ı.n ilzeriııde tüpheai& ı8* 
bırakacaktır.> demektedir. 

CUMHURlYEI' 
B. Yunua Nadi aBalkanlar Cepbela 

isimli bugünkü Baş kalesinde at.eli 
Ballwılara Insıltereniıı dejil, Milaftl' 
devletlerinin ıet n:Uilnl aöyl.J7enık: 

«Simdi ne olacak?. 
Vaziyet cidden kllrıfıt olmakla be

raber hatada ıarann vahaemtleri açık
ça ıorülmekten hAll delildir. Bu Wr 
tAb ye hatasıdır ki üzerinde rar olun
makla yeni hatalar dolurm ktan kur
lulamaz. Almn.J87a ıöre Yunanlstaaa 
hü uma hazırlanmakla kalmJ.Yarak e
vinde r hat oturan Yuıoslavyayı da 
tahrik etti. 

Tfıbiye hatasından kurtulmak 1çla 
Ywıanistana hucum pllnıru terk tmek
ten b ~ka çare yoktur. B takdirde 
Yugo av inkılfıbmı dab U bir Yuıoe
lav ili sayarak hattl burmeUe kal'll
lamak zarurl ikincı bir karar olur. Ha
taları tasfıye etmek lAz.ım ıelen bu a
k 1 ve mantık yolundan yürilnWQnee 
ile Italyanın Arnavut utu bırakıp pı.. 
m si önünden kaçuul&mJ7•cak bir ne
tice knt'J.Yetiyle k lJ mıza dikilir. 

Bunl r yapılamayı ca Mihver dn
letl rl kendi e er yle hazırladıktan 

Balkanlar cepheauıuı Bfi7ük Britann 
ada ının btililı kadar çetin sathalarile 
kal'I a11 ve onun k çük "e b yük 
büt n rprW r ~ t 1 t e-
71 i mdıden ıöze almıl olacaklaNJr. 

B 1 r p e ki p ru bıt-
tab hatada ısrarla tecelli edecek bu 
ikincı ihtimale ıöre tutuyorlar> de
mektedir. 

1' A il 
B. Zektrt,a Sertel CAlman7aıua 

Yuıo la\'yaya klU'll aldıtı ~ 

isimli buıilnkil Ban'llZlllllda Alman· 
yanın Jlmdf Yuıosla\71lYa kaJ1l takip 
ettitl taktik'in Çekoslov~ ._..,._ 
evvel kullandığı siyaaeU batırlaUallm 
IÖ)'lemekte ve ezcümle: 

cBerlin, flkAyeUerlnl münhasına 
Sırplara tevcih etmektedir. Bu entrlka 
ile Hırvatları Sırplandan 87ll'll'Ü Yu
ıoslavyayı parçalamalı: mabadmı ta
kip etmektedir. l'Mat ,._..,. Jra
dar, Hırvatıarm iN ................ 
Jarma 1rG.teren bir mnare 70ktur. 0.
nenıl Slmoviç bütOn mWetm ltilua. 
Da mazhar bir mWI birlik ......... 
kwm\Jitur. Bütfln Yuıoslav m.UleU,.. 
ili kablnenhı mill1 ai7aıeU etnf:mdl. 
blrlepn ı bulunmaktadır. Onun için 

Almanya, beltlemedlli ve umma4ı1a 
bir tekıl lcartımıda buluıamakta " 
llmdllik vUit U&aıııı)J7a çallllDlk
tadJr .> demeld•Jr. 

YENi S.UAH 
B. Hil8qm Cab1t Yalpıı cBıııtenı.

nn IUlhunu temin içlıu WmlJ bıcQn
kü Bapnakawhıde BeUrenım1a ....... 
iae mUthli bir harbin patlqacak ~ 
s&iındOğ{lnQ, YUl(Ollavyıuım bltanıf 
bir siyaset takip etmesbıl ~ 
pek kolay bazmedem17ecelfnl. harp
ten içtinap earelerinl .ıtrı.n.te .. 
bu harpten içtinap çarelerini aıvarat: 

.Buna 1ne7c!an wrmemet tela ted
bir alınacü dakika 1*ın• Nmemif
tlr. AlAÜdaduda bilmil niyet vana. 
yani Mıhver Devletleri ile incllt.re 
harblıi Balkanlara slrl19t etmem-.ı 
88f'Cekten fstlyorlana barbla ella a. 
nOne pemenln lmklaı ftrdır, ıraua-
UMeyiz. Bu çare7f. mf lltlr bir TQıtr 
vatandap sıfatb'le, ,.mi olanılr. ide 
bir taraftan bir ilham ve llaret almak
llZJa, ıöyle dillOnOyoru.z: 

l - İtal7a, AmavutluJu bndPflbı
den tahliye ederek Balbnlardaa çe
kilir ve mnstakfl bir Arnavutluk tlla'ar 
teelBüa eder. 

J - TC1rtb'e, Y1manl ... y..,.__ 
~ ve AmavuUuk ~ dnletlerdla 
Wç birin.in nüfuz w teliıt altm.ia kal. 
mıyacalı: surette bir BalkaD 1tılaadl 
vücude ıetirirler, 

3 - Bulpriatu ..... 'Oellr ....._ 
kında kalabilir. l'alrM Alma edim 
BuJıarfstana ~ ~ llG ,.,. 
oeJdlir, 

4 - Yeal &llraıı Mılılti aaa hm 
vukua ıelllbDeeıek .... -..... ..... 
--ba tecavüz »ter AlmapUa ..... 
Jater ın.ıı&ereden ıeı.ı.- ııDIWıa mu
kavemet ııssı.m.,t taaWıı8t .._ .. 
•urtle, ne Almanlar, Balkanlar ,..atırle 
İllclltereyt tehdit edeblllrler, - ta
• ltere Balkanla »tilade .... 
Alman7a !çift btr tıehJtm rieutle -
rebllir .> clelllektedtr. 

Deniz itfaiyesi 
takviye ediliyor 
İtfaiye Mtidürlfllii, deniz ttra -

lyesin.l taımyeye karar venniftir. 
:latinye itfaiıyeei içiJa yelli bir .,. 
7aptml aktadlr. Ba 9Ul'etie ı. . 
tinyede her .... lrl itfaiye m. 
törü hllZH' lbulunacakbr :S.. sene 
ıçınde Adal• ve Haliç ı n de bırer 
itfai e mo~rii ı edilecek 

üıüyüveri-
riz. 

Aaıl aöylemek iıtedıiim 
te7 bqka.. Gelelim aadedc: 

Dün •kpm vapurda ıidi· 
:rerdum. Benim ıibi ihtıyat
aız bir valand&f, yanındaki 
arkadaıma ıöyle anlatıyor: 

- Belli olur mu, birder?. 
lpnbul ha vaıı, bu... Sabah· 
levin ıünlük, giinetlikte ev• 
den çıkaraın .. Öğleyin ııkı bir 
poyraz hatlar. Akıama lodo
aa çevirir •• Bu sıcak havalan 
ıörüyoraun, ya, aldanayım, 
deme, aakın ! Hiç belli olmaz. 
JCar yajabilir. Niıanda kar 
yaidlğmı çok hat rlarım. O. 
zerinize ifiyet, fena halde Ü· 

fÜlmÜfüm.. Gece aabahlara 
kadar takır takır öksiırüyo
nmı. Şite çektirdim, tentürdi· 
yol sürdürdüm, terledim, aa
pirin aldım, ba9a mısın, de
medi.. Fena üıütmü§ olaca-
iım-
Arkadqı, alaka ile dinler 

ıörünüyordu. Bir aralık, an
latan zat, aözune f aııla verir 
ıibi oldu. Muha ahı, hem o 
bundan biliıtifade, mev:zu11 
deiif tirmiye tqebbua etti: 

- Şu İtalyanların haline 
ne denin?. 

- Ya, aorma •• Periıan olu-
7orlar •• 

Hemen eski mevzuuna 
döndü: 

- Gripin İÇin iyi, diyorlar
dı, o da nafile.. Hiç bir fayda 
yermedi-
Arkadqını mutlaka ayni 

mevzuua çekmek iıtediii bel· 
li idi. Öteki dayanamadı, fÖY· 
le bir mütalia ileri sürdü: 

- Bir doktora aörün ! . 
- Vlsita .......... psıkJ. 
-Ned•?. 
- Be.im pptıklanmı tek· 

nr taniye edecek, bir iki de 
iJlç yazacak.. Beyhude yere, 
bir kaç lirada eczaneye vcre
cet!z?. 

Oteki kıZIDlfb. 
- Peki, ne 7apacakam, 

böyle?. 
- Vallahi, bilmem .• 
- Öyle iae, ne diye, çeneni 

7.-uyor, hopa botuna W din· 
leti:rorıun, be hjrader?. 

- O da, doiru, ya .• 
R.SABIT 

---------------------~ ~ BALK EVLE RiNDE 

Eainönl Halkevinde Koa
ferana ve Temsiller 

......... D .. .., ...... 
Sinemalarda satı

cılar ve 
ufak çocuklar 



4.-SON 

Fehamet kendin ıbeğenmiş ga -
np ve bercaı bir kadındı; Lakin 
uysal da bir hali vardı. Uzun ve 
kıvrak endamı, nefıs gözleri gö -
ren1eri cezbederdı. Ona aşık olan
ı rdan biri de Kemaldi. Onu her 1 
gördükçe Fehametin alakasını cel
betmeğe uğraşıyor, fakat bütün 
mekleri boşuna gıdiyordu. 
Yazın Fehamet Suadiyedeki 

köşklerine gittı. Etrafındaki aşık

lar arasında ka1bleri tutusturan 
'bir alev gibi oradan oraya geçi -
yoıdu. Kemal de çok düşündü ve 
n· ye: dayamımıyarak Fehame~e 
y ın bir yer tuttu. Fakat Feha
rneti flş:tklar ordusunun ortasında 
g()rdukçe ıztırabından ne yapaca
gını şaşın;>ordu. 

Bi~n bır süru genç kadın ve 
erkekle birlıkte ytirüyuşe çıktılar, 
ta Çamlıcaya kadar g'deceklerdi. 
Yolda, oldukça sarp bir yarın ba.. 
fında Fehamet prırlak ve güzel bır 
taş gordü. Hemen gözlerini oraya 
dikerek yüksek sesle: 

- Ben cesur insanları pek se -
verim! diye, §Uh bir eda ile söy -
lendi. 

Bu sözü duyan Kemal bir ham· 
lede <>raya doğru seğirtti. Haya -
tını t li.keye koyarak sevdıği ka. 
dının arzusunu yerine getirmc~e 
muvaffak oldu. Fehamet taşı al. 
ığı zaman, muk•fat mahiyetin • 

de elini del kanlı}a optürdü. L~
kin ta11 evırip çevirdikten c;onra 
müstehzi bir tavırla fırlatıp attı. 
Akş~m döndukleri zaman gazi

noya girdiler. Kemal bir köşeye 
çekilmişti. Cazband her yeni hava 
çaldıkça Fehamet kavalye değiş -
tiriyordu. Bir defacık olsun Ke -
mali aramıyordu. Nihayet onu ha· 
tırlnmıı; olacak ki yanına yakla -
şa.r k sordu: 

2 

- Neden dans etmiyorsun ! 
- Bıraz yorgunum da .. 
- Bak guzel bir tango, haydi 

kalk! 
Tatlı bir ümide kapılan dc:likanlı 

hemen yerinden fırladı. Lakın he· 
nüz dansa ba lamışlnrken Feha. 
met dur .. tak: 
~ Maa esef azizim seninle dans 

edemiycceğim, dedi, hasta gibisin! 

Kemal ibir sabah pl • giden şak
rak bir ailenin gürü • IC' uyandı. 
Kafilenin ortasında Fehamet bir 
Kraliçe gibi sağa sola buyruklar 
savuruyordu. Çılgın gibi kıvrandı 
durdu; ve bermutat çabucak gi
yinip onların bulunduğu tarafa 
bir sersem gibi koştu. Ltıkin an -

sızın ne oldu, birden yere düş • 
tüğünü hissetti. 
Telaşla arkadan hızla gelen bir 

otomobili duymamış ve şoförün bü
tün manevrasına rağmen azadan 

kurtulamamıştı. 1 
Hastanede kaldığı iki hafta için

de kalbi de iyileşmiş ve kaiası da 
muhakeme kabiliyetini tekrar ik-
tisap etmişti. O zaman, Fehamet 
yarında, cemiyetin hürriyetinde 

sade bir parazit daha doğrusu bir 
hastalık mikrobu misillQ yaşıyan 
kadınlar muhabbete değil, batta 
nefrete bıle lii.yık değillerdi. 

Yerli rol ar 
İnhisarlar İdaresi, tamamen yer

li tütünden olmak üzere C>üro ima
line başlamıştır. Bunlar yakın • 
da cTorOS> püroları ve cEsıner> 
sigarilloslan namile piyasaya çı
karılacaktır. Püroların tanesi 10 
ve sigarillosların 4 kuruştan satı
lacaktır. 

LJmı!!!!GD Müessir bir Ask Menklbcsl ... Meftun edlcı bir Muzik ... • • • 
T lr eden prkı v~ danslar... l!arikulAde ve Ze.ng ıı Sahneler_ 

v-e Sinema Fezası ~inde Yıldızlar Kraliçesi 

ARİKA RÖKK 
Ş A R K Sinemasının 

ATE RI 
SUper Fllmi in Ko:dandır. 
'1 relerde )erler numaralıdır. 

nt T: Bt1G~N MATİ IELlmDEN i'ıiBAlle.~ 

Şimdiy kadar yapılan filmlerin en güzeli 

EGLENCE - NEŞ'E - KAijKAHA 

KPAŞA 
t tibdat deuinin gülünç adetleri, cahil bir paşanın dalkavuk

larilc münasebetini, odalık satın alm afiıalaı::ıru, tnlfık,, hülle 
gibi gulünç Cıdetleri, Abdülhamid in ceıatet ve \•eh imlerini, tanlı 
Cumhuri:)'et ne limize bir ibret levh ı gö teren şaheser. 

S.ERMET MUHTAR'ın F.sE Rİ. lemle etmizin en sevdiği 
inema Yıldızlarile çevrilmiştir. 

Fc\kaladc z heyeti - Nefi şarkılar. Yakında 

s MER ve TAKS Sinema
larında 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası : 26 

TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

Yazan: KARAVEL -~.,, 

Hükumetin idare ini ele alacaklardı 
Bu mu akcrc o kadar güzel ce

~)an etti kı, iki taraf arasında 
yalnız sulh aktcdilmekle kalına
dı, Midilli "~ Fuçada mahsur ka
lan Cencvizlcrc karşı da imdat 
gönderileceğine dair vaitler a -
lındı. 

Saruhan oğulları yırm dört ge
mı il imparatorun yardınıına gel
dıl r. A;>d Bcyı d oğlu Umur 
~yi otuz gemi ıle gonderdi 

Bu Türk kuvvetleri. Ltıtuı do
nanma:; nı tamruml mağlCıp et -
tiler. Bu m him yardım Bizans 

11 A d "<' Sar h n oğullannm 

sanıimiyetelermi art:t.ı.:Tdı. Umur 
Beyle Bizan aras:nda daimi bir 
rabıta hasıl oldu. 

İmpa.rator Andronikosun atı 
(H. 743) bu samimiyete asla ha
lel getirmedi Andranikosa oğlu, 
on yaşında Yuanis Pal ologos ha· 
lef, Kantakoz.inos da vasi oldu. 
İmparatorwı küçüklüğü Bi -

zansta ihtiraslara meydan açtı. 
Kantakozinos bu ihtir lann hep
sine mfı.ni teıakk.i edıldıi. Kendisi
n k her raf t d rin husu -
metler uyandı. 

KantakO"l.lnOBUn büyük düşna-

eşh • m Ameri 
, 
anın 

Lon a Sef.ri 
Bund~ bir müddet e\ \0cl, mün

hal bulunan Anı rikauın J 1g' Ite
rc sefirUğine kimin g ti.t'ilcceği, 
Amcrikadn efkan hal Li meşgul e
dil ordu. Bir gün Cuınhurrcisi 
Ruz'\ elt gazeteciler konf erans:ın • 
da müjde) i verdi: 

ayatı, sa 
sisliği i 

ana ı, 
e an 

serveti ve ha-
1 an adam 

- Amerikanın Londra sefiri t -
yin edanıiştir. :Fakat kim olduğu
nu söyli:)eınem. Hatta kendisi bi
le tayin edildiğini bilmiyor. 

Yazan: 
• 1874 te Kahircde d gan Abbas Hil
mi, Hıdiv Tevfik Paşanın bilyUk og
ludur. Tahsilini Vlyanadaki meşhur 
cThcress.anum> da ikmal etm ştir. He
nüz genç yntındn iken, b:ıb ının 1892 
de vukU'bulan irtihalini mute:ılup, Sul
tan IIıımidin bır fermnnlyle Hidiviyet 
tahtına oturmustur. 

Malum olduğu üzere, vaktiyle cOs
manlı Afrı.ka ı> namıyle y!'ıd edılcn ve 
Tar lbl garp V.15yctl He Bing zi San
cagı.nı tcşkıl eden ulkeler meyanında 
«l\'lısır Hidıvıyetı> de Babıüllye bağlı 
bir eyalet ş kllnde idare cdıllrdi .. O -
manlı _... Italyıın harbinden sonrn 
Tarnblus ıle Bıngazı ltalyaya terkcdıl
diğinden, Osmanlı Afrıl~ası yalnız Mı
m-a inhisar etm t . Bu vaziyet 1914 
Cihan Harbıne kad r, bir tnkım siya i 
safhalar geçirerek, zımnen muhafaza c
dllm~ ve Hidl\ !yet, bu t:ırihc kadar 
resmen Osmanlı lmnprntorlufuruı mCP
but olmakla bcrnbcr, fı!Uynt sahasın
da İ.ngiltcrenln himaye ve kontrolll 
altında, yarı müstakil bır devlet ola
rak mevcudiyet göstermişti. 
~ asırda İngilizlerin Mısır işle

rine kanşmnlan ve askerce işgal et
meleri dolayıslyle zuhur eden bu vazi-
7et, blr taraftan Avrupa devletleri ile 
İngiltereyi, diğer taraftan Babıtıll ile 
Forclngn Ofıs'ı hayli cetin milnaka§a
larn sevke~, faknt Sultan Hamidin 
«İdnrel maslahat> politikası dolayı.siyle 
bu carlp st:ıtüko'yu kabulden başka 
bir sey yapılamam~ı .. 

Hidiv Abbas Hilminin ilk icraatı. 
vergılerln bir kısmının tenzili ve bu su
retle bır:ız. rahata ka~an halkın sem
patisini kazanmak olmuştur. 

Slyas t bakrnından, İrıgllterenln ve
sayetinden kurtulmak ve kontrolü kal
dırmak istiyen yeni Hidiv, Lord Kro
mer'e kaI'Şl diş geçirememiş ve statil
ko'nun muhafnzasiyle boyun cğmlye ve 
İrıglltereye mutavaat edeceğine dair 
söz vermiye mecbur olmustur. 

Saltanatının ilk senesinde Sultan Ha
mide ilk uynretinl yapmak ve hür
meUerinl sunmak için Istanbula elen 
Abbas Hilmi, Padişah tara!ından fev-

te:ıddıt ve mukcrre d vct ve memle
ketine avdet tav iyel rlne ra en K.ıı.
hll'cyC dônmcdlgı gibı, o v.,_kllki Turk -
Alman sıy tını de tasVJp cttigı nnla
şıldıgından, Mısın tamamen ışgal et
miş olan I.ngillzler tarnhndan Hidivll
ğinc nihayet verilerek, yerine İsmail 
Paşanın büyük oğlu Hüseyin, «Sultnn> 
ünvanlyle Mısır tahtına geçirildi. 

19 yaşı.nı:Ja Mısır Hidivi olup yirmi 
dört yıl saltanat sOrcn Abbas Hilmi 
Paşa, bu suretle: tahttan uzaklaştırıldı. 
Fe\ knUlde mtihun bir servete sahip o
lan, ve hesabını pek iyı bılen sabık Hi-
div, bu ferngntıne mukabil İngiliz.lcr
den dört milyon Mı ır lirası alarak 
memleket ndekl emlakin bir kısmını 
onlara tcrkettl. 

Abbas Hılmi Pll§a, bugün, sabık ve 
IAhik bır çok hükümdarların en zen
ginlerinden sayılmaktadır. 

1915 yılındanberi herkes gibi hür ve 
her tilrlll teşrifattan uzak yaşamakta, 
Vjynna, Paris, Cenevre ve Kan nrasın-
da vaktini gcçlrrck servetini muhtelif 
sureUerlc isletip gundcn güne tezyit 
etmektedir. Denize ve dcniz.clliğc mera
kı vardır. cNimetullah> ismindeki 
büyük yatı ile her sene Kan ve Monte
karloda Joalııi'. HasislJği Plefihuru A
lemdir ... 

Kan'da bulunduğu zaman beni bir 
öğle yemeğine da\ et etmia ve yemek 
esnasında, o vn.kit :yanında vekilharç 
ııfatiylc bulunan Andon Köçcoğlu'nu. 
ufak bir hesnp Yanlıslığı yüzünden bir 
çok tekdır etmlşUh. Şunu da i1Avc'ede-
7im ki, geçen 1936 yılına kndar Abbas 
Hilmi P~, Mısır Uıbilyetini kabul et
mediğin.den, Türle pasaportu ne .seya
hat eder, Nimctullnh'ın direğinde de 
TUr!t bayrağı dalgalanırdı ... 

İşte, sabık Hidiv, yinnl beş lielleden
beri, vaktini acyahatıe geçirmekte, za
m1111 zaman ve mevsime göre, güzel 
yatının rotasını dcgişUrcrek diyar di-
7ar gezmekte ve hayatının son yıllannı 
yavaş yavn~ ooldunnaktadır .. 

Bunun üzerine 200 g zeteci bu 
sefirin kim olabileceğini anlamak 
tiçin, Va 'ngton mchafilini llak· 
bullak ettiler. 

Ertesi: konferansta Ruıveltin k"'· 
tib-i gazetecilere küçük bir not 
Yerdi. Bu notla Londraya Con 
Vinantm tayin edildi'ri bildirili -
yordu. 

200 gazeteci nasıl bwıu nkıl ~ 
dem diklerine hayret cden!k. saç· 
lannı yoldular. 

Con Vinnnt Cuınhurrei5inin 
mimi bir dostudur. 1938 şen in
de şahsi prestiji dolayısile Ccıı~Te
deki beynelınilcl m ai bürosunun 1 

dırektörii olmuştu. Ba':l:ta Ruzvclt 
olnınk i: ere bütün Amerika, Av
rupnda bir Anıeriknley a gösteri -
len ı .. 1 tcvccciihten on derece mü
tehassis olmuştu. 

Con Vıinnnt 52 ~a ndadır. Ha -
yata bir çiftlik sabn almakla a -
tılmıştır. Burada yabani atlan ter
biyeye uğraşım , bir çok defalar 
ttan düşüp kalkııuştır. Köyde 

muıtllimlik yapmış, lebe&ine 
kenili<dni sevdirmişti. G çcn u -
mumi harpte mektebi v~ çiftlil:-..i 
bıroknrnl\. Fransız cephesine git
miş, pilot olnıu ve bir vcı tny
y resi filo una kunınndnn tayin 
edilmişti. Yirmi tayyare diliüren 
Vinant harp bitip Amerlkayn dön
dükten sonra, bir gazetenin başı
na geçmış, petrol ramağa kalk -
mış ve bulmuştur. 
Topladı n servetle kı reste tica

retine girişmiş ve kazana. artmış· 
tar. Vinanhn Amerilmda şöhreti, 
en olmadık ticaret i lerinc cesu
:rane giri mesi ve muvaffak ol -
masıdır. 

kalAdc iltifata mazhar olmuş ve bu {1) Yazlık Mısır Scfarcthnncsl. 
hüsnu kabul, her istnnbuJa gelişinde (2) Belediye satın alnıı.ştır. Otel o -

Nihayet Vinant Ame:rilmmn i
daresi en müşkül olnn Hnmp yr 

lillğine seçilmiş, burasını mü
kemmelen idare ettiği gibi, üç ke
re duhıı ayni m kom bı 'hap e
dilmiştir. 

kenclisinc: tekrar cdllmişUr. rak kullanılmnsı d~Wmelrtcdlr. 
Hidiv Ismall Paşa devrinden kalnn I ____ _ 

bir an'ane vardır ki, o da başta Hidiv H K p 
olmak Uzere, bütün Mısır Prens ve ava urumuna ara Şimdi Alman tayyarelerinin 

bombalan altıooaki bir ebird 
bulunu.}or. Evvelce tnyynreci · 

Prensesleri, yazı geçirmek !Çin İstnn- Verenler 
bula gelirler ve Boğazdaki rnuh~em 
:raWarında bir milddct ikametten son
ra, Kahireye dönerlerdi .. Sultan Medt, 
Az.iz vc Hamit devirlerinin ihtlt;am ve 
debdebcslne birer mJsal olnn, ve bu· 
gün yn büsbütün yıkılmış veya dehıin 
tahribatına ulramıa olan bu muazzam 
ikamett:fıhlıınn izlcrin1, Bebek ile Ye
niköy arasında bulmak kabildir ... 

Bunlar meyanında Valldel Hidlvln 
Bebek Koyundaki (1) güzel snrnyı ile 
Abbas Hilmlnin yııptırdığı Çubuklu üs
tündeki şahane köşk (2) o devrin aal-
1anatını yeni nesle nakleden dllııiz ve 
ca:ıwz iki bOyük şahltUr ... 

i.ngUtere ile olan fhtil4f.lannı ean
den güne halleden Hidiv, 1895 te Nu.
bar Paşa kabinesini azlederek 7erlne 
İnglltereye daha meyyal Mustafa Fe
hlml Paşayı getirdiğinden, Londra ile 
anısı bilsbütün Jşilcstı ve tablatfyl 
mcvkilnl tarsin etti. Bwıunla beraber, 
Abdillhamlde klll'fı da eski sadakat ve 
hllnnetc devam etti. Siyaset icabı, Od 
tarafa h~ cı>rünmck lstiyen Abbas 
Hilmi Paııcı, M~nıtlyct~ sonra da 
Şultan Reşada ka~ bu vaziyetini de
ğlşt.lnnedı. Dalma hürmet ve ubudiyet 
nlaanCierı östererek, ultanatı seıiye
Ye olan bnğlılıtmı isp:ıttnn geri kal
madı. 

Umumi Harp patladı ~t İstan
bulda bulunan ve esasen zahiı1 bir sf. 
yaseUe ingıltereyc taraftar orilnen 
Abb:ıs Hilmi, Londra hClk6mctJnln mü-

nı, sara) ın (!S\:apçıbaşısı Apokav
kcstu. Patrik d onunla ~raber 
olmuş~u. Her ikisi de imparato -
n:n çocukluğundan bilistifade • hükumetin idaresini ılrendi ellerine 
almak istiy'lı'lardı. 

Nihayet Knntakozinos aleyhinde 
İmparatorun vnli<icsinc bin tür

lü ibühtanlar anlatblar, Kanta • 
kozmosu vatan haini telfilclti eyle
diler. 

Kantakozinos ise, o sırada Ru
melidelci bir lsyam bastırnıak için 
Dimitokada ordunun başında bu
lunu~ ordu. 

Kantakozinoo, paytahtta aley • 
hinde cereyan eden hadiseleri ha
ber alır almaz, imparatoriçeye a
damlar ,gönderdi. Maksadı sada -
katini ve fedakarllğını anlatmak
tı. 

Fakat, 'Kantakozınosun a<iamla
rm Apokavkos daha yoldalar i -
ken yakalattı, ellerine kelepçeler 
vurdurdu. 
Kantakozınosun anasını, baba -

suıı ve oğlunu tuttul"Clu, malla -
nı zn.ptettirdi.. Bu gadd3rane mu-

Şehrimiz Hava Kurumuna dün :r.ı
ınlan teberriller cunlardır: 

Vitali POliknr 2300, Özle ecı.a depo
ısu 750, Mazon ecza deposu 800, aŞrk 
Merkez eczn deposu '750, Türk.iye F.c.. 
zncılan laborntuan 500, Şark İsenpçl
ynr laboratunn 500, Kimya ve ecza T. 
L. ~. milmesslli 300, Mustaıa Nevut 
300, M. aGllp ecza deposu 200, İstok 
ecza deposu 200, D. E. A. llboratuan 
200, İbrahim Ethem lAboratuarı 150, 
Haçikos ecza deposu 100, Llmited ec
za deposu 100, Cemal Nevrol llıbora
tunn. 100. 

vecizıesi şu idi.: cSak:m ~ 
ntz.• 

Di KONFERANSI 

Beyoflu Halloovhıden: 

1 _ 3.4.941 Perşembe günü sa.at 18 
de l.:vimizin Tepebaşındakl Merkez 
binasında Diş Tı:.blbi Ruhi Vdmık Gir
gin tnrafından <Diş> mevz.uunda mil· 
hlın bir konferans verllecekUr. 

2 - Herkes gclcblllr. 

Se i bütün Unya radyolarında dolaşım •• 
P liklan her yttde dinlenen ... 

Teni llAllUZO : IİNO LUGO 
A 

Bu Akşam LALE Sinemasında 

Sevgi imin Sesi 
Skala de lilano'nun öz kamaştıran salonlarında çevrilen 
Milano Operasının en parlak zaferi olan bu ıah ri al lama •a 
koşunuz. 

İlfiveten: En n gelen Türkçe (PARAMUNT JURNAL) 
Numaralı yerlerinizi evvelden kapatmanızı rica ederiz. Tel: 43595 

amele Kantakozin<>sun ıbütün dost
larını kızdırdı. Ana mahpusta 
ökiü. Kantakozinooun tarnftarlan 
kedisine müracaat ettiler, impa
ratorluğunu iliın etmesini teklif 
ettiler. Kantak.oz:inos !bir müddet 
tereddüt etti, nihayet razı oldu. 
Kend'sini imparatorun saltanat 
veriki ilan etti ve Edime üzerine 
yürüdü. 

Apokavkos bu havadis üzerine, 
idareyi eline aldı, düşmanını dur
dumıak için Jazım gelen tedbirleri 
almıya~dı. 

Bütün uıdegan K.antakozinoo ta
raftanydı. Apokavkas her tarafa 
hafiyeler yolladı. Ahaliyi Kanta-

oz.inos aleyhine l:aldırmak içlin 
elinden t;cleni yapmaktan geri 
durmadı. İmparatorlukta müthiş 
bir dahili harp başlndı. 

Apokavkos bütün tedbırlerinde 
mu\ nffak oldu. Knntako~un 
Edirneye k hareketi kfunilen 
durduruldu. 
Selrmiğ k~ yaptığı hareket 

de ayni muvaffalciyetsizli e düçar 
oldu. Kanta.kozin06UI1 elinde yal· 

nız bir Diınctoka kald . 
Bu ufak muvaffalciyet üzerine, 

Kantakozinos dl§ardan da imdat 
alnuya başladı. Zevcesi İmpara • 
toriçe İriniyi Dimitokada bıraktı. 
Kendi, Sırp Kralı İstef ana müra· 
caat etti Sırplardan imdat istedi. 
Sırp Kralının gayet vasi fütu -

hat emelleri var<b. Maksad1
1 

Bi
zans enkazı üzerind bir itnpara • 
torluk tess ey lemektl 

Kantakozinosun tcldifini der • 
hal kabul etti Fakat, imparator
luktan alacağı şehirlerin kaffesi 
kendisind ıkalmal. Ü7.er 
edebileceğini söyledi. 

Kantakozinos bu t.eklifi :redde
deb.lecek vaziyette değfldi. Razı 
<'ldu. 

Biraz sonra, kral h k' a ha-
ıtı.rlanmıya ladı. 

Fakat zaptetdi: 
eW. O suretle ki, Apokav «en
di ıdnre tmek :i:stedtği imparator
luğu bu &Uret. inkısama t -

oldu. 
Keza, Bulgarlar da Kantakozı

nosa :> ardım tmek bahan 'le Di-

g·· atı 
• • 

ızca zın eve 
- Gel, gel arkadaş dedi, atel 

Rninle §llrada ınM't~ fakat dost
ça bir dertleşelim!. 

Balyoz, sözde :ril:ritliğe leke sür-
istemez gibi görü 

- Geldik işte!. 
Dedi. 
- Geldin e, e~ öyle 

kayını karşıma!. 

Balyo:l, koltuğunun altım yok-
byarak l\tustafanm çök-
ıtü. 

- Ey hoş geldin!. 
- Hoş bulduk amma ... 
- Amm ı JWll1lJ1UlS1 y er-

baba!. 
- Merhaba!. 
- Ey nasılsın bakal ?. 
- İyi:)iz hamdol-.otn!. 
- Allah i3ilik versin! 
- Amin amma ... 

- Amması m.aınm sı yok d 
medik mi? 

- Ne demek istiyorsun yani.. 
Bu.pya ne derneğe geldin, beni ne 
diye buray çağırdın:·. 

- ~eninle ahbap, dost oımıy&!. 
Balyoz, yine koltuğunun altın

daki saldırmayı yoklayarak: 
- lmınn) ım mı?. 
- İnan dehkanlı, inan!. Bekri 

Mustafa öyle enin bildiLrin an· 
cık .in$3ıılardan değil<\ir. 

- lu ğildir de ne c:ive benın: 
do h111•1• alıp kııçırıyı'·!. 

- Se11in do tunu alıp knçD"dts· 
sn mübareği alataya doğ .. 11yıp y 
medik )a!. · 

- Öylcy e nerede undi bizim • 
ki?. 
- ~vdc!. 

- Hangi evde?. 
- Bi?;m evde!. 
- Benim d tumun il ifl v.ar 

aizin f'vtlc? 

:..... İşi olmaz olur mu? Benim a· 
nacığım yeni öldü, endim beki· 
nm, kimim, kimscciğim yo,, o 
şimdi kaç hündür evde Denim ye
meklerimi pişiriyor, çama.şırlan -
mı yıkıyor, yatağımı iyor. 

- Yatağını mı eriyor?. 
- Evet nmnıa, sade o dar, ya-

tağımı seriyor, ondan nra o çe
kiliyor. kendi odasına, ben 4le ya
tıyorum u~ kuya!. 

- İnana) mı mı?. 
- lnan delikanlı inan!. Biz he-

1&1 sUt emnıis in n evllidıyız. Biz
de yalıın, dolan yok. Vôkıa ben de 
gürbüz ve gümrah bir delikanlı
)'Ull, bir genç kııdın karşısında b 
nim de bir takını duygulanm o
hır. Fakat benim hayatımı kurta
ran bir kndınn karşı ben o duy • 

guları yenmc~ini bilırim. 

- Senin hayatını kurta 
- Ne sandın )a, bcııiın 

:mı kurtaran )a!. Yok n b 
tan o muşmula!an ) utml 
ki de dayaktan öbür dün)• 
lamıştım!. 

- Sen ne SÖ)lü.}orsun) 
Mustafa Snlmatomruktıl 

takhanede olup bitenleri b 
rer Balyoza anlattıktnn 

- Bu k§am dedi, işınl 
bitirdikten sonra kalk, 
bizim eve gel, bizim ev Kii 
sofyada, Juıle dibindedir. 
cı Bekri l\lustafnnın evi di 
sorsan sana gö terir. Gel 

akşam, hem bizim e\ de le• 
demlenelim, hem de dostu 
kendi elimle tc lim ede~ i 

Balyoz başını k ':1:13 aralo 
düşündükten onra şu ce\ 
di: 

- Fakat, ben 'zin C\ t 

arkadaşımla gelirim. 
Balyozun şüph ini çnk., 

tafa: 
- Bir değil, istersen iJd 

daşınla gel, senin de, ark 
mn da ba ü tünde yeriıı 
Fakat rica ederim, birlikte 
ceğiıı arkadn m, yahut ar~ 
nn o gece 1altızlmm mc 
indeki gibi insana kahbct' 

dan \'e yandan hücum edt 
ten ve sulu takımından ol 
O znman mesele )ine o gef 
döner, yine atrzımızın tadı 
ve belki de elimizden bir ~ 
çıkar!. İyisi mi arkndnş, 
güven, ben katakulli, ka~ 
bilmiyen bir in nnım.. SB 
ve yürekten söz \•eriyonııll 
den sana bir fenalık gel:ıncJ 
istersen sen evini banıı tnri! 
hatunu lıp bu ak anı izin t 
leyim!. 

Balyoz yine birnz dusüıı 
onra: 
- Sana inandım dedi, • 

hen bu akşam gün battıkt• 
nra yalnızca sizin eve g 

'f 

Büyük bir insanlı~ 
ha zin bir ta b 

- Sor bakalım dostuna 
geJ.d.iği gündcnbc.ri acaba t 

line değmiş mi?. 
- Hacet yok, m ele ,ıı 
- Fakat delikanlı, cnııı 

miz, öyle insan yürekli o 
bir dostun var ki!. 

(~ 

Türkçe sözlü ve Şark efsanesinin en güzel, %engin ~ı 
lhti amb saray Iarda çevrilen 

BİNBIRİNCİ GEC1 
~ e yeni Yeni rlalan Balıkçı Osman I Prt! nse ., 

- liy taklitli mW - RAZAT'Jll 
prkılar soy en lemeleri arkıl• 

SADETfİN M1lNtR y P n ö~ li ' 
FERDİ 1· ZE 

TAYFUR SE •f.~ KAYNAK NUREDDİN 

• Gördüğü F evkalide J p EK Sinemasında dnb' 
rağbet üzerine kaç gün gö ter~ 

mitokn~ a doğru yürüdüler, ~ 
müdafaa edecek yerde zapta laşam 
eyJc.diler. 

Kantak<ninosun işi fenalaşmı • 
ya onşlamıştı. Hatta, cesaretini 
bybettl O sırada idi ki, Dimito-
b .n muhnsara eden Bulgarlar bir
denbire kaçtılar. SebC'bi, biltdıare 

anlaşıldı. Aydın oğlu Umur Bey, 
Kan~akm.inosun m~ .. vaziyet. 
te kald'lğını duyar duymaz im.da -
Cb~ koşmuştu. 

Umur Beyin maiyetindeki kuv
~ ga) t mühimdi, Aydın lu 
üç yüz seksen gemi fle Ebroo yani 
Meriç mansabına g~. Gc -
8'lilerde yirmi dokuz bin ldşilik 
Tü.rit kuvveti vardı. 

hnparatiriçe İrini, alicenap müt
tefikinin ~ldiğini işitir i,"'2tmez 
bütün zadegarunı, zabıtlerinin en 
güzidelerini karşılamıya yolladı. 

Heyet, aynı zrunanda yuz de at 
götürüyordu. 
İmpnratoriç , valin gnyet f 

na gıtm·~ olnw ndan dola'' an -

cak bu kadar at gönder 
ayrıca mıız.eret makamılld 
etmişti. 

Umur Bey, ımpnıniı ıçf 
&şıktı. İmparatoriçe de l tf 
yi seviyordu. Bu sebeple ı; 
Kantakozinosun derhal 
yetşnişti. 

Umur Be •, ımparato ı 

diği yüz at de hal gazılC 
gelenlcrınc hediye ettı 

Umul' Bey, imparator tf 
mitokada b r kaç gün 
geçil dikten sonra yoluP" 
etti. 

Umur BeJ uı Diınit<> 9S' 
mesı ahalinin manevi )(1.' 

artt~tı. Umur Bey :O 
da dokuz b·n Tuık c 
raktı 

B.Ugarla- An 
Dimıtokn üzer n 
yunca, b3ljl nda r l 
ğu hald" harlx>tm«Ien lt 
laım 

IA,.-1 



Erftauds --=:::e';lud
DJlllll Lasdb 
aha eUne a 5grd ~ •Ba 
kik• bekl~ır. 
limandan açılan bir ltaı
yan torpidow tayyareler 
t.rafmdaa takip edilerek 

<liu ;azır.ın met!Dlat ,....,_ batınlmııtır. Akdenizde 

Amerikada sabo 48 saat içinde 
taj yapan Mihver vaziyet agdz:ı-

denizcileri lanacakmış Aıan , buıtenıcrtıuıeo alJDmlftir) bir İtalyan denizaltısı ile 
T ı .a •otıa: bir ltalyan petrol ıemiui <ahia eden: M.,,,._,,.. · b 

batınlmıttır .. Geçen ma 
İngiliz Hariciye .Müsteşarı Bat- sene idnde İngiltere hii-

le • kam--~~da Türk • Sov· .. 
r a\am .,__ da bir kiımeti dakikada 7360 

Yet mıınasebetleri hakkın İngiliz liruı muraf et-
ıncb usun ııordul ~alete:"~ 
v rerck Turkıyeye bır miıtir •• 
ta dır ;de, Türkiyenin So~etler ı:::::::========== 
B.rl ginln tam •kOIDP~bansbıy~no 
una ve bıtaraflığına guvene ı e • 
ce i hakkında Sovyetler Birliğinin 
temınatını muhtevi son Türk -
Sovyet deklarasyonunun bazı ak· 
samını okumuş ve demi lir ki: 

- Avam Kamarası hatırlar ki, 
T'Jrk • Ingılız kar§ılıklı yardım 
protokolu mucibince Türkiycnin 
aldığı taahhütler, Sovyetler Birliği 
ile bir s'lahlı ıhtilafa girme>ini in
taç edecek bir harekette bulun • 
rnıva Tıirkiveyi icbar edemez. 
Turk • Sovyet deklarasy<..m ile 
böyle bır ihtimal daha ziyade or. 
ta<lan kalkmışa ben emektedir. 

Batler d · ğer bir suale ce,-aben 
Sovyetlcr Birliği deklarasyonu • 
nun çok şayanı memnwıiyet ol • 
dugunu söylemiştir. 

DOCU AFRİKASINDA 

İngiliz askeri sözcusli Musavva
ntn düşmesinin her dakika bek • 
lenın kte olduğunu söylemiştir. 

Libyada Mersa Brega mıntaka-
611\da İtalyan piyade ve motörlü 
kuvvctlercle temas ettikleri hak· 
kında Kah ırede neşredilen tebliğe 
0 kadar ehmemiyet vttilmemelr. -
tedir. Bunun ilri bir karakol mil.. 
Badetn<>sı olduğu tahmin olunmak· 
tadır. 

Sırt Mersa Berga çölünün hudu· 
dunda bulunan Agayla'nın 50 ki· 
loınetre kadar şimali şarkisinde, 
&ahi.ide bır yerdir. Bingaziden 300 
lı: lornetre mesafededir. 
BiR DESTROYER BATIRILDI 

İngiliz Amirallik Dairesinin teb. 
liğine göre, Doğu Hindistan BaşkU· 
!lıatıdanı Pantera S!Jllfından 1528 
lanluk bir İtalyan torpido muhri • 
l:nnin tayyareler tarafından batı· 
rtldığuu bllıilrmiftir. 4188 tonluk 
Bertram Rikners adındaki Alman 
t · careı vapur>ı Musavvadan kaç -
lllak isterken Knadehar geınisi 
tarafından yakalarımıştır. 

İNGILTERENİN Mi.)THİŞ 
HARP MASRAFI 

Evvelki gece biten mali sene 
içinde İngilterede 3,867,245,670 İn· 
tıiliz lirası sarfedilmiştir. İngiltere 
dakikada 7360 İııgili% lirası sarfet
tnış demektir. 

İnaıJtererun senelik varidatı 
~iOB,867,097 İngiliz lirası olduğun-2,:a rnuvuenede bu defaki . açık 

,378,573 liradır. Bu açı.it istik-

razlarla kapatıldıktan başka, 48 
milyon 676,097 İngiliz lirası fazla 
varidat olm~tur. 
AMERİKA YUNANISTANA 

SİLAH GÖNDERiYOR 
Nevyorktan b ldirildig:ne göre, 

Şimalı Karolinde Brag istihkam -
Iarmda bulunan mühim mikcarda 
75 lik top diğer harp maldzcmes.i 
ile birl'i:te vapurlara yüklenmek
tedir. Bunlar Yunanistana gön -
derilcccktir. 
Diğer taraftan Hariciye Müs • 

teşan Hal, müsadere edi!en °Mihver 
vapurlannın sc-rbest bırakılması 
hakkındaki Alman ve İtalyan ta· 
leplerini reddetmeğe karar \'ermiş
tir. 

Cenubi Amerika devletleri de 
kendi limanlannda bulunan Mih
ver vapurlarıııı müsadere etmiş • 
!erdir. 

CEBELÜ'I"l'ARIKTABÜYÜK 
FAALİYET 

Celıelattankta dün epeyce faa
liyet görülmüştür. İkisi harp mal
zemesi ile, ikisi de askerle dolu 
dört nakliye gemisi iki kruvazörle 
dört torpido muhrıbinin ve iki de
nizaltının refakatinde olarak li • 
mandan ayrılınıştır. 
Öğl~dcn sonra üzerindeki tay -

yareler uçmağa hazır bir vazıy~t~ 
olarak Ark Ruayal tayyare gemısı 
ile iki kruvazör, altı muhrip, iki 
yardınıcı kruvazör limana girmiş
tir. 

Di ~er taraftan bildirildiğine gö
re, Akdenizde bir İngil~ denizal. 
tı gemısi, bir İtalyan denizaltısını 
ve 3645 tonilatoluk Lora Korrado 
isimli İtalyan petrol gemisini ba • 
tırmıştır. 

AMERİKA iKİ AYA KADAR 
HARBE GİRECEK 

Amerikada Skrıps .Hovard ga
zıeteleri grupunun muharrirlerin
den Fılips Simo Birleşik Amerıka 
ile mihver devletleri arasındaki 
münasebetl.6"in iki aya kadar in
kıta noktas na varacağı kanaatin

dedir. Birleşik Amerika haziran 
yında harpte olacaktır. Çünkü 
~kes Amerikadan gönderılen 
malzemeyi hamil kafılelerı hınıa
ye altında scvketnıektk': dbıışka 
çare görmüyor. Bu ta o.ır e ıse 

yalnız toplar konuşacaktır. 

----
Balkan vaziyeti 

<tutu cı -.ı •rl- devam> 
bir llbt İngiliz mebllfılinde biÇ Lon: OÖJ'lt!nJnemektedir. YalnU · 

lll"""1i!ı, Nazınn her za· 
Dlanlr.ı •"7a!ıaUeruun ıusa veya u· 
~ ı.1'.:.lihun lnkişa!.!an takıp ettill 

1 .....,dctmddecıır Geçen sene 
Mısıra Beyahatbıl Bmgazinlıı zapll 
lak!p etmı , MumoUnlnln Afr~ 
İmparatorluiuna öldilrücil bir darbe 
IDdirill0i3Ur. KAılılrqe yaptığı IOD 
lle,,.aJuıtten ııoııra Yunanistan• bel' 

~ilde Yardun!a~ arttırılmıştır. 
Tı.co.ı. da bulunmalıta olan F.<fen'ID 
ı.nı.. v loüldlmet mümessilleri tle 
<lir td;p etmb..... malıluı dejil-

~Alla. VAZİYETİN 
..!,_"los!a~ll<lald - vazı.ret diln \
trı ıt.....r...;,;ı mevzuu ba)ısedil
..::ı "• hariciye Ullateprı BaUcr Yu
IUıı k h(llı;Qmetın1n ilr.Udarı ele aıma· 
aııı &ıllz hültaınetı namına bararellrt 
~:ıktan oonra, demlıUr ki: 

<taşta IVek!l btitiln Yugoslav vatan
O!ın llnı OCllk!annı mudataaJ'a hazır 
~e {!" da...,t etmiştir. Ordu, donanm& 

18 
h ~a kUVVeUeri vnz relerin rapını-

lı' a..., buııınma1ı1a<1ırlar 
\' U&o lav hWu'lmeti, sİo,.adiJIOViç'I 
t v;' iavyadan nefyelınelı ısted ğinj "" 
tı<1 ;,z ara nde ol'11JD116ına musaade 
n,;·ıne ını lllnit eyled;ginl bıldirmJŞL 
rrıeı:ilracaaı üzerıne Yugoslav bUlr.Q
" in arzusu ~rlne ııetırileceill ce-
1 abı Ver!lmiftir Şimdi Stoyadinovlç 
ngı tere • bulun· 

'"aıt •mı.inde mevkut 
c tadır. 
No-r? TAU:p EDEN 

Al "ERILMF.nı 
~ an,a il y ı~tavya ar9~ındaki 

Eyap ve şı .. u 
(1 inci _,..ıaıı denm) 

Zavallı varalı çocuk Balat Musevi 

hastanesi.ne kaldırılmıştır. 
Şişlide osmaırbe~ de otur.an 

doktor B. Fethi Ercana sen ar 
sütçü Apustolun idaresındekı 785 
numaralı otomobıl çaı-,:ımış ve ha· 
fif surette yaralamıştır. Doktor 
Fethi ayni otomobille hastaneye 

götürülmüş ve müdavatı yapıl -

ııııştır. 

Kasımpaşada Hacıhwırev mahal. 
}esinde Arabalar sokağında 37 nu-

da Oturan 10 yaşında YUS\lt 
mara 
dört gündenberi ortadan kaybol • 

muştur. Aranmaktadır· " 
Tramvayla Kadıkö;y:ü~en u~ -

küdara gitmekte olan Elisane ıs
zninde sağ ayağı sakat bir kadın 
Nuhkuyusunda tramvaydan at -

1 
ve sol ayağından da sakat. 

amış ed · al 
lanmıştır. Yaralı kadın t avı -

tına alııunışttr. 
Eyüpte Halilin tuğla harm.anm-

d lışan Ali Yıldırım makmeye 
~ı;~n bir tuğlayı çıkarmak ister

ken sag kolunu makineye k.aptl • 

np yaraIRDJllliW' · 

verdflıten .... 
hükOmete raporunu 
Berııne dllnmUftilrtİçlO. Palıt Jıarpmda 
- Yugoslavyan n 
vazi.l·et! şudur.m MiJ!I e!rlijl, ıı1yu1. 

Vaıington 3 (A.A.)- l\lüddein· 
mumi Cck;on, Amerikan limanla
nnda demirli bulWJan Alman ve 
İtalyan vapurlarında •abotaj ha· 
reketlerinden mes'ul olan bahri -
yeliler hakkında takibat yapıla • 
c$nı bildirmiştir. 
Şimdiye kadar 28 lta:,·an ve Al

man vapurlarından 875 bahriyeli 
tevkif edilmiştir. Bunlar tehcir 
edileeektir. 

Sabotaj yaranlar ve yangın çt· 
karanlar hakkında tok ağır ceza
lar vardır. Bu cezalar ~·irmi sene 
hapse ve 10 bin dc!ar ııara ceza • 
sına kadar yükselmckleılir. 

+ Vcnedlk, 3 (A.A.) - Stcfan! A
jansından: Yllnan il cra kamp ndan 
gelen 50-0 İtalyıın yarnlm, dün akşam 
buraya muvasaUıt etm ştlr. llk tedavi
leri yap1ld1ktan sonra Romaya doğru 
seyahatlerine devam etmişlerdir. 

+ F·umc, 3 (A.A.) - YLıgosla-'Y•
dL, gelen İtalyan tl'beası akını drvam 
etmektedir. Dün de bır çok Alman gel
m.ia ve bunlar drrlml Almanyaya mü
teveccihen seyahatlerine devam etnıJş.. 
!erdir. 

+ BudaP91ltı, 3 (A.A. l - Bulgar 
Ziraat Nazın dun Kral Naibi tarafın· 
dan kabul edilmiştir. 

lılaısaa dlşmek 
bere ... 

(1 iMi 90.)'f...... deTJllll) 
men muhakkaktır. ltalyanlnnn E. 
ritredeki mukavemetleri hemen 
kdmilen kırılmıştır. 

Merkezi Habeşistan.da Debrs 
Markos mıntııkasıııda ltalyan kuv
vetleri §imdı llabef vatanperver
leri tarafından sanlmıştır. Cenupta 
ltaıyanlar Javallo'dan gelen kuı>
vetler tarafından hırpalanmakta -
dır. 

GarM Habeşistan.da Sudandan 
gelen imparatorluk kuvvetleri ta
rafından ağır zayia'a uğratılmış • 
tır. 

İnglUzlerln kı ilan· 
dıftı b~mbalar 

(1 tael 1t&7fadan devam} 
redae malik bulunnuıkladır. llı. 
bombalann inf lak kudre• i, çok 
geoit bir saha üzerinde bütün in
~aatı yıkmak kabiliyetini haizd•r. 
Bir müddettenberi, Havacılık i 
tibsali nezareti, bombnlaı· ü~t·rin- ı 

de araştırmalar yapmai.la idi. Bu 
yeui bombalaı· lıu araştırntaların 
~etice inde inıale başlanun!jtır. 
Shııdi, bu bombaların çaphnm ve 
kuvvetlerini fazlalaştırmıık saha
larında araştırınalara de\ una olu· 
nacaktır. Nc•aretin bu hususta 
karşılaştığı güçliiklerdcn b"risi de 
yeni bombaları tecrübe i(in liızu
mu k•dar geni~ hali arazi mınta • 
kası bulmak idi. 

Aaııkara a u Tolka,, 
Operası 

Bükreş 3 (A.A.) - Stdani: 
R:.ımcn matbııatı, Yugoslavya 

hUkümetinin bugünkü vaziyetinin 
doğuracağı neticeler hakkında 
bedbinlik izhar etmektedir. 

Luocafarul gazetesi General Si· 
movi<;'in Mihver devletlerine karşı 
takip edeceği siyaseti alenen tas -
rih etmekten Çekindiğini kaydet -
dikten sonra Yug<>slav)ada yapı· 
lan seferberliğin ve İngiliz! re kar- l 
şı temayüllerile maruf Generalle
rin hizmete alınmasının Yugos -
lav hükumetinin hakiki niyetleri 
hakkında şüphe bırakmadığını ila-

1 

vıı etmektedir. 
Viatza gazetesi Mihver devlet

lerinin Balkanlan müdafaa için 
sarfedcccği gayretlcrın her hald~ 
'beyhude olmıyacağıru , e gelecek 
vukuattan Yugoslav hükCım •tinin 
mes'ul laca !mı yazmaktadır. 

Tırr.pul gazetesi, önumüzdeki 48 
saa ieinde vaziyetin tenevvür e.. 
deceğiru tahmin etmektedir. 

İsviçre petrol 
aıamıyor 

Bern 3 (A.A.) - Yugoslavyada 
transitin inkıtaı üzerine 1sviı;re 
Türkiye, Bulgaristan ve Romanya
dan mal alamamaktadır. Hal böy
le giderse, İsviçre Romanpdan 
mayi mahrukat alamama'.t ,aziye
tinde kalacaktır. 

~atsuoka' lllD 
seyahatlna dair 

Roma 3 (A.A.)- 1\1.tsuokaDlll 
Romııdnki ziyarrt ve noiılakatla -
nntlan bahseden •Ciornal Dital
ya, gazetesi yazıyor: 

•Cçlü pakta imza ko~ :ınlar har
bi mcvziileştirnıcğe k,1rar verınlş
lerdir. Ilangi şekilde o~t!t sa ol\ un, 
~:f'ni bir nıüdahalcnin HnÜn" geç
mek maksadile üç p•l·t .;,.,·)eti 
dün~·anın hl"r sahne i.ıdt hf'r va
c:ılaya müraraat edec:ek'•rdir. 

Üçfii pakt bir tehdit c.egil. imza 
sah!plcrinin elinde kuvvetli bir 
vasıtadır.• 

lngiliz Krah Ami
ral Kaningham'ı 

tebrik tti 
Londra 3 (A.A.)- ingiliz Kralı 

Akdeniz İngiliz Filos•ı Kumanda
mı Amiral Kaniııglıaııın aşağıdaki 
ıııcsnjı göndermiştir: • 

•Akdenizdeki son dcı:z ınuvaf
faki) etinden dolayı 'i:ıi ve emir
leriniz altında buhınonları sami
mane tebrik ederim.. 

lngiltereye yapı• 
lacak yardım 

Vaşington 3 A.A.)- Cumbur
reisi Ruzvelt diin llaı lıi: c Bahri
ye, llazine .ı. azırları, ul d.t \'C do· 
nanma ~efleri ile İngiltere; e ya
pılacak yardım hn!il.:,,d· uzun u
zadıya görüşmüştür. 

(1 inci -'adan devam) 
kordiplomatiğe mensup zevat ve 
daha birtok güzide şahsiyetler 
temsilde hazır hulıınmulj~ardır. 
Genç ean'atkiırlnr dakikalarca al
kışlanmışlardır. 

ıflllıjll<ıJS~l!r•~~~~·~:~~~~ 

Toptan Şeker sa hşı 
( ı lnel yfıı4an tleYam) 

BU SABAH YAKALANAN 
BAKKAi, 

Usl<üdarda İhsanıyede Enver 
isminde bir bakkal bu sabah şeker 
saklamak suçile yakalanarak Ad -
!iyeye verilmıştir. 
Diğer taraftan şeker fiatlarının 

10 kuru şarttınlması münawbe • 
tile ellerinde 100 kilodan faıla ~e
ker bulunduranlann beyanname 
verme müddetleri dün akşam bit
miştir. Dun 800 e yakın beyanname 
verilmiştir. Bazı tüccarlann elle- \ 
rinde şeker bulunduğu halde be
yanname vcrmlyerek 10 kuruş f~t 
farkını ceplerine atmak istedikleri 
anlaşıldığından bunlar hakkında 
takibata ~eçilı:niflir. Beyanname -
terin tetkik ile kontrollere bu sa
bahtan itıbarcn başlanılmıştır. 

(1 inci .·~hltcdt"U Devam) 

tin Birgen tarafından Eminönü. 
Halkevinde iki konferans verile
cektir. 

SARIYEK HALKEVİNİN 
DAVETİ 

Sanyer~: 
O Nisan ıeu Puar Cfinil saat ı4 30 

da C. H. P. İaıanbul Vi!Ayet İdare H~
ell Rei&I İzmir Meb'wu ııa.rm Ba7 Re
pt Mlmaroitlu tarafından ( Diinyanm 
vaziyeti karşısında Türkı.re) nln duru
mu hakkuyta bir konfe-rans veri.lecek
Ur. 

Konferaru1tan sonra temsil vardır. ___.,___._ 

YUGOSLAVYA 
(1 bıd. ~fa4ıuı devam) 

R yadan ge1ecelr. emtianın nakli için 
demırva lanmı.zı Almanyürun emri.ne 
im de bulundurabilirız. Fakat daha 
fvJ.:.snı y pa mayız. 
Vıynn d c\ velki hükılmet tarafm

dan ımıa edılcn paktın siyasi hükilm
lerirıe riayet cdeceiiz. 

Dunrlan sonra, hAd!selerin alacalı ıa. 
tlkamel, tamam!yle Alınan z!mamdat'
larmm e1lnM bulunmaktadır. Berliıı· 
deki 81firimia Andriç noktai nazarımızı 
~ıkça Alman hQkQmet il<! lznh otmi,.. 
memur edilmiştir. Politikan ız. Hırvat.
l•r ve Slo\ enler tarafından ıamam17le 
tasvıp edilmJıUr. 
Eğer Fon Herren,ln yerine Belgnıd 

Alman Sefart'tine Fon Jle...,ı tayin e-

Beklemeden 
ne çıkacak? 

s - N TEL.CaAF - 3 N1B 

Barb Ve Caıaslllk Telrillaaı 
• 
1 Bil am n 

Yazan: .ATLI Tefrika o. 51 

Geçen umumi harple Hindistan 
1
da yakalandığına hükmedilir 

CBAŞMAXALEDEN DEVAJD 
~tirilttek sahlırıılarla takviye ..ı. 
meti filhakika mfiınldlndür. Aa -
cak, bu suldırış nümayişten ve 
gösteriden ilerıye gcçewiyeeck bir 
taarruz olucaldır. Zira Almanla
rın, 40 Yugoslav tümeni ve aynca 
Ywıan ord11S11 ve lngili:ı yardıııu
na karşı Balkanlarda \'e ~imal hu· 
<ludunda anuk Z8 tümeni vardır. 
Yugosl8\·ya ordusunu, kat'i mu
harebeyi J,abnl etmek lçia • iş ce
nuhuna ve Sırp Makedon) asına, 
Yunan hududuna ve Sırp Arna -
vutluğuna ta~it etmiştir. Bura • 
)ardaki aruzi vaziyeti. Yugo,Jav
yanın kuvvetini lıiakal iki misli 
arttıracak kadu JehdcC:ir. O nis
bctte de. Alman ordııaunun uley
hincdir. Binaenaleyh, Almanya 
miittefikleri ile beraber 70-85 Iİİ· 1 
men nishctinde bir ordu hazırla- / 
nıatlan Yu~c lnv)nya saldıranıı - ı 
yaeak \az:Htıcdir. 
Amanıtluğu tasfi)e eden Yu -

nan • Sırp .,,,.e o vaziyetle ingiliz 
orduları ol ecnahlannı Adri~ ati· 
ğc 'c gerilerini Akdeninlcn gele· 
cek hudı:l•uz yardı'!la <la) ıyarnk, 
Alnıanlar karşısında rc;ıhr tuta -
.-aklnrdır ki. bn rcphe ·· sökmek 
iç"n Alm:ıı lar, belki de l<cndilcri
nc A\·rupa harbinde ka'9i netırc)i 
aldırarak bir harbi kalıul etmek 
nıccburiyetin<{fe ka1ac..ı1'lar ve 
mağlubiyetleri takdirınd~ bir defa 
daha hi~bir cephe tutamamak 
şekli ile bozgıına uğrıyarakfardır. 
Biuaoualeyh, vaziyetin hu ciddi -
yetidir ki, Alnıanlıırı hakiki tered
düde se\'ltrtmektedir. llu itibarla, 
mantık yolu ile. Yugm.ıa,· ·a üze
rine ani bir Alman taarruzu hek
lcnll'k biraz mli ·idil göiriln .. or. 
Böyle bir tanrruıu Jüzwnlu ~'iıiir
lnse dahi, herhalde tu taarruz 
blr, b•r buçuk aydan <mce yapıla
maz görünmektedir. Il•ınn rağ -
men. Almanların şimdi muhafaza 
ettiklrri diplomaflr l(a) retlerden j 
ümitlerini tnmaınile ke tikleri gfia ı 
ani \'C fe.eri bir hareketleri de 
daima he aha alıııınak lôımıdır. 

Muhakkak ki Yugo,!nvlar mih
vr-rdckl inıza!arrnt h'tııtnfhk!· t :ı 

ve i tiklallcrinc tamanıilc ria)et 
edilmek şartile muhafaza etmek 
isti)·o:lar. ı\lman ·anın bu kada
rını kafi addedip etmi ·.reği belli 
değildir. Yııgo<lnvva ·• hareket ;i-ı 
bırakmak \'e kendilerini fetin bir 
mücad<'ieye sevketıu m~k lç"n rlu 
göstermesi ihtimali de urdır. Her 
halde vazi)•et )'Ukarıda ifllrel et
tiğimiz gibi, sefirlerin ditnmesin
ı!en n diplomatik tema larm ne
ticelenmednden sonra Lelli ola-
rnklır. 

1 

1 

Diğer taraft•n, İn<!iliz Hariciye 
Nazırı Bay lllı•ııin \'akın ~ark 

ve Yunanislandaki foaliyeti de gü-' 
nün en m;ihim 1 adis idir. Ede
nin Bclgrnda gittiği tryit edilme-

"mi tir. Ane k, Yur,osla' larla le -
mas etmemi olduğu bakkıııda da 
hiçbir k•t"i mali.ınıat ) uktur. Her
halde, İnı::ilizlerle Yugoslavlar a-

- Mc u~um!. ?. udu; 
Diye hıçinrarak a lanııya ~ 

!adı. 
Bir muddet gog:;unıe bal renkli 

saçlarile bır belıt:k ~ını andı -
ran du""r başını gürnerck haki • 
ka ten ınes' ll't ve suıiı· iı bır ~ev ınç 
içinde ağlamakta olan bu gıizel ka· 
dına şaşkın, afallamış ve ne ya
pacağımı bilmez bir halde baktım. 

Sonra kendisıni ne1retle göğ • 
si.ımden rttim ve ga) et acı bır gü
lü, le: 

- Anna:. KomL'<iya art k bitti!. 
dedim. 

-- Ne komedyası'. 
Ş · ~1d de nhım:ımuzlıktan 

1 ' ~ r m('":") etime sı ın-

ıı: . , vah ut da b'.r udala gıbı be
ni lı ala !da tabı ecC' me ın nmak 
istiyors n sana yalnız gul ri:n1• 

Anna y i.ızuıne bir 1..-edi gibi mu-
nis ve litk 1 rengi gcizlenle J>.-
kıyorrlu. 

Bir e bıre guldU: 
- Çocuk'. de<L. Butün bu şüp

helerin gi ledij;<im bir kocam olu
şund•n .,,-,,?, 

- Belki?. Şey... Belkı değil, 

ŞÜpnt"SİZ '. ... 
Sonra nc-fretle Annanm yüzüne 

' kadar tıtredim. 
Annaam yUzüne ha)Tet ve o.eb-

şetle b:ıkıyord um. Boğuk bır ses* 
- Cüzzaınlı nu? 
Diye kekeledim. 
Anna tasdik mekamnıcla bqml 

8&11.ıyarak: 

- Eveti. 
Dedi 
- Haynot!. PU:i Aruıa .•. Kont 

bu feci şeye nerede, ne vakit y• 
kalarunıt?. 

- Kendi de bilmiyor!. Fakat,, 
geçen umum! harpte Hındiııtanda 
esir olarak bulunmuş. Orada Y• 
kalanmıt olduıtuna hülaı .;lili -
yor!. 

- Bu debvetı. 
- Evet!. Onun içindir ki bee 

ondan ayn yaşı~orum!. Karısı <»
duğum halde hütun semestıme -
h im!. İstediğim gibi hareket • 
debi.lirim!. Esasen ..• 

Anna sustu. Heyecanından ao-
1~ 

- Ewot, suen!. 
- F.sasen ken<Hmle şimdiye b-

dar görüşmüyordum. Onun bi:ll 
arıyacağım aklmıdan dahi ~ 
ımemiştim!. 

<._varı 

doğru e~ idim: 1-------------
- Anna '. dedım. Mademki mr 

kccan vardı!. Neden ayn YBlJll • 
yarımı ' Ve neden mdıye kadar 
gızledın?. 

Ann a !:ıırdenb r c ddileşü. :b. 1 
~ik kıt lannı ç ttı: 

- Fak"t o ölıime mııhkUmdur 
da omın ıçm!. 

Dedi 
- Kim'. 
-K cam• 
Acı, müstehzi bir kahkaha 

tım. 

- 'e garip ve çocukça komed -
ya!. d ) e bağmlun. Ne ganp ?e 

çocukça komedya 1• 

Demın, meçhul kocan enm ö
lüme mahkum olduğunu ldoıa e
dıyordu'. Şım<li de sen onun oliı
mc mahki•-n olduğunu ıddia edi
yorsun'. Çok tuhaf'. lllüemmel 
oyun bıı!. 

- Oyun değil!. 
- Oyun değil de nedır?. Slıl, 

kuzum, beni dunyanın en ahmak 
adamı m 1 zanedı .sunuz•. 

Anna asabh etle sı.kt gı <Hşleri 

arasından: 

- Oyun değil 1 . dıye tc-krarlada. 
Kocam hakii<at~n öliıme mah • 
k\'ımdı;r 1 • 

- ÖILime mahkıim mu• O de 
ne div '· 

- Ciızzamlıdır' 
Gayrıilıtiyuri kp<.'den •rnağa 

Sahip ve Bqmulıarrirl: E- faeı llaloı 
N...ınt Dtrelıllri: Cevdet Karabilcla 

cSON TELURAF> MATBAASI 

"Osküdar lk.iaci •11llı huk~ ~ 
trmesind-= 

llaydarpaşa Nümune bastaıte • 
4inde mnhteUf tarihlerde ölüp u 
şimdiye kııdar varisleri tarafın • 
dan almmamq elan muhallefaba 
8/4/941 sah ırfhıll saat lt da m
lı:6r ~ aplı: arttırnuı ile 
.... ......... .,. pntleeetl ilim 
olanw. 141/111 

~ ... --~ .., 
Balıırlı:~ yeni Moda sokalıntla 

T numarada makim !lıen ölen doktor 
Asaf Tapıncm lerekealne mahker-.
mizce vaz'ıyed olunarak müteveıtrs,.. 
aıl menkul ve esyasıyle doktor atat ve 
edCV3 ıı ve bir talıım OAç!ar ı 1/4 941 
Cuma gunil saal 14 de )'Ukarda 7azıla 

J>luniln ikametııihtnda aleni miWıyede 
ile aatııacatından talipt.rin y(ttde ye. 
di buÇUlr. pey alr.çesıni ted!7eden soma 
mahallinde bulunacalr. mmıuru mahsu
suna muracaallan l1t.n olunur. 941 • 

~~1~;!; d~:1~:~!~"~:ma:ı':ı'ui::~ Erenköy Kız Lisesi Direktörlü-
tahm'n etmek tah!i bir mütalea d 
hududu dıtına ta~nıaz. ğün en : 

Muhakkak iri Eden ~alı•n·or ,.e 1 "k il "li 
bu çalımıası ile Alma") aııın he- f'OSSeptl İftŞ851 açık ekS tme 1 ftl 
sapsız ve rılgın herhangı bir hart>- 18.419~ı tar h!.ıe ıesadil! eden Cuma ıwıu oaaı ıs de İstanbul Beyot-

lu - İs ıkl • ıdı..le Jnde K rlaınan malaza&ı kaqısmdakt u.eıer muhaaebec.ru-. 
kelini tevkif ediyor vr. hilınuka • bina n • e !bu ko 1 yunu od>.noda tıuılesi .Y"Pılmalı üzere 14118 Ura 82 -
bt'le ingil;z hayatiyetıni Balkan- nıı keşıf bedellı Erenlr.oy lr.ız lisesinde 711pılacalr. olan l"aeseptik !nşut açık -
)arda hızlandırıyor. 1 .ııımeye konulm~hır. 

Muk.-cle eksllt.me Bayındırlık iflerl pnel buoual ft femıl ııartnamel«i -
Sözün kısası vasiyet lıidioeleri le keşif hilU.:ia.sı ile bwıa müte!eni dlier evrak remıı tatil Jlln!erinden maadıl 

için için kaynatan ve birden pat• ı 1ıer gun sabah saat 9 dan akşam saat ı' 7e kadar ~eki Erenlt67 kız Ji
lak verdlrtrcek loir muvakkat sü- 'seıınde gönileb!lir. 
k6ıı mauesi ile örtiilmüş bulunu
yor. Bu maskenin altından n ce
hennemi bir Balkan harbi çıka • 
bileceği gibi, harbi Ba!kanlardaa 
uzaklaştıraeak en sakin bir da • 
nım da çıkabilir. Çünl<ll. Alman • 
lar, şimdiye kadar eu kolaya ve 
italyanlar da en kolay zannettik
lerine çattılar. Halbuki, Balkan • 
!ar, hedeflerin en ~tini n .,. 
tekinsizi!. 

ETEM iZZET BENiCE 

Otoltlsçller 
aıa.-aı ... Denm) 

birdenbire dumuıkta ve c.maklne ~ 
zuldu' .. • dıyerek yolculan d rmek
tedirler. Fakat bıılr.lkaıte bozulr.lulr. oı
mad.ıiı.ndan biraz a gerı dönup 7e
nlden müfteri almaktadırlar .. 

Muvakkat lemlnat tU Ur3dır. 
İsteklilerin en llZ bir taalıbattıt loet llrük bol ite bemer it .Y"Pı.lı18nM 

dair idarelerinden alm11 oldulr.ları ,_ı -!ara ilUnaden İs\anbul ~ 
tine müracaatla ebiltme tarihinden <la W C1lnlerl hariç> Qç cOn ene! ~ 
eblıyet ve 1941 ;rılına ait Tıcaret Odaa ftlilıa1an ile l490 ayıh kanwnm ı.ri
fatma unun olan hük1lm<!lçe tayin edilen banb1ardan alııunıl teınlnal ,...... 
bu ve 7ahut mail.re vezne makbUZll ile muaneoı &llıı ft .aaliııde ınmkW blmılll 
topl:ına.:ak olan komisyona ge meterl llln ulunur. c.a> 

:- istan~ul Komutanlı~ı Satınalma Komisyonu İlan:arı 
Beher Ir.Uocuna llıt kuruş fiyat -lıt. edllm J48 loll - 1 4/Ml Sünil .... 

ilde pazarlıkla oatın almaealr.llr. Jı!ebam- W - lira up lıatı temi.,... 
720 liradır Şarlnameol lıer tıün -1qoDda ııerıı- bteklller1ıı belli lllıı ,,. 
ııııatte Fuıdık1ada aatuı alma ıı:-ı.,. + • ~ ·-

Beher 1ııı-ma !1ı1 1cUrU1 ıı;,ort - - MU - odun S 4"41 ,_ ... 
ı ı de puar ıkla •tan almacaktu". Muhammen brdeU 4IOO Ura olup kat1 •em!n+ 
'1JO liradı.r Şet" .. bor ııilD lwml J ~- .-. 1-lııerin belli .- ... 
1Utte Fındıklıda •tınalma lromuıymama eebnelert. dl7~ ... ... 

ıroıeeblaldl - v• beabaıa D UU j mm ber .... ~ .ıtırelelıllll. 
ııtlnO saat ı5 dete kalem tıüv<-rcinlllı: l İsteldllerin - illa ye_... -
maı-n...ı pazarblıla salm almacalıtlr. 
J(nhammen bedeli 4395 lira olup lıal't hela •tm ahm ~ ııe-
temınaıı 8119 Uıa 25 lmruehır. ş.,_ 1 imi. -1 ebe• r safhadadır· A1-

E Herren Be gı:ada avdet 
r 17asl lıfıllerde bil-

YugosJavyan eri !sU1r.1Alin• dolıunul
iktı.sadı ve aslr. .ıav ıapralr.lan bare
mamalıdır. YUCo ıJınamOUdır. Yu
ket üasU olar•k:.ıma her mAnııalle 
gos)avyanın bi 

Şehzadebaşında Kemalpaşa ma
halles nde 161 numarada bakkal 
Gani 50 kilo kesme, 76 kilo t z şe. 
ekri bulunduğu halde bunlan sak
ladığından Müddeiumumiliğe ve
r!lmi tir, 

d lıne, bu Yugoala hllltOmetınln lıal&I , 
hareketini tasvip etınek demek ola~ 

Nitekim diln de 10ftir Vellnın ·cıar.
ı!ndeki 3111 numaralı pllılr.a! otoblıı 
70Jcular bu şelı!lde !ndirilmişler, falm* 
ııeyrilsefer memur!an tanıfmdan :19-
pılan kontro~e 1ılç bir bcmJldalı o
clıtı anla ılarak lıumaz şofi!r ha)rlımda 
icap eden bnmıl muameleye teu r 
olunmu ur. 

SAGLAM DIŞt.ER vE AGIZ BAKiMi MUTi.AKA l ay, lav bil-
ce talep eden b r nota 
d r. Almanya hA ~ yen! bil· 

ı,.,.,oanı~n,.filn! otwna.smı 

ted . 
vya da Alma yanın etacall 

ak beki ektedir. 
ft n \'\ ro RYyıınm BerllB 

8liD Jle1lradd& lı:allıl 

rta:ret edıımelldir· bltaratlık mefhu-
Fakat Üç!Q Pli~ !fb!rUll lsler ki. 

munu reddeder ve tamamen a.rton "' 
.... da b!taraftlıtırıa ııomımaınn• bot
mlD!. sly8Jf ~etıı;, ıe Yueos!avya 
- ııet>eı>llr· - il . P __ ..,m,....,& •• 
....,. bı.-' ...... ~-

p 

ŞEKERLİ MADDELERE 
Z M YOKI 

J ebi fiatlarma; 
<"ker zammında 

undan yeniden 
olunmıncalcbr, 

t r. 
ÜSKÜF ÜZERllmJ: 
TAYYARELER 

Be rad 3 (AA) - DQn milli,..cı 
yy "' U kQp :rya~ me::r

ı çm tur Ta,... 
eçlıul bı.r ıaUkame e ııtmı.-

-----* Sil'J<ePde bir depodan 2 t. 
demir çubuk qıran Halid isminde 
bir hamal dilıı 7 &1 hapıııı mahıJrOa. 
olunımqtar. 

RIC>.A. Dl~ SUYU 
KULLANMAKLA OLUR S~BAH •E GECOATAR~EN MAH~LUNl!,flJI 
CA iLE iSTiMALi MIHAHIKI OLARAK Dl~L<AIH HMlnENl1ESINI ve 11USTA 
ZARUI MAYİ HALİNDE BULUNHASI iTİBARi iLE OE FIRÇA AKABINDA GARBA 
RASi Dl v• DİS ETLERiM EN DERiN YElllERİNE Gl~~REM MORUllMASllll TfMİNEDI 
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