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Parasütcülere Karsı 
rıyerde Dünkü Pasif 

Korunma Tecrübesi 
' 

Muvaffakıyetli Oldu 

Roosevelt 
Dünyaya 

Hitap Etti 
---o,- -

110 EM OKRA S 1M1 Z 

Harekete 6eçmiıtir11 __ ,. __ 

Gör.dtrec:eğlz., 

"insaniyet, Fütuhatla 
Kabul Ettir~en ve 
Esarete Dayanan Bir 
Sistemi, Yeni Nizamı 
Kabul Etmiyecektir .. AllWl'iia Bl.·kfli De"1.etlni Cibnlı1DTelal Mr. RuzfJelt, gazetttlkn lngllten111 ya • 

..ı..Jt 1Jt17tlım hakkında izahat ve ri11or. 
<BaQ -...... ~ vail1etiae dair Faik Sün Duran'm bir makalesi lçhe& .. ,.,._..,.> Vaşln~n. 18 (A.A.) - Roo.. 

sevelt, dün a'keam, Beyaz Saray 
.. L edl la • p--ı• L-----~- --ı• . nezdine memur R&Zeteciler birli. ,..

1
--- -------......:..--------------------l - Dllakl tlenemede kö7Jiller ~t~fllere aarp afet ror r . ~ - ..... _. __ Haue jtinin akşam ziyafetinde bir nu-

dar em,ı.n- biri te1t1t edllı1°r. tu'k IÖylemiştir. Reis, Alman ı... G Papa 110 5 H 1 TL ER ' I N Yu go S lavya ------ -,Tayyareden Atlachldan FC11 zecllen 40 1r.u aı~ında bulunan memteket- • · "'=' 
lerin dılleri de dahil olmak üze- o d 1 1 u ı •• p kt 

Paraıütsü. Faalyete Gesmelerlne ~1ie:u ~:=:n ;"::: n~ r uyu YEN B R Ç U G G 
. Meydan Verilmeden imha Veya Esir Eclldl :"Er~~: 1 ebrik Etti N u T K u Girmiyor 

Dün saat 10 da Sanver mıntalraanda bava hOcwnlarma ve cektir." ~-- "Hl~IJ. M::..-Leref aarruz Pl6nı ı>aratütçülere kaJ'1l pasif korunma tecrübeleri yapılmQtır. Booeevelt. liSzlerfne lble ele- ~ llMlll 
Tecrübede Vali muavini Ahmet Kınık. vUAyet seferberlik nm etmt.ıir: fLalyanlann Atlıır 

-c-

Belgrad, Kat'i Bir 
Bitaraft.k Siyaseti 

Takip Edecek 

mOdGrii Ekrem. Sanver kaymakamı. j(al'llbon ve ~tçOleri "~H harp baflamlldan T ';r Har .. ı Neffcesfnl 
A1man78o Amerlkanm batan kuv- imha k tanı ve diler komutanlar bulwmiuşlardır. evvel. 1Eyınl1938 tarihinde. la- Z • V d"kl • 
'\feÜ7W tn,utere,e ;prdmıa bat- T~e ICllyoe ufuklarından mefruz 14 düşnw\ tayyare- tikbal hakkında blreok Jd'ımeler- ayıat er 1 en Da:l.ffr 
lamaa Ozerine. pek mQfkill bir llfnln belirdtll haber verilmesiyle tam saat 10 da başlanmış ve den fazla ~ieede idim. HAdlle- .,., emez.. 
"&&17ete dQpüftQr.Amerikan ~- bunlardan üçünün hava dafi bataryalanmız tarafından düşürül- ler, benim luzumu kadar endi1e Teevviit Ediyor 
duru lnailtel'e79 bava OatUnlOIQDil • duymRmıs oldutumu iabat etti. ı ı -=---=:;;:. ~ '!; -ft-1-----~t:~==-,j:~ Aıiıerıbn rnflle!L bur' toribL 

;.. •• 'ı all .nı ıs• te-ifer Mat 
JllÜ Dat17acmddır. Abl takdir- allrm •--" verilm'-'ı-
.. hartti Jrmnmıli!DI lmklD kal- ..-.... ,.._. 

~- Nazırı Dedi ki: ba:,!!~=: ~~ ı=! Adlsababa'ya 
balardan Sular caddesindl iki e-

11. Zekerll/G SERTEL • ve tam isabet vukubuldulu ve D v 1 
Du •• ~manın Amansl% bunıan yıkıldııt bildirilmiş, ayni ogru. 

M art, Bitlerin talihini de. ~ zamanda bun)ann yanmakta ol-
nediti aydır; bütün bil- f H•• f K duğu vt enkaz altında kalan bir 

hareketlerini bu ay içinde ucum arın~ arıı kişinin öldüıü dört ki$iııin yara-
"Plımtt:ır. Bu defa da, öteden. land1ıt farzec:lilmletlr. 

t1ln ettill ilkbahar taamı- Hazır Bulunmahy•z Bu 11rada da Büyükdere tstlka-
mart içinde baflamısı ihti- metinde ilerle' -:n ta:JYarelerden 

"-11 eoktur. Londra 18 (A.A.) - Bahriye 2 ıl alır makineli tüfek atesivle 
ISlmdt mart a71ftda ve flkba- Nazın Alexancler Torpy'da söy düşürülmüs. diıer dokuzu Büyük 

buanıabnda bulunuyoruz. leciiii bir nutukta Inıiliz donan- dereyi bombalanuslardır. 

lngiliz Kıtalarının ileri 
Hareketi Süratle 

lnkitaf Ediyor 
llllleıenaJleYll ergeç A1manlann masınm ıördülü hizmetlerden Bir bombanın ilkele cfvannda 

Y6k ilkbahar taarruzuna ba._ litayifle bü.ederek halihazır Mardirosun razlnosuna düserek Nalrobi: 18 !A.A.~ - Bu sabah 
r.-~qylJarl beklenebilir. Yalnız bu vaziyeti hak1rmcfa fUDlan söyle- yan.nn cıktııt ve ~ kisinin de resmen bildirilmietır: 1nıUiz kı· 

~rurım Japon Hariciye Nazı- ml§tir: yaralandı., anla~m1sbr. Bu ara- talan, Mareşal Grazianl'Din vak. 
Bertin ziyaretinden IODl'L .. _ şu Gç başlıca am1U aklı- da vaour iskelesine de bombalar tiyle Habetiatan iltllA edilirken, 

bınJalmaR ihtimali de var- m1zdan çıkarmıyalım: düsmü• ve burada da yan1Qn çık f bir zafer kaundılı Nepelli'ye 
• Çbkil Berlinde ~ mihver ı. - Bu MDe kudretli blr dOı- mıeur ve Vijiga'ya derinliııne ilerle-
let.t me.terek bir taarruzun manın karada, denbde ve hav3· Ekipler laallgette mektedirler. Neıhelll, MOl(adia-

~lanm telbit edeceklerdir. Bu da b~ en amansız bir tarzda bil· cio - Addia - Abeba yolu Ozerin-
'9 da Alınan matbuatı Mat. cum edecelini görecelfz. Bu hü- Bu faradyeler üzerine itfaiye dedir. HarekMa devam edilmek· 

Berlin ziyaretine bll- cumun haıara, zavlata ve isti- ve ıUıhiye ekipleri faaliyete geç- tedi" 
~ mitler, mefruz yanrınlann sön- Jİaoa ~ 

yet vermektedirler. raplara 1ebeblyet verecelfni göz dürfllmeıine, yaralılann kalclınl- Kahire, 18 (A.A.) - Hava ka. * * önünde tutarak ona karp müeeh ma1arma baılanmıttır. rar·-u··-- tebltıf: ıs martta ve - bez bulunmalıyız. Harbin bu ACU&&&&M& 
,,...,,ann !Jkbahar taamı.. (Sonu: Sa 1; Stl Z) ( Seaa. S. 1; Si 1 J (Sonu: Sa I; 81 7 J 

a hılrlanda ilk defa 0-
11.-..._.. Dleast -. Deaı.:ı.nd, 

aJamı mllhlm ffpatta 
"'1tınmllltlıır. Bu ajam, •Alman 

llU!ltla ~ stratejik plA
..... altmda yudılı bir 

16 Mart ihtilali 
i-:;':a::::: Aziz Şehitlerimizin Eyüpteki Mezarları Baıında, 
~rmAfm.n ~ d;:\=:~ Dün Halkın da lstiraklle Hazin Bir ihtifal Yapıldı 
ttlrlıMJle bqbyacaklarl bQytlk 

tUrrunn ~ltereye kati bir 
nrabilecellne kanidir. 

1-~ekl sanayi mer. 
~rine ~pılacak ke.if hava 
~umııan fncilterenin mukave

macütır. 
a - Almanya, ln.Uizlerln Ak

ekl 6stünlilıtine nihayet 
~~-lr tein. talya ne daha sıkı 

aurette lebirliji yapmıya b-
~-

4 - İnlfllz adal'annı iatflA tP.-
~ müteeddit ve muhtelif 
~- Dilsmanın kuvvetleri
:-. c1aııtmü ve mfidafaamnı za. 
>atıAtmaJıc tlzere muhtelif istika
~- heD birden müteaddit 
~ telebblialeri vaı>tlacaktır. 

1 - Almanya Ludendorf'un 
laıa de yaı>tııı hatan tekrar et
~ lf•rptaki kuvvetlerini 
~a cephelere daihtmıvacak. 
\r. hıclllz ahtllerinde bir Jr:öp
ttl bMJ vulfest ı6rebtlecek olan 
~.~bir köy, uzaklardaki 
~ zaferlere nilbetl!- bizim 

(~INl,Dilll Dbkl Datifaltlm •lr ıirlnlf.' <Tafalllt ildncl ..ıüfemWellr). 

General Cavalero 
ela Değiıtlrl• 

Y-W- Kıah ikinci JerJ 
Wtfna, 18 (A.A.) - Atma n4· 

YQIU. General ~·un ~ 
claJıci Ri1nMik emri orduya tamim 
etQinl blldlrmekted1r: 
· •aon yeC11 .an letnde dn.._ 

nm aarfewıt pyıetler .aizl.. ye
rinlmen JDPllda~~ Dü._ 
nuınm bu ham1est mtıkenimel o
lan 1nq bbW~ ve ı;n -
balu milcaclelenln 1ı.ıdı o~u ... 
hülnnda beeledllfııtz imanı. ev. 
n1Ce df oldalu ıfbl. bfr Jı:ere 
claha iabat eteıek fırsatını llıe 

<a.u:s.1;811) 

•••••• ., Dfilllcl 

Maffa ...... 
1 ·O Ya• 

MilU Jr:ilme maçları bqla;rına· 
1a kadar dörl klüp arumü -
tip edilen ''dörtler kupem,, maç
laruıa dün de Şel'.91 .Wında de
VUD ecltımlfltr. DüUi mu.aba· 
kalanla l'enerbahfe WenbUlapo
ru 2 • ı, a.latuaraT • latanbul 
pmptyonu ~ ı - O mat
ldp_~. 

m.ç-. w.uaıa ve 16nlln dl-
ter lpOl" barebtıeri dördüncü aa 
bif"Dldedir. 

Alm•n Kuvvetleri 
ltalyanın Yükünü 

Azaltacaklar 

2 • 4 14 

Tazyll Artsa .. 
Karar DeğipNyecek 

''D N B Belırad. 18 (A. A.) - "Reu· Berlin, 18 (A. A.) - · · ... ter . Alma ı r tarafından yapı-
Bu~n Berlin ukerl mnfıeslnde ıan"dört hJı:Wı: sinir harbinden 
Adolf Hltler, vatan t~in ölen sonra Yuplavyanm. üçlü pakta 
kahramanların, anma merasimin- iltihak etmt~e bu ateam 

l 
de, uzun bir nutuk irat etmtetir. Be1«radda muhakkak nazariyle 
Hitler, Alman ordusunun kahra· bakılmaktadır. Her ne oluna ol
manlıtından bahletmlt. harl\in -'"· b' "'"--afmeıulivetini fn«iliz Basvekili ıun Yugoslavya auu ır .,.._. 
Ch rchill' ... -ı.ı.ıet ;. Lehistan lık muhafaza edecektir. Btneeııa· u e _.,...... m..,.. leyh Yugoelavyaya bir GlUma-
No~ ve Fransa ~fer~e Al- tom verildJii veya Yu«Ollavyamn 
man ordusunun l(Öl'teldıli kud- bu ültimatom karıwnda bO;un 
ret ve eecaati hatırlattıktan son- ejtditi baklanda dolaşan '8yialar 
ra, harbin bundan ~ !üi- kat'I olarak bertaraf edilmek ll
fafı hakkında fU sozleri soyle- zımdır Yunoalavvanm Almanya. 
mittir· · " • .J 

"Bu· kıs eok iyi calıstık. Talim- Y~ yapacalı azamı ta~ı. teca
lerimbe bütün yenilikleri Jr:oy- vuz nereden J(elirle gesm, muka-

la vemet edileceat baklanda bfr 
mut bulunuyoruz. Alman ordu • madde illvealyle bir ademi teca· 
n, simdi. tarihimizin en kuvvetli .ı.n ed 
vuıtası haline ıelmiştir Eler bu vilz paktı hiızasının teoıı-u ece-

nı. ı 
0

-ıu.1 .. ..ı- jtine m~ nazarı ile t)akıla-
~ wr. aylarında n"~"' bilir. Alman tazyi)g.. ilerde ne '8· 

(Sonu: Sa S; Sil 1 ) ( S..11: s. I; sa T ) 

( GÜNLER GECERK EN ) 

Nimetin Kadrini Bilmek 
Yazan: Refik Halid 
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Yazan: ULUNAY 

Uzun bir ıslık hepsini olduk
ları yere mıhladı. Biraz ev-
vel mücevherlerin mendile konu
lup Prense teslimini teklif eden 
kadın: 

- Korkuyorum! Dedi. Müth~ 
korkuyorum: Yüregimde bir his 
var. Bu akşam başımıza bir şey 
gelecek. 

Diğerleri güldüler: 
- Oh! Ne kadar hayalperver

siniz. •• 
Prens sa~ tarafta bir sokağa 

saptı. Basık bir kapının önünde 
kasketli iki üç kişi ile ellerini si
yah kısa önlüklerinin ceplerine 
sokmuş iki kadın duruyorlardı. 

Tefrika No. 13 

Kızllay'ın Elen 
Kızllhaç'ına 

Hediyesi 

lik rengi gözlerinde bir hiddet 3 Sıhhiye Otomobili 
şiın§eği çaktı, ince dudaklarının 
arasından bir kürar mırııdnndı. Selanik1te Merasimle 
Sonra bütiın hiddetini beraber 

Teslim Edildi 
dansettiği anası yerinde kandan 
çıkarmak ister gibi: 

(t'~ ~fk! ~~·J.Ç g~ndaktir bir Türk Kızılay Ccmıyeti, dost 
un ı e ge ırm m. . u şanı Yuna Kızılhaçına yaralı naklıne 

canına okuyac~ğım se~ın! mahsus (3J adet otomobil hediye 
Kart karı masum bır bakışla etmiştir. Bu münasebetle 26 şu-

Totonun karısına baktı . b t 1941 mb · ·· s l" ik _ B · a çarşa a gunu e an 
. . ebenm borc~nu yarın ve- Kızılhaç Cemiyeti bir merasını 
nrım. Boşuna ~en~!11 pasımı al- tertip etmiştir. Cemiyet merke-
dınna. (Beni dovdurme) · ı b ~ 

Pr d kil h kk d zınde vapı an u meras.mdc, ~e-ens ora a er a ın a • . • l · 
t f ·ıat · d lanık konso osumuz Bay Idrıs 
a sı Ş v~rıy~r d u. .. el Çura, Makedonya umumi valisi 

1 -.. .~ kız .ka ar guz sarğı s~ç Ekselans Kirimis, Uçüncü askeri 
ı, yuzu .esı genç en aşa 'ı uç tak k d G ı R 

k" · "'ld" ·· t" c k t" · mm a uman nnı enera a-
~şı o u1:Inuş ur. ~ e ın~ ye- vengas ve kumandanlığın yüksek 

TAN 

Ö Xh u 
Selilnikte yapılan mera5imde, Uc;ündi nskeri mınhıkn kumandanı G~ncral .R.avengas, Türk. Kızıla· 

yının hediye ettiği otomobilleri ve otomobillerin bathınıyelerını muayene edıyor 

Gelenlerin içeriye girecekleri
ne intizar ediyorlarmış gibi ke
nara çekildiler. 
Kapıdan girerken hepsi eğil

meğe mecbur oldular. Önlerinde 
isli bir lambanın aydınlattığı u
fak ibir sahanlık vardı. Bu sahan
lıktan uzanan dar bir taş mer
divenden miyasma ile karışık bir 
tütün kokusu çıkıyor, öksürük ve 
ıslık ile karışık, boğuk bir gü
rültü aksediyordu. 

nınde daıma kınsız mce bır bı - ··tbeli zab'tl · T'" k Yu 
çak taşır; kalbin yerini en meş~ ru . . ı. ~rı, ur. - ?~n ı-
hur anotomiciler kadar iyi bilir. Cemıyetı reısı ve idare heyetı a-1 _ 

MÜTEFERRİK: 

Kadınların hiç birisi bir ~ey 
söylemiyordu. 

* * 
Merdivenin or~sına ~eld~-

leri zaman bırdenbıre bır 
çalgı başladı. Son kademeden son 
ra ufak bir koridor geçtiler, kirli 
kırmızı bir perde açtılar ... 
Geniş salonun kenarında ma

salar, vapurlarda yalpadan dev
rilmemeleri için yapıldığı gibi 
yere çivilenmisler, iskemleler 
zincirlerle duvara rabtedilm~
lerdi. Elektrik tenviratına rağ
men salonun tam ortasında tava. 
na büyük abajurlu bir petrol 
lambası asılmışti. Kapının sağ ta-
rafında tezgahın yanında zemin
den yüksek bir kerevetin üzerin
de bir armonik, bir banjo, bir de 
davuldan ibaret orkestra \vardı. 

Prens ilerliyordu. Herkes ye
ni ~elenlere baktılar. Amerikalı 
kadınlar başlarını kaldırmaj(a ce
saret edemiyorlardı. Birbirlerini 
takip ederek masaların araların
dan geçtiler. Salonun nihayetin
de onlar için hazırlanmış gibi 
duran bir masaya dokru ilerledi
ler. Etraftan mırıltılar yükseldi. 

Tezgahta sıvalı kollarında ka
ba dökmeler görünen baloz sa
hibi yanlarına sokuldu. Par -
mağım kozına'tikle parıl parıl 

parhyan kır saçlanna sinek ko
ğar gibi götürerek selamladı. 

- Şampanya mı? 
Prens başiyle tasdik etti. Son

ra sordu: 
- Nasıl gidiyor. Toto? 
Muhatabı ibir dolap gıcırtısını 

andıran bir sesle cevap verdi: 
- Berbat ... 
- Seninkilerin hoşlarına git-

medik galiba. Homurdanıyorlar. 
- Hakları yok mu? Böyle me

rnklı hayvanlar gibi seyredilme! 
kimsenini hoşuna gitmez. Her 
horos kendi çöplüğünde gerek ... 

Baloz sahibi tezgaha dof{ru gi
derken Prens misafirlerine an
latıyordu: 

- Toto, Biribi'den geliyor. Fa.. 
kat size evveıa Biribi'nin ne ol
duğunu anlatayım. Bu cehen
nem, Afriknnm ortasında bir as
keri hapishanedir. Orduda ser
keşlik edenleri oraya gönderir -
ler. Cezasını bitirip dönebilenler 
panmrkla gösterilir. Kızgın bir 
güneş altında taş kırmaya, açlığa, 
susuzluğa gardiyanların akla gel 
miyen işkenceleri olmasa Delki 
tahammül edilebilir. Fakat hepsi 
Korsikalı canavarlardnn seçilen 
bu zebanilerin zulümleri, Sene -
gallı zenci çavuşlann kırbaçları
na inzimam edince bir sene için
de mahkumu öbür dünyaya gön 
derlr. Toto bu hayata on sene da
yandı. Bu harikulade mukave -
meti ona apaşlar arasında yük -
sek bir mevki vermiştir. 

K adınlar yavaş yavaş etraf
larına bakıyorlardı. Bazı 

Bazı masalarda çatık kaşlı, zayıf 
yüzlü yılan gli ince endamlı he
riflerin karşısında genç, orta 
yaşlı kadınlar oturuyorlardı. 

Toto şampanyayı gctirirlfen 
çalgıcılara işaret etti. Çütler aya
ğa kalktılar. Apaşların ar~ında ... ... 
bir banka memuru gibi melon 
şapkalı siyah caketlileri de var
dı. 

'Totonun karısı boynunda asJ. 
c:anta ile dans edenlt:rin arasın· 
da dolaşıyor. Ara sıra: 

- Sökülün mangizleri!... Di 
ye bağırıyordu. Bazan birlıine 
yaklaşıyor. 

- Bebe! lki yuvarlak isterim .. 
Güme getirmiyelun ... 

Bir genç kız teni kadar tara
vetli simasında sol şakağından 
dudağına kadar bir yara izi bu -
lunan ve henüz çocuk denecek 
kndar genç göründüği.i için Be
be diye -.ağırılan haydudun ~e-

= ~:~~~e:!v~ak~.~e~~: zaıc~~u/:r:.~~~t:;~·nufku '16 Mart Ihtı·fa"' 11· ti Bebe'nin buharlı hamamlara Kızılha~ Cemiyeti reisi B~Y. Z~- . . 
gittiğini öğrenmi§, çirkinleştir • nas bu munase~.etle t:ade.tt~ğı bır 

Çocuk Esirgeme 
mek için yaptı. nutukta dost Türk m.illetm?1 Kı-

- Demek bu çocuk... zılayı ~rafı~~an hedıye edılen o-
- Evet ... Oyledir... t~_mobıll~r ıçın h~ra;etıe. teşek-
- Senelerce Ispufi ismin~e k~: ~.tm~ş ve d~ıştır. ki. 

bir şairle beraber yaşadı. Bir gün H~r;ıyet v.'! ıstiklfılımize kas
şairi apartımanının banyo oda - detm~ ola? .duşm~a .~a~şı .Yu
sında çırçıplak sırtında koca bir nan mıllehJ?ın bugünku cıdalınde 
bıçak yarasiyle ölü buldular. Be- var kuvvetıye çarpışmakta olan 
beyi tevkil ettiler, günlerce istic Yunan Kızılhaçı~~ kardeşçe, yar
vap ettiler bir ipucu yakalıy~. - dımda l;>uuı;ıan Turk .. Kızıla.yın~ 
madılar. Cinayet yapıldığı gun b~ hedıyesınd~n . rnutevcllıt su
Bebe, Sen Klu da bir bahçlvamn rur ve saadetımız payansızdır. 
yanında çalıştığını isbat etti... Ci- Memle_keti~izin bu hareketi.n! 
nayetin faili hfila meçhuldür. fevkalade bır şeref adettiğimızı 

ve bu otomobilleri kahramanca 
çarpışan askerlerimiz, ve hava 

M üzik tekrar başladı. taarruzlarından dolayı yaralanan 
Prensin misafirleri biraz vatandaşlarunızı nakletmek fırsa

muhite alışmış gibi ıdiler. Artık tile memleketimizin Kızılhaçı ile 
etraflarına bakıyorlar. Dans eden şanlı Türk milletinin Kızılayı a
bu dişil~:in erkeklerine karşı rasında asla sarsılmak bilmiyen 
gösterdikleri merbutiyeti hayret- rabıtaları ve bu iki kardeş mille
le seyrediyorlardı. tin duydu~u müşterek hissiyatı 

Dansın ortasında masalarına her vesile ıle tebarüz ettirmek i
bir erkek yaklaştı. Köpeğini çağı- çin 1rnllanııcağız, 
ran bir tavırla Amerikalı kadın- "Hürriyet ve istiklftll için çar
lardan birini dansa davet etti. pışmakta olan Yunalıların zafere 

Onlerinde erkeklerin eğilerek olan itimatları kavidir. Zira bu 
!kendilerini dansa davet etmeleri imanımız, kahraman yavruları
ne alışan kadınlar hayretle Pren· mızın cesaretine ve bugüne ka
se baktılnr. Apn§ omuzlarını sil· dar müteaddit jestlerile manevi
kerek: yatımızı yükselten vazüelcrlmizi 

- Çomardan izin nlmıya hacet kendi zaferleri addeden cesur 
yok. Kalk1 Tavugum! Dedi dost ve müttefikimiz, Türklerin 

Fazlullah: yardımlarına dayanmaktadır.,, 
- Her tavuğun eti yenmez. Sel.cinik konsolosumuzıuı 

Sen o kumandayı kendi kancığı· söylediği nutuk 
na geçirirsin... Seliınik konsolosumuz Bay ld-

- Vay beyaz gagalı şahinim!.. ris Çura tarafından bu nutka a
Kanatların çabuk siırmüş. Bura- şağıdaki cevap verılmiştır: 
sı bizim ülkemiz ... Burada boru "Kardeş ve müttefik Yunan· 
öttürmiye senin nefesin az gelır. milletinin bugünkü cidalinde Se
Adama babaç horos gibi üç tıı.· Ianik Kızılay Cemiyetine mem-
vukla çalım ettirmezler. leketiınizin Kızılay cemiyeti ta-

- Ağzını topla... rafından vaki bu yardımdan mü-
- Dağınık lfıf etmiyorum ki, tevellit sevinci ifade etmekle son 

ağzımı toplıynyım. Ti tin ihtiyar· ı derece mütehassisim. Iki memle
lamasa o da bana üstündekiler gi ket arasındaki rabıtaların gittik
bi cici şeyler alırdı. Bcnimkide çe sıklaştığı bu anda kalplerlml
istihkam ~rt~annd~ . ç~l~mııdan zin ayni gaye uğrunda çarpıştı
cvvel senınkıler gıbı kıbnr cad- ğını ilave etmeği zait adederim. 
delerde işlerdi. Zira Yunan zaferini kendi zafe-

Amerikalılar bir kelimesini rimiz gibi karşıladığımızı kardeş 
anlamadıkları halde bu argo mu- Yuna milleti de biliyor. 
ha-Cerenin tarzından arkası fena "Hediye edilen bu üç otomo
gelecek bir münak.:.şa olduğunu bilin kahramanca çarpışan şanlı 
hissediyorlardı. Yunan askerlerinin yaralılarını 

Prens: · nakil fırsatiyle iki meleket ara-
- Ağzından çıkan lafları git sında asla sarsılmak bilmiyen 

apdesthaneye dök. Benim bur - dostluk, ittifak ve kardeşlik bağ
num böyle kokuya alışık değildir. larınm aynca tezahürüne vesile 

Haydudun kaşları çatıldı. Bir- olacağını kaydetmek isterim.,, 
denbirc en yakininde duran ka- Çok alkışlanan bu nutuktan 
dının bileğinden yakaladı, şiddet- sonra Makedonya umumi valisi 

le kendine doğru çekti. Herkes 
onlara bakıyorlardı. 
Kırbaç gibi bir tokat şakladı. 
Sanki bütün balo bu tokat se

sini bekliyormuş gibi herkes ka
rıştı. Birdenbire bütün elektrik 
lAmbaları söndü. Salonun orta -
sındaki geniş abajurlu petrol 
lfımbası fırlatılan bir şişe ile par
ça parça oldu. 
Karanlığın içinde bir boğuşma 

başladı. Ciyak ciyak bnğrışan 
kadınların feryatlarına küfürler 
karışıyordu. Amerikalılar yanla -
rında Totonun gıcırtılı sesini işit
tiler: 

Ekselans Kirlmiz de söz alarak, 
Yunan milletinin zafere olan iti
madını bir kere daha tebarüz et-

Otomobiller Kızılhaç işaretiyle 
tirmiştir. 
gönderildiği halde Selanik Kız.ıl
haç Cemiyeti tprafından ayrıca 
Kızılay işareti de ilave edilmiş
tir. 

Taşovada Tütün 
Satışlanna Başlandı 

Erbaa (TAN) - Müstahsilin 
eh"'mmiyetle bekledi~i Taşova 
tütün piyasasyı açıldı. Satış ma
halline getirilen tütünler İnhl-

Aziz Şehitlerimizin Mezarları 
Kurumunun 20 inci 

Yddönümü 
· • Çocuk Esirgeme Kurumunun 

Bacında Haz·ın e·ır lht.ıfal 20 inci yıldönümünü kutlamak ı-
~ çin şimdiden faaliyete geçilmiş 

ve 23 nisan çocuk bayramının 

Y aplldı. Hatıraları Tebcil Edildi ~e~~i~~~=~~~:~:;~1:;r/Çc!c~ 
16 Mart, bugünkü neslin hü

zün ve elemle, yarınkı nesillerin 
de ibret ve heyecanla anacakları 
kara bir günün yıldönümüdür. 

22 Yıl evvel, 16 Mart 1919 da 
Istnnbul işgal orduları tarafından 
askeri i§gal altına alınmış, bu sı
rada Şehzadebaşında Letafet a
partımarundaki karargahta yatak 
larında uyuyan askerlerimiz hü
cuma uğrıyarak şehit edilmişler· 
di. 

Her sene Eyüpte Bahariyeden
ziz şehitlerimizin mezarları ba· 
şında yapılan hazin tören, dün 
de saat 15 te mutat meras!m!e 
yapılmıştır. Merasime halkın, 
gençliğin ve küçük mektepdle
rin bir ağızdan söylediği istiklal 
marşiyle başlanmış, bunu askeri 
bandonun çaldığı matem havası 
takip etmiştir. 

Bundan sonra şehir tılimına şe
hir meclisi azasından Meliha Av
ni, Parti namına Eminönü Halke
vi başkanı Yavuz Abadan ve genç 
lik namına Universiteli bi: gc11ç 
h~yt>Canlı birer nutuk söylemiş
lerdir. Hatiplerin işgal fl\..Clnsrnı 

ve kahraman erlerimizin uğradık Esirg~·1w kurumunun bütün şu
ları tecavüzü anlatan ve nihayet heleri mınt~kala~ı da~ili!lde ya
Türk milletinin yaşamak azmi pı!acak şenlı.klerı t.esbıt ıçin .ko
karşısında katlandığı zorluklar mıteler teşkıl etmıJler ve bırer 
ve tarihimizde şan1ı snhifelcr a- program hazırlamaga başlam~.ş
lan karramanlık menkıbelerini ve loı dır. Ankara radyosu d~ o. gun 

çocuk bakımı, çocuk yetıştırme 
işi, çok çocuklu ailelere yardım 
mcseles· etrafında neşriyat yapa
caktır. Çocuk Esirgeme Kurumu
nun cütün şubeleri faaliyetleri
ni bilcliren raporlar ve grafikler, 
çocuklar için yeni oyun1ar hazır
lamaktı:ıdırlar. Çocuk haftasının 
he gününde çocuk sarayının bah
çesinde yeni yeni eğlenceler ter
tip ed•lrccktir. Hazırlıklara hız 
verilmiştir. 

zaferi ve bu zaferip bizi eriştir
diği nimetleri tebarüz ettiren nu 
tuklarını, kalabalık halk ri.ı.itlesi 
gözleri yaşlı ve kalpleri heyecan 
dolu bir halde dinlemiştir. 

Bir manga erin havaya boşalt
tığı üç el ihtiram ateşinden töre
ne iştirak eden askeri müfreze 
şehit ağabeylerinin mezarları ö
nünden vakarla geçerek ordu na
mına muazzez ölüler hürmet se
lamını yapmıştır. Askeri kıt'ayı 
blr polis müfrezesi, Eyi.ıp ilk ve 
orta okulları takip etmiş, ve sa
hayı dolduran kalabalık halk küt 
lesi de aziz şehitlerimizin önün-
den onların kutsal hatıralarını a
narak geçmişlerdir. 

Merasime belediye Reis mua
vini Lutfi Aksoy,• askeri erkan, 
Parti ve HallCevleri reisleri ve 
erkanı iştirak etmişlerdir. 

USKUDARIN lMAR PLANI -
Şehircilik mütehassısı Prost ta
rafından üsküdarın iman için 
hnzırlanan projenin tatbiki bu a
yın 27 sinde ihale olunacaktır. 

Bu projeye göre, Üsküdar mey 
danı parke olarak yapılacak tre
tuvar ve refüjler tanzim edile
cektir. 

IZIN ALAN OGRETMEI\TJ...ER: 
Maarif Vekaleti, Istanbul Maa
rif Müdürlüğüne yeni bir tamim 
göndermiştir. Bu tamimde mezu-

M D • K j •• 1.. •• ı niyet alan öğretmenlerin isimle-

0 da en l z l u J u ri~Fcz~i~~~~i~:.5~1i~:1~~e;:~:~ 
lerin sicillerine kaydedilecektir. 

Hii.disesi Adliyeye Poliste: 

I n t ika l E iti Dü~a~:~:d~ld~ört 
Zeki Rıza Sporel, Deniz Klübü idare 

Heyeti Azası Aleyhinde Bir Dava Açtı 
Moda deniz klübü idare heye

tinin Zeki Rıza Sporel'i klüpten 
çıkarmağa teşebbüs etmesi üzerı
ne çıkan hadise, şimdi de nıah· 
kemeye intikal etmiş bulunuyor. 

Zeki Rıza Sporel, medeni ka
nun ve cemiyetler kanununun 
kendisine verdiği hakka istina
ien birinci asliye ceza mahkeme
sine müracaat ederek Deniz klü
bü idare heyeti azası aleyhinde, 
kendisini haksız ve nizamsız ola
rak ihraca teşebüslerinden dola
yı dava ikame etmiştir. 

Bir azanın klüpten çıkarılabil
mesi, o aza bakında verilmiş bir 
mahkeme kararı kadar mühim 
neticeler doğurabilir. Çünkü 
klüpten çıkarılan azanın içtimai 
ve ticari haysiyet ve şerefine dar 
be vurmak demektir. Bunun için 

dir ki klüp idare heyetlerine a
zanın şeref ve haysiyetıyle oyna
mak salahiyeti verilmemıştır. Bir 
azanın klüpteıı çıkarılabilmesı i
çin o azanın klübün hoysiyet ve 

ferefini bozan hareketlerde bu
unması lfı.zımdır. Zeki Rıza Spo

rel'in klüptcn ihracına sebep ola 
rak ise gazetemizde yazdığı bir 
kaç yazı gôsterilmektedir. Bu se
beple Zeki Rıza Sporel, kendi 
haysiyet ve şerefi ile oynayan 
klüp idare heyeti azası aleyhine 
dava açmıştır. 

Klüp idare heyetini teşkil e
denler şunlardır: Denizyollar mü 
dürü Yusuf Ziya, Kadıköy Halk 
Partisi reisi Naci Ali, avukat Is-
rnail Hakkı, Ressam Cemil Cem, 
Denizyolları klavuzluk dairesi 
şefi Salt Sal~ attin Tevfik Taşçı 
ve iki Ingiliz. · 

Dün şehrin dört muhtelü sem
tinde baca kurumlarının tutuş
masından dolayı 4 yangın başlan
gıcı olmuştur: 

Modada Svastopol sokağında 
evin bir dairesinde oturan Cemil 
Köksalın odasında yaktığı soba 
borularında biriken kurumlar tu
tuşmuş, sondürülmüştür. 
Beyoğlu Halaskargazi cadde

sinde 4000 liraya sigortalı Ferdi
nand Keçecioğlunun berber dfil.c
kfınındaki soba borusundan çıkan 
kıvılcım Madam Atinanın sigor
talı evinin bacasına sirayet etmiş 
itfaiye gelmiş ise de ateş daha 
evvel söndürülmüştür. 

Pangaltıda Eşrefedendi soka
ğında 9000 liraya sigortalı evin 
ır numaralı dairesindeki soba 

tutuşmuş, derhal söndürülmiiş-
. Beyoğlu Kemeraltı cadcıe 

sinde lastik tamircisi Fikri Er· 
doğan'ııı di.ıkkanınm soba boru
sıındaki kurumlardan çıkan ateş 
te itfaiye gelmeden söndürülmüş
tiır. 

- El ele tutuşun arkamdan 
gelin! Diyordu. sar ve diğer firmalar eksperleri -===-=-------.. -=---=::c:1===::cı:===-===== ET~GI TUTUŞTU - Kuşdi

linde Hüriyet sokağında 71 nu -
maralı evde oturan Emine Yıl
maz, dün mangalda ateş yakar
ken etekleri tutuşmuştur. Emine 
Yılmaz eteğini söndürürken elle
ri yanmış ve tedavi edilmek üze
re Nümune hastahanesine kaldı
rılmıştır. 

Birbirlerinin parça parça elbi
selerine sarıldılar. Balo sahibi 
bunları kırmızı perde ile kapıya 
doğru koşturdu. Hafif bir ziya 
gelen koridora çıktılar, koşarak 
merdiveni tırmandılar. 

Toto aralık kapıyı açtı. Uçünü 
de sokağa çıkardı. .... 
H afif bir yağmur çiseliyor

du. Kadınlardadn ıKisi 
mantolarını alamamışlar, birisi 
kundurasının tekini kaybetmişti. 
Kendilerini selamete çıkaran a -
dama: 

- Prens! Prens ne oldu? De -
diler. 

Toto sakin bir tavırla: 
- Korkmavın. Onu da kurta-

rırım. 

<Arkası var) 

tarafından muayene edildikten 
sonra İnhisarlar eksperleri tara
fından 6 denklik bir koçan muh
telif fiyatlarla mübayaa edildi. 
Bunu takiben di~er koçan1-ır da 
yine İnhisarlar tarafından alındı: 
Fiyatlar 60 kuruştan 78 kuruşa 
kadar. 

Kıt'a randımanı, nefaset, işle· 
yiş bakımından pek iyi olan bu 
tütünlerin nevileri iicten vediye 
kadnr çıkmaktadır. Vaziveti ye
rinde tespit eden yabancı firma
lar mümessilrei kevfiyeti mer· 
kezlerine tellemişlerdir. 
Yakında oivnsaya. Mitat Nem

li. Au~tro Türk Felemenk Türk 
firmalarının da iştirak edecekle· 
ri kuvvetle muhtemeldir. 

Son vakte kadar piyasanın 
Niksar ve Tokatta da ha layıp 
başlamadıi!ma dnir bir haber alı
namamıştır. 

Ziraat Mektepleri 
Müdürlerinin Kongresi 

Ankara, 16 (TAN Muhabirin
den) - Ziraat Vekilinin reisliği 
altında bir kaç gündenberi top
lanmakta olan orta ziraat mek
tepleri müdürlerinin kongresi 
n.hayet bulmuştur. 

Kongreye iftirak eden mektep· 
ler müdür ve muallimleri tekrar 
vazifeleri başına dönmüşlerdir. 
Kongrenin bir kaç gün devam e
den çalışmalan çok verimli ol
muştur. 

Kongre mekteplerin mesaisi ve 
müfredat programlan üzerinde 
durmuş ve bu müesseselerin bu
lundukları yerlere yakın köylere. 
çıftçilere daha çok faydalı olma
ları kin esaslı kararlara varılmış· 
tır. 

Edirnede El ve 
Ev İşleri 

Edirne (TAN) - Geçen sene 
lzmir Fuarına Trakyadan ıştırak 
eden reuhtelif firmalarla el ve ev 
işleri sahiplerine Fuar komitesin
ce gaye~ zarif takdirnameler gön
derilmiştir. Bunlar sahiplerine 
verilm'!k Ü7.(" ... ,l"llUmi r- "•:?ttiş

likçe vilayetlere gönderilmiştir. 
Haber aldığımıza göre bu senek 
Trakya pavyonunda el ve ev işle
ri ve el dokumalarına geniş ölçü
de yer verilecektir. Cürnhuriyet 
Halk Partisinin köylere dağıttığı 
eldokuma tezgiıhlarnın faaliye 
te geçmiş bulunması da buna im
kan verecktir. 

__ _,.. __ _ 
Mimar Sedat Çetintaş Bu 

Akşam Radyoda Bir 
Konferans Verecek 

lstanbuJ mimar birliğini temsi
le!"' guzel san atler akademisi pro 
fesorJerinden Sedat Çetintaş, a
nıt - kabır projeleri hakkında sa
liıhiyettnr makamlarla temas et· 
meK ı.iz<:re Anakraya g•t.rr.iştir. 
Sedat Çetintaş bu akşam saat 
9.15 tc Ankara radyosunda Ti.ırk 
kadınının halıcılık, domukacılık 
ve eiışlcri san'atlerindeki rolü 
haıunda bir konferans verecektir. 
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Bir Sabıkah 
Dün Tekrar 
Mahk"'m Oldu 

--~--

Şükrü iki Biçen 

Yumurta Sandığı 

Çaldı ve Yakalandı b 
b. 

Yakalandığı zaman adının Re- q 
cep olduğunu sbyliyen ve fakat n 
mahkemede adam öldürmek, ya· ~ 
ralamnk, hırsızlık gibi suçlardnJl ~ rb 
14 sabıkası oldu.lhı anlaşılan Şük as 
ru Biçen, diın Hasıriskelesinde Oı ı..k 
melek ambarının önünde durar n 
boş yumurta sandıklarından iki lıtıa 
sini çalmıştır. Şükrü Brçen bun· tın 
ları bir sandala yüklemiş ve u· ~ı 
zaklaşırken motörcüler tarafın· lJ.ği 
dan görülerek geri çevrilmiş ve 1 
zabıtaya teslim edilmiştir. \tn 

Sultanahmet ikinci sulh cezada ~ 
yapılan duruşması sırasında Şük· 
rü Biçen, sandıklan bir komi.S- ~ 
voncunun kenqisine verdiğini id· ~; t 
dia etmiş ise de şahitlerin üadesl 1 ; 
bunun aksini teyit etmiş ve hıI" l: 
sızlı.~1 meydana çıkmıştır. 1''Bu 
Şükrü Biçen, bir ay beş giiıl 'der 

hapis cezasına mahkum olmuş ve ek~ 
derhal tevkif edilmiştir. diş 

ı 
ADLİYEDE: ~r, 

Sarkıntıhk 

Tevkif 
Suçlusu 

Edildi 
ın 

Mustafa adında biri dün <;t• ~ n 
dırcılardan kocası eminle birlil<' ~t 
te j?eçmekte olan bir kadına takıl· lı.z 
maya ba~lamış, Emin MustafaYB ı 
yoluna gitmesini ihtar etmiştir· llıd 
Fakat Mustafa bu ihtara hiddet· ~ h 
lenmiş ve onun yakasına yapışa· [Frı 
rak kavga vesilesi aramıştır. B1' ~·a 
sırada ır.::murlar tarafından ys• 
kalanarak karakola götürüleI1 ~~a 
Mustafa ifadesini alan polis :ıne- ,;• 
muruna da hnkarct etmiştir. . t ~ 

Dün bu suçlardan dolayı aslı· ~·'D 
ve altıncı ceza mahkemesine se\I'# ~tıu 
kedilen Mustafanın duruşması sJ.. dn 
rasında şahitler yaptıklarını an• ~."'c 
latmışlnr ve ayni zamanda onut1 11 
evvelce de hakaret suçundan bir le 

,,. •ı 
sabıkası ol,du,ğu meydana cıkmı.. ~ A 
tır. Hnkim suçlunun bu dosyası· as 
nın tetkikine karar vermiş ,,e ı.tle 
Mustafayı tevkü etmiştir. !'llrn 
İNTİKAM ALMIŞLAR - J{o- c 

camustafapaşada oturan Rem~ ~. 
ve kayın biraderi Avni evve11' Ilı,.,. 
~ece evlerinde beraberce egıeıı· d 
mişlcr ve bu arada bir hayli d6 

içmişlerdir. Gece saat bir buçuktB 
ellerine bir kazma alarak sokağa 
çıkmışlar ve: 

- Şimdi intikamımızı alaca· 
ğız. 
Dıye bağırarnk komşuları ft' 

linin kapısının önüne gelmişlel" 
dir. Remzi ve Avni kazma ile e 
vin kapısına vurmaya başla:ınıs· 
lar ve bir hayli uğraştıktan sonra 
kapının bir kısmını kırmışlardı!· 
Bundan sonra: 

- İntikamımızı aldık. 
Diyerek evlerine 2irmişlerdir· 
Bu iddia ile dün Sultanahmet 

ikinci ceza mnhkemesine sevkedi· 
len suçlular birer ~ün hapse ve 
660 ar kurus para cezasına mab· 
kCım edilmişlerdir . 
BİR KADIN MAHKOM Ov 

DU - Lan$lada oturan Hayriye 
adında bir kadınla kiracısı Mii· 
kerrcm arasında çıkan bir kavga. 
dün meşhut suçlara bakan sul· 
tanahmet ikinci sulh cezaya inti· 
kal etmiştir. • 
Duruşma sırasında kiracı Mii· 

kerremin Hayriyenin kocasını dıı 
yumrukla dövdüğü sabit otmuş 
ve 5 ı?Ün hapsine. 2 lira para ce
znsiyle mahkumiyetine ve fakat 
sabıkası olmadığından cezasınııı 
tecilin<> knr11r vPrJlmistir. 

İhdas edilen tek bilet usulü 
ile tram,·ny ücretlerinde halk 
lehine birincilerde 30 paralık, 
jkincilerde 20 paralık tenzi -
lfıt yapıldı gibi gözükiiyor 
amma a lındn kıta farkı kal· 
dırılmak suretiyle biletlere 
birincilerde 50 paralık, ikin· 
cilerdc de iO paralık bir zanı 
yapılmış oluyor. He ap ta· 
mnmen idarenin lehinedir. 
Halk lehine hiç bir fedaklir· 
lık yapılmı rleğilrlir. l\fnama· 
rih hiz bundan şikayetçi de· 
i:iliz. 

Ancnk idare tek bilet u· 
suJii ilt' beraber tek tram\'B'' 
usuliinii de ihdas ederek hl;. 
giin hiç bir manası \'e lüzu· 
mu knlmnmış olnn birinci 
me\ ki arnhaları kaldırarak 
halka bir kola\ hk temin ede· 
bilirdi. Yapılan zamlar yii· 
ziinden bu işten yine kfr'la 
çıkardı. Fakat halk lehine o• 
lan hu iş yapılmadı. Niçin? 

? ? ? ? ? 
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os.evelt'in 
'·nkü Nutku 
~-------------------rbin b:dayeünde infiratçı bir 
Yaset takıbıne taraftar olan A-
erika efkArı umumiyesinin bü

bir ekseriyetinin bugiın harp
neticelenmesi pek melhuz bu
an bu topyekun yardnn siya

line taraftar olması, tehlikenin 
altınlığını ve büyüklüğünü idrak 
~~stermektedir. 

Kararı: 
ister Rooscvelt'in gaze. 
tecilerin zh·afctinde ver

gi tarihi nutku~ kendi ağzın. 
ıı; şu şekilde hulasa edebili-

bir iddiadır. Diğer milletlere e
fendilik edecek bir millet dün. 
yaya gelmemistir ve gehniye -
cektir. Böyle bir millete dün
yanın ihtiyacı yoktur. 

"Amerika. yapmıya değer bu 
kadar büyük bir is karıusında 
kalmamıstır. Çocukluımız ve 
çocuklarımızın cocukları bizi 
takdis edeceklerdir.,, 

Nutkun Akisleri: ---- -- ---
1. ngilterede derin minnettar-

lık hisleriyle karşılanan, 
Avustrlaya ha-şv~kil muavini ta
rafından: ' 'Hürriyeti seven hü
tiin insanl.ııra g'eyret ''erecek bir 
hitahe .. olarak tavsif edHen bu 
nutuk. hu harbin bir ffönitm nok 
tasım teşkil eden tarihi bir kara
rın dünya efkarı umuıniyesine 
ihlai ve İ7ahıdır. 

Harbin baslan~cında, vazh'e
tin vahametini kavrıyamadığı 
için, Avrupa işlerine müdahale 

"Bugiin bütiin söylediğim etmi~·erek infiratçı bir siyaset 
ler harfi harfine tarihe ge. takibe taraftar olan Amerika ef

Cektir. Harp başladığı zaman kan ummniyesinin hiiyük bir 
işe içindeydim. Fakat hadi- ekseriyetinin hugi.in. h:no1e ne

er, benim lüzumu kadar en- ticelenmesi pek melhuz bulu
dıııymadığımı göstermiştir. nan bu toovekCm yardım c;ivase

''Nazilerin istedikleri, bazı tine taraftar olma.:ı. tehlikenin 
yakınhiım '"e hiiyiikliiV.if1ü idselerin sandıklan gibi. ufak 

~i iklikler değil, Amnika da rak ettiğini göstermektedir. 
hil oldnjhı halde, birkaç zor. Gallop enstitii.:iiniin son an
tıın iktidar mc-ı·kiine gelerek keti, Amerika milletinin % 78 

inin, Rooseve!tin sivasetini ta
anları makineler gibi kullan. 
ktır. Nuilerin ve onların ip- mamiyle tasvip ettiğini mevda-
tize edilmis taraftarlarının na çıkarmıştır. Bn keyfiyet. yar 
i nizam dedikleri se:r budnr. dım kanunuf1un, dört yahudi

nin dahil oldue-u bir he,·d ta
ltıdi hu hakikati hepimiz anla. raftndl'ln hazırlandıihnı iddia e-
~ hulunuyorm:. 
"Fakat. birçok se,·leri yap. den Mihver math11atmn miisek-
tya muktedir oldu~nu ıröste- kit bir cevap teskil erler. 

demokaric;ler. icabında si. Gecen harbin, İngiliz - Fran-
hı sız hlokn tarafımlrın kıızaılJlma-anabilcceklerini ve kendile. 
i korm·ahilcceklcrini de is· smda mühiT"l bir amil olan Ame
l etmislerdir. rikanın, MihYer devletlPrinr 
.'nemokrasilere yarcJım ka. karşı bu kadar kuvvetle ve sa
tıu, yalnız PnrHlmento tara- nhatle cephe alması: Almanya 
dan cf Pi!il. AmPrik:m mathna- İtalva ve Janom·a millet1eri ü
ye milleti tarafın<l~n bıo;dik zeri~de iimit kırıcı hir tesil" ic
tlınic;: bu karar. 130 milyon ra ederek; Mihver devletlerine 
) karst miicadele eden İn!?ilterP. 
e ilan edilınistir. ~·e Yunanistan aihi memleketle-

1'1\rtık yatı tırma ve u7l~c;rna " ,.. 
taseti sona ermistir. Dikta _ rin halkının ve askerlerinin km• 
~lerle anlaşmak ve bir kom- vei maneviyelerini kuvvet1endi-

re<'rl<: Vıtg-ocJ"vv~ e-ihi Atman 
l'Jıtıi sulhüne taraftar olmak tazyiki altanda bulunan memle· 
ese)ec;İ nrhk mev?:uu hnhsola-
~ı. Amerika katı yazivetini ketlere daha büYiilc bir a7.im'r 
llııc;fır; ve diinva. siiohe ~·e tc. mukavemet etmek l<uclretini ve-
1d recek; Fransa ve İspanya gibi iitten kurhılmustur. 
1,1> Amerika,·a :;lı'tdetle muhtaç o-
ı>ugiin vn .. in~ton'un parola. lan memleketlerin zimamcfarla-
top~·eki'm harbe kar~ı topve- rmı macf'";ı~a sürüklenmekten 
tı ~·ardım ,.c gayret ve ani menede<'ektir. 

t~attir. Bu parola. hiitiin mil.. General Frıınco'ıwn. ı.ic ol-
tarnfından isitilecektir. t 

1'ingilizler. medeniyetin ilk mazsa muvakkaten, ngiltere i-
ltında kahramanca miicndele le anlasmak lii7tımurn1 hic;set· 
· mesinde ve Amiral Dar1an'ın 
•vorlar; hiirriyet mesalesini İneiltere\'e karsı savurdu!!u teh 
tharlı!Tın zulmüne karşı mii-f didin arkası ge1meme~inde; Yu-
na edivorlar. d t h f ık b' 

''Amerika İngiltere,.·c. nı.uh - goslaV)·anın, ör a ta ı ır 
sinir harbinden sonra pakta il-

~ olduğu her sevi: Gemileri, tihak etmeme.,inde, hiç şiinhesi7. 
Yyareleri, tankları, foTlları, Amerika hiikfünetinin ve mille
t tiirlii harp malzemPsini ve tinin verdi.~i bu tarihi kararı 
~e maddelerini verecektir. 
"Amerika Yunani.,tana ve Ci. biiyük tesiri olmuştur. 

l\'.lihver devletlerinin bu kara~ de yarilım edecektir ve hu 
atdım, diktatörlere ka,.c;t mii. n cevapsız bırakmıvacakları ve 
\dete edecek hiitün milletlere ingilterenin ve Yunanistanın ö

nümüzdeki haftalar ve aylar i
tnil olunacaktır. 
''lhı yardım, kati zaferin ka· çinde biivük sıkınt.rlarıı maruz 

kalacağı tahmin edilebilir. 
l\ı]dığı güne karlar devam e. Ancak, Amerika &:"ihi muaz-
~ek ve mütemadiyen fazla. 
ııcaktır. zam iktisadi kaynaklara ve en 

, 11Amerika, diktatcirliikler in- modem istihsal ,·ac;ıtalarına ma
ılaı edinciye kadar, rolünü tam lik olan bir memleketin tam yar 
tııyacaktır. Zaferden sonra dımı ile, bir çok sıkıntılı aylar

-. dünyanın tekrar insa ve dan sonra, nihai zaferin temin 
l\zimi isinde de biiyiik roli.i- edileceğine kani olanlar, hii:riil 

ıı oynamaktı\ devam 'edecektir. ekseriyeti teşkil Ptmekteilir. 
~rkl.ıınn ii.:fi>nliiıTH .. t....., .. lrrıt IJJ, ANTEN 

t{·l3~ ı!IEBE-
Göbekten Yukarısı Zayif ... 
).'a.yıfhğın en ziyade can sıka. , ıskara gibi, kemikleri görünen 
şekli bu türlüsürdür. Hem de, bir göğüste, incecik kollar ve sa_ 
dına gibi en ziyade bayanlara ıiece kemikleri görünen eJJer ... 
1~allat oJur. Göğsün üzerindeki yuvarlaklar i. 
~a.rı belden asağısı normal, kı- çerisi hoş birer kese gibi sarkar ... 
t!teğin aşa"ısı~da yalnız bacak.. Veniis heykeline yakışan ha
bakılınc~ ipek coraplarm i· caklar üzerınde gövdenin, kolla

de her kadının b~cakları gibi r~n ve ellerin zay~f~ığı elbisey~e, 
ttıal tombul tombul görü- rııvenle kapanabılır, fakat gıl-

~... ' tikce küçülen, kuruyan yüzün za. 

llazılarında bacaklar fazla yağ. yıflığı? •· . . . 
~işnıan olursa da bu hal hasta- Onu da k~payahllmek ıç•n za
ıl\ k b h ,. d • ·1 · k ·s vallı ba:van ısfihından fazla ye • a a a ı egı , seıııırıne ı - · ~ ti 
tıı bn' anın kendi kabahatidir... ıek yer, ~a~lı v~ta . 1 • Y~~c~l~r 
~· • . .. ınsanı semırtır dıye ısıttıgı ıçm 
~yıflı~ ilkın . yuzden başlar, onlara daha ziyade rağbet göste-

~ltn yagları crır, onların da al. . . .. . . 
dan kemikler ve adaleler mey rır. Fakat. yedıkce yıızü .semır -
ıı.. k .. k"d b'' ·· ·· ko mez, hütiin yağlar hacaklarında 
ı." çı ar. :&:.!> ı en uyucu - · ı· d uk 
'arılar varken hu hastalığa toplanır: Yarı be ın en y arısı 
l~ı - b' ı 1 gene 7avıf kalır. an zavaıll ayan arı on ara Z fi w h t" r· .. k 
l\~etirlerdi. ,ayı ıgı.n. u ur mm ço ye-
~o . w mekle gec;ırılemez. Bu da hor -
·t· n

1
ra en~kenbı~, bboynu~. ya~ladrı monların bozulmasından gelen 

~ .. : ncecı. ı~. o~ un uzerın e bir hastalıktır. 
~şmuş bır yuz. Fakat saçla· Böyle yaln.ız yiizi.inden ve göze 

~ hıç hir ş.:~· olmadığından .ba- carn~cak· derecede zavıf1amıya 
~tıJıı gençlı~ı onlardan belli o· haşlayınca hemen kendi hekimi-
b ~ i.h 1 .. w ne gitmelidir, II~kim hormon 

l\ha sonra sıra <lmU7.larn, go~- hl"r.t•lduP.unu tetlnk ederek onu 
\~kola gelir: Diişi.ik oınuzlnr. tedavi ederse zayıflık ta ge~er. 

TAN 

!\(~ Ruzvelt, Amerikan ıl·ı~anmas nın manevralarım bh- harp s,:emisirıden takip ederken 

Amerika :8irleşik Devletle
rinin Ingiltereye yapa

cakları yardım hakkındaki iare 
ve icar kanunu artık tatbik sa
hasına p;ecmiş bulunuyor. Bazı 
kimseler bu yacdımların niha
yet Amerikayı harbe sürükliye
ceği kanaatinde bulunuyorlar. 
Amerikada hükumet başında 
bulunanların ve ordu ve dinan
ma erkanının bir kısmı da, ge
çen Cihan harbinde olduğu gibi, 
s.ılha kavuşmak için bir an ev
vel harbe girişmenin en mantı
ki hareket olacağı ftkrindeler. 
Amerika işlerinde en büyük a
mil ve hakim olan efkarı umu
miye ise, ayni yolun yolcusu gi
bi görünüyor. Nevyorkun mü
hinı mecmualarından Fortune 
mecmuası harbin başlarında bir 
anket açmış Vfi mikdarı milyon
ların bulan karilerine "harbi 
hangi tarafın kazanmasını is
tersiniz?,, diye bir sual sormuş
tu. Bu sorguya gelen cevapla
rın yüzde 83 ünda müttefikle
rin, yalnız yüzde birinde Alman 
larm galip gelmesi arzusu gös
terilmişti. Amerika, müttefikle
rin yanında hemen harbe ,girme. 
li mi, sualine ise ancak yüzde 3 
müsbet cevap gelmisti. Halbuki 
o senenin nihayetlerine doğru 
yapılan bir ikinci ankette Ame
rikanın harbe girmesine taraf
tar olanlar yüzde 62 yi bulmuş 
ve 1940 gayesinde bu nisbet 
yüzde 84 e yükselıniştir. Görü
lüyor ki Amerikanın Avrupa 
işlerine karısmaması ve harbe 
girmemesi fikrinde olan pasifist 
lerin yirmi senedenberi yaptık
ları propagandalara rağmen A
merika efkarı umumiyesi gün 

AM ERİ KA 
BİRLEŞİK 
DEVLETLERİ 
VE H ARP 

Amerika 1914 e kadar, hemen 
bir asır, mesut bir infirat dev
resi geçirdi. Fakat 1914 te tn
gilterenin deniz hakimiyetine 
mevdan okunm11o;tu. Bunun i
çindir ki, Amerika. bir asırlık 
infiradını bırakarak. müttefik
lerin yrdımına kosmus ve '1a .. p 
onun mü<1ahalesiv1e kazanıl
mıstı. Bu~iin icin de dava ayni
dir ve Amerikanın erP-ec bu ci
da1e karısmal"tnı beklevenler, 
ihtimı>l ki. rıPk nlrl ımnTlvo1'1ar. 

............. Yazan: -··········· . . . . . . 
: : 
i Faik Sabri Dura ni . . . . . . . . .............................................. 
geçtikçe harbe ~irme fikrine da
ha ziyade ısınmaktadır. 

* * 
Geçen Cihan harbinde de 

böyle olmuştu. Amerika 
1823 te ilan edilen Monroe dok
trininin siperi arkasında muaz
zam bir infirada pek ziyade a
lısmış bulunuyordu. Bu cihetle 
1914 te Amerikada herkes har
bin aleyhinde idi. Cümhurreisi 

Wilsin da ayni fikirde idi. Bu 
cihetle halle onu cok seviyordu. 
Almanların 1915 Haziranında 
Lusitania'yı torpillemeleri ve 
yüzlerce Amerikalının ö1ümüne 
sebep olmaları bile. memleket
te büyük bir heyecan uyandır
makla beraber, Almanyaya kar
şı harp ilanı icin kafi bir vesile 
teşkil · edememişti. Müddetini 
dolduran Wilson 1916 da reisi
cümhurluğa yeniden namzetU
ğini koyduğu vakit halk: "Wil
son bizi harpten uzak tutmasını 
biliyor, yine onu seçelim .. diye 
ekseriyetle reylerini ona vermiş
lerdi. Lusitania hadisesinin u
yandırdığı büyük heyecana kar
şı, Almanya "bir yanlıslık oldu, 
bundan sonra oosta vapurlarını 
torpillemiyeceğiz .. vaadinde bu
lunmuş ve imparator. bu facia
ya sebep olan U-20 denizaltısı
nın kumandanını huzuruna ça
ğırarak tekdir etmek suretivle 
Amerikalıları kazanmak iste
mişti. 

Aradan aylar geçmiş. Alman. 
ya tuttuğu yoldan dönmemiş, 
yolcu gemilerini torpillemekte 
devam etmiş ve bu arada bir çok 
Amerika gemisi de batmıstı. Bu 
haberler Amerika ahalisini git
tikçe sinirlendiriyordu. Nihayet 
Amerika hükiımeti, tesadüfen 
eline geçen bir telsizden öğren
di ki, Almanya, Birleşik Devlet
lerin cenup komşusu Meksika
yı mütemadiyen sıkıştırmakta 
ve Amerikaya bir baskın yap
maya davet etmekteı:iir. Yine 
bu telgraftan anlasılıyordu ki, 
Almanya, bu hareketinin müka
fatı olarak Meksikava Arizona, 
Texas ve New Mexico arazisi-

( ' 1 S i V İ L M i M AR İ M İ Z .1 
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Köprülü Yalısını da 
Muhafaza Etmeliyiz! 

Kanlıcadaki 

Son seneler zarfında "Sivil 
mimarimizi koruvalım .. 

diye bir iki ses yükseldi. Salahi
yettar •kimseler meyanında ben 
de acizane bazı mütalalarda bu
lunmuştum. Şimdi yine ayni ;-:ıev 
zua advet etmek mecburiyetini 
hissediyorum. 

Üsküdarda Karacaahmedin ta 
yanı başında iki ev vardı. Bu ev
ler biri pembe diğeri de filizi ren
ginde sıvalı idi. Pek (karakteris
tik) olan tepe camları ve cumba 
lariyle, bizim bir kaç asır evvel
ki sivil mimarizime ait oldukla
rı hemen seziliyordu. Dahili tak
simatı eski planlar üzere yapıl-

..... _. •....•• Yazan : .............. ... . . . . . : 
i Melek Celal i 
: : :.-............................................. : 
ınıştı. Yüklükler ve müzeyyen ta
vanlarla kapılar mevcuttu. Hası
lı bu iki bina, içi, dışı eski Türk 
mimarisinin mücessem birer nü
munesi idi. Ecnebiler gelip fotoğ· 
raflarını alırlardı, ressamlar tab
lolarını yaparlardı. Ben de eski 
eserlere meraklı olduğum icin o 
evleri hususi bir muhabbetle se
ver, hatta, hayallerinden ziyade 
kendilerini muhafaza edebilmek 
kay,gısiyle resimlerini bile yap-

mayı ihmal ederdim. 
Bundan bir kaç sene evve1isi 

yine Üsküdarın imarı meselesi 
mevzuu bahsolduğu için sevini
yordum ve almıs oldu ~um bazı 
vaatler gönlümdeki arzunun kuv. 
veden fiile çıkacağı ümidini bana 
veriyordu; yani, o evleri satın 
aldırmak, tamir ettirmek, içler i
ni eski tarzda dösetip, onlan öy
lece "Eski Türk evleri nümunesi., 
diye ı?elecek nesillerle seyyahla
ra ı?Österebilmek. 

Bir müddettenberi gidip gör
memiş oldu~um o evleri tekrar 
ziyaret etmek iStemiştim. Malial-

(Devaıru Sa. 4 tc) 

nin bahşedilece,itini vaadetmek
tedir. İste Amerikalıları cileden 
çıkartan haber bu olmustu. Ar· 
tık kimse ilk Reisicümhur Wa
shington'un Veda Beyanname
sindekı tavsiyeleri hatırlamak 
istemiyordu. Monroe doktrini 
bir tarafa · bırakılmıs. Amerika
nın müttefiklerin yanı basında 
harbe karışması bir emri vaki 
o!mustu. 

Zaten Washington'un. sakın 
bir yabancı devlet ile anlaşın 
birlesmevin ve Avrupa islerine 
karışmayın tarzındaki bu tavsi
yelt::::-i tarihin hakikatlerine hic 
uymuyordu. Bu cihetle Wa 
shington, daha sağlığında bt 
tavsiyelerinin ihmal edildiğin 
görmüstü. Bevannamenin nesr 
üzerinden ancak iki sene geç· 
memişti ki Napoleon ile harbet· 
mek üzere seferberliğini ilan e 
den Amerika. Washington'u in 
ziva kösesinde buluyor ve ordu
nun kumandanlığına çağırıyor· 
du. Daha fecii. beyanname ta
rihinden 16 sene sonra. Avrupa 
harplerine ivice bul;ıc;mıc; olan 
Amerika 1814 de bir İngiliz or
dusunun Washington şehrine 
girerek Kapitolune ve Bevaı 
sarayına varıncaya kadar bütün 
hükumet dairelerini atese ver
mesi felaketi ile de karşılaşıyor. 
du. 

* * Bir asır kadar evveldi. U~a
ğı pek iyi gören Amerıka 

cümhurreislerinden Jefferson 
"Bir gün gelecek Avrupa zalim. 
lerin elinde inliyecek ... O zaman 
dünyayı müthiş bir esarete düş 
mek1en Amerika kurtaracak 
hürriyet bayrağının bekcisi biz
ler olacağız ... demişti. Amerika
nın böyle bir rol oynıyabilmesi 
için en evvel Amerika kıt'asının 
serbestisini temin etmiş olması 
lazımdı. İşte Birleşik Devletler 
1798 den 1823 e kadar bütün 
ı:ı;ayretlerini bu noktada topladı 
lar. Lousiana'nın Napoleon'dar. 
satın alınması, Floridadan İs
panyolların çıkarılması ile baş· 
lıyan bu hareketler, hudutların 
Pasifik kıyılarına kada,. genişle
tilmesi ile neticelenmişti. Orta 
Amerika ve Cenubi Amerikada 
İspanyollara karşı halkın actığ 
isyanlar da iyi neticeler vermi~ 
ve bir çok yerli cümhuriyetler 
doğmuştu. Fakat A vrupada Na 
poleon tahakkümüne nihayet ve 
rildikten sonra Mukaddes ittifa(; 
gibi parlak bir Unvan altında 
birleşen Rusya, Prusya, Avus
turya ve Fransa devletleri A
merika halkını yeniden boyun· 
duruk altına sokmak ve İspan 
yaya eski müstemlekelerini ia
de etmek ;;in hazırlanmaya baş
lamışlardı. Bu devletlerin asıl 
maksatları İspanyaya yapacak
ları yardıma karşılık Amerika
da geniş p;eniş arazi ele geçir
mek idi. Alaskaya ayak atmış 
olan Ruslar cenuba d'lğru sar
karak Kaliforniyaya varmak is
tiyorlardı. Fransızlar Meksika 
da yerleseceklerdi. Prusyah lar 
ve Avusturyalılar Si1i'de ve Pe
ruda müstemleke elde etmek is
tiyorlardL 

Avrupa devletlerinin en harp. 
cu olanlarından bir kacımn j., 
panyaya yardım bahanesi ile A
merikaya ayak atmaları Yeni 
Dünvanın huzur ve rahatını bo 
zacaktı. Adeta A vrupabütün o 
eski kanlı davaları . entrikaları 
nihavetsiz mücade1 eleri ile A
merikaya taşınmış olacaklartlı. 
Birleşik Devletlerin bu yeni 
komsuları kimbilir onların başı 
na ne belalar acacaklardı Diğer 
cihetten Reisicürtıhur Monroe 
Am.erikadaki veni cümhurivet
leri tanımıs ve oralara sefirler 
de ,göndermisti. Bu cihetle bu i
şin icinden nasıl cıkacağım bile 
mi::vordu. İste tam bu sıralard;:ı 
idi ki İng-iltere BaŞvekili Can· 
ning Mukaddes İttifakın Ameri· 
kadaki tesebbüslerine karsı bir
likte hareket edelim, dive Mon· 
roe'ye bir teklifte bulunmuştu 
Monroe bu teklife bir cevap ver 
meden e~el. henüz sağ olan ik· 
eski Cümhurreisinin. Jefferson 
ile Adams'in fikirlerini sormus 
tu. Onlar Arnerikavı İnıtiliz zırh 
lısının arkasına bağlı bir sandal 
vaziyetine düsürmekten cekin
mekle beraber bu anlasmavı 
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Edebi Mecmua 

Yoksulluğu 

Son edebiyat mübahaselerin· 
de dikkatimi celbeden mü

him bir noktayı kaydetmek iste· 
rim: 

Bizde tam manasiyle edebi bir 
mecmua yoktur. Bu eksikliği 
bugün pek acı bir surette hisse· 
den yalmz biz değiliz; yeni bir 
tıkrı ortaya atmak istiyeııler de 
bundan muztarip oluyorlar. Çün
kü elde seslerini işittirecek bu 
miihim vasıtanın yoksulluğu bü
tün fikir ınüsademelerinden ~rka
cak olan hakikat izlerinin tesbit 
e<nlnıemesine sebep oluyor l\lü· 
tıakaşalar su üzerinde yapıl.mış 
nakışlar gibi ömürsüz ve netıce· 
sız kalıyor. 
Edebiyatın tekamül merhalele

·i !!'Ö7. öniin<" ı?etirilirse - ta eski 
zamanlarda bile - şiire, san'ate; 
teşhır, tetkik, tenkit ve tahlil c-
ııecek muhitler tahsis edilirdi. 

Arapların Islamdan eV\·eI bir ne· 
vi edebiyat pazarı olan "suka iik · 
kaz,, ları meşhurdu. Orada he.r
'<es eserini ortaya koyar; tenkıt
•er miinakn alar edilir; ondan 
sonra muvaffakıyet kazanan bir 
kudsiyet veriler~k onları hatta 
Kaheve bile aE:<ırlardı. 

Sarkta edebiyat saray inhisa
rm~ girmeden ev,·el onun en 
kuvvetli hakemi doğrudan doğ
ruya balkın "reyi,, olmuştur. Bu 
llıllaıhı aşık kahveleri ese.-ll·ri 
münek;ktlerin en kuvvetlisi olan 
nuııetın takdirine arzeden birer 
halk edebiyatı akademisi demek· 
ti. 

Matbaacılığın icadından sonra 
bu vazife matbuata intikal edi· 
yor. Bu sayede artık edebiyat 
"jurı, heyetinın adedini binlere 
ıblağ ediyor aııikayı umumileşti-
riyor. 

Tanzimattan sonra san'atin bii
yük hareketlerini münakaşa eden 
esaslı mecmualar neıjredildi. 

Bu mecmualar yenilikleri teba· 
rüz ettiren birer "mihver,, di. 

En büyük edebiyat inkılabının 
bayrağı (Senet-i • Fünun J dn. 
Naci mektebinin karşısına dikilen 
o kültürlü müceddit üdebıı ı.r~u · 
sunu bu mükemmel mecmua bir 
araya toplamıştır. Meşrutiyetin 

ilanında "Fecri Ati,, gençleri ye· 
ni edebi bir gr~·~-· - yine IJ11 mec
mua ile yürüdüler. 

Ondan sonra da bu ayarda bir 
mecmua neşredilmedi. Sanki 
Meşrutiyetten sonra bınhıci nus
hasuıı kutlıyan (Serveti Fünun) 
bütün -ı·azıfesini ikmal etmiş gi
bi çekildi oüzüldü; •şimdiki şekli 
büyük vak'alar yaşanuş - yalan 
da değil a • mütekait bir ihtiyara 
benziyor. 
Şimdi edebiyattan bahseden 

mecmua yok mu? 
Biz kemıniyet, değil, fakat key

fiyet itibariyle bu suale ''yok!,, 
diyebilıriz. fllhakika arada batıp 
çıkan bir çok matbu evrak var. 
!<'akat bunların hiçbirisi edebi 
bir hareketi müdafaa edebilecek 
bir kudret sahibi değillerdir. Ki
mi? Nev. temsil ettiklerini, hangi 
f.kri mÜdataa ettiklerini okuyu· 
rular gibi beliti onlar da hilmi • 
yorlar. Yapılmak istenen edebi· 
vat ir.kılabmın esaslı hatları ne
dır? Hangi edebiyatı yıkmak \'C 

yrrine nı?yi koymak istiyorlar. 
~ımu bize bu mecmualar öğret
miyor. Bu mühhemat içinde asıl 
yükı-:ek hakem yani halk kütlesi 
bu mihversiz cereyanlar karşısm. 
d9 tanrnmen lakayttır. Bu matbu 
,·arakalar onda hiç bir alaka u· 
~:anrhu ıadığı için o, yine bildi· 
ği:rıden !?asmıyor. 

Bu noksanı telafi edecek, bu 
ivicaçlı yüriiyüşe istikamet vere
cek ancak esaslı bir mecmuadır. 

Böyle bir mecmua olamdıkra 
ne yazılanları. ne de yazanları ta
kip edebilmek mümkiin değildir. 

Yenie dehiyat~ karşı J!Österil<'n 
:akavthğın en mühim sebeplerin· 
den biri bu yoksulluk olsa gerek' 

Takvimci 

münasip bulmuslar. ya1nız A- ------
merikanın İn_giltereden evvel İngiltere ile Amerika arasında 
davranarak bu tesebbüsün baş- bir muahede imza edilıniş olma. 
lıca amili t!ibi ııörünmesi muva- makla be· ~ ">er denizlerin haki
fık olacağını ileri sürmüşlerdi. miyetini elinde tutan İngiltere 
İşte 1823 Birinci kanununda ile Amerika arasında sıkı bir 
Msnroe'nin kongrede söyledi,ği dostluğun temelleri atılmıştı. 
bir nutuk ile dünyaya ilan ettiği Böylece Amerika Atlas Okvı:ı· 
meşhur doktrini böyle doihnuş- nusunda bir tecavüze u~amak 
tu. Amerika Avrupa işlerine ka- tehlikesini önlemiş oluvordu 
rışmıyacak, fakat Amerika işle- Bu infirat müddetince Avrupa
rine Avruöalıların karısmasına da bir takım harpler patlamadı 
da müsaade etmiyecekti. Bu değil, fakat bunların hic biri A
doktrin. ile "Amerika Amerika- merikayı alfikalandırınamıstı 
lılarındır,, davası ileri atılmış 1914 te ise İngilterenin deni7 
ve Birleşik Devletler bütün A- hakimivetine meydan okunmus 
merikalıların müdafaasını üze- tu. Bunun icindir ki Amerikr 
rine alınış bulunuvordu. bir asırlık infiradını bırakaral 

11- • müttefiklerin yardımına krı<:..,..• 

Amerika bu tarihten itiba
ren 1914 e kadar. hemen 

bir asır. bu orensipler arkasın
da mesut bir infirat devresi ge
çirdi ve bu sayede inkisafmı ko
layca ve rahatça yapabilc:U. Fa
kat bu imkanlan ona İngiltere 
temin etmiş oluyordu. 1823 te 

ve harp onun miidahalesi ile ka. 
zamlmıştı. Bugün için de da\•a 
aynidir, bir Cihan Hakimiyeti 
ve denizlerin serbestisi b~his 
mevzuudur. Bu cihetle Ameri
kanın ergeç bu cidale karışma
sını bekllvenler, ihtimal ki, pek 
aldanmıyorfar. 
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umumi meclisi dün yaptığı top
lantıda 1941 yılı villıyet bütçesi
ni tasvip ve daimi enc,ümen azala
rını secerek mesaisine nihayet 
vermiştir. 

(Bn~ı Sa. 3 fo) 

leye vardığım zaman onları göre
meyince yolumu şaşuınış oldu
ğum zanniyle daracık sokaklann 
"rasında dolaştım, durdum. Lti· 
kin araştırmalarım boşa gitti. 
Everi bulamadım. Nihayet bir 
bakkala sordum. Adamcağız, iza
hatimi dinledikten sonra elini u
zatıp karşımızdaki bir evi "Na, 
işte!,, diye gösterdi. Başımı çe· 
virdim. Boyaları dökülmüş tah· 
talarla kaplı bir cephe ve bir de 
dört köşe (modern) pençere gör
düm. 

raıc deW.l bir mahalle, de~il bir 
sokak hatta bir tek konak. bir tek 
yalı, bir tek kösk dahi olsun bu
lup gösterebilecek miyiz? 

8.00 Program 118.40 Şarkılar .• ) ••••• ~ 
8.03 Ajans haber- 19.15 Muz.lk (l'"' 

leri 19 31) Haberler 51s. 
8.18 MUzlk (Pl.) ıo 45 S:ız heyed 

Şimdi asıl söylemek istediğim 
meseleye gelelim: 

9.00 Ev kndını 20.15 Rrıdyo ı'iıak 
+ · ıetes1 -.ıde 

Fenerbahçe lstanbuf spora 2 - 1 Galip Geldi, B. Takımları Türk üslubunun su katılmamıı:ı 
en güzel klasik devrin son bir ya. 
1ı nümunesi olan meşruta yalıdan 
bahsetmek istiyorum. 

12.30 Program 20 45 Konser ı.ı}'ctin 
12.33 Fasıl heyeti 21.15 Dinleyici "'4fit h 

Maçlarmı da Galatasaray ve Fenerbahçe Kazandılar Vilayetin yeni bütçesi 431.520 
lira olarak tesbit edilmiş ve bu
nun 147.353 lirası maarife, 122. 
400 Jirası nafiaya ve mütebaki 
kısmı da vilayetin difer işlerine 

12.50 Haberler teklerJ 
13.05 Fasıl hcyı>tl 21.30 Konusıno ..L k h 
13.20 Müzik (Pl.) 21.45 Radyo tıP:ilrdL 

,,. kcstrası ~i Milli küme başlayıncaya kadar 
dört klüp arasında tertip edil
miş olan (Dörtler kupası) maçla
rına dün güzel bir havada ve beş 
bin kişi kadar tahmin edılen bir 
seyirci kalabalığı önilnde Şeref 
stadında devam edilmiştir. 

On dikuzuncu asrın sonuna 
do~ru Amcazade Hüseyin Paş.ı 
tarafından yaptırılmış oları bu 
yalı Kanlıcadadır. Köprülülere 
ait olnn bu binayı padişahlar elçi
lere ikametJ?Ah olarak tahsis et· 
mişler. Orada tarihi muazzam zi 
vafetler verilmiş, raks. mwiki 
pehlivan a.Iemleri. bahçesinde do 
nanmalar yapılmış ... 

18.00 Program 22.30 Haberler il , 18.03 Konumııı 22 45 MUılk ( -

tahsis olunmuştur. 1&.0B Orkestra 23.25 Kapac$ __..) ; sız 
-- t-:-ü· 

* Evle me ı:~r -
Dün lig maclannda hiç mağ'up 

olmamış hatta berabere kalma
mış olan Beşiktaşın mağlubiyeti 
euııün hadisesi olmuştur. İstan
bul şampiyonunun bu sene ilk de
fa uğradığı bu mağlubiyetin, Ga
latasaray önünde olması ı?ibi işin 
teselli tarafı da yok değildir. 

Erzincan, 16 (A. A.) - Vilfı.-
. yet umumi meclisi dün ilk top
lantısını yaprpış ve bir senelik 
faaliyete ait izahnamesnin okun
masını müteakip reis ve katiple
rini seçerek ilk içtimaına niha
yet vermiştir. 

- Bu Qe~il, dayı, onun üzerin
de tepe camları vardı ve yanya
na iki tnne idi,, dedim. 

Büyükçekmcce M'marsfnan O' ~al 
kulu öğretmenlerinden Fa~ lenı 
Şan ile Ankara ilkokul öğretıntP l: h 
!erinden Lfıtif Şan'ın diiğünletl gö 
Orduevinde, güzide davetlıl kat · 
huzuriyle ynpılmıştır. Genç e\'İ 

F. Bahçe 2 - İ. Spor 1 

İlk maçı Fenerba'hce ile !stan
bulspor takımları, hakem Şazi 
Tezcanın idaresinde şu kadrolar
la oynamışlardır: 

Fenerbahce: Cihat, Taci, Mu
rat, Kadri, Fikret, Lebip, K. Fik
ret, Aydın, Şakir, Naci, Rebii. Bcşiktns · Galatasaray maçın dan heyecanlı bir en~tantane 

İstanbulspor: Fikret (Nevzat), 
Hayri, Sefer, Muzaffer, Faruk, 
CelaI, Tarık, Süleyman, Müker
rem, Cihat, İsmet (Kadir). 

madı. Sarı - siyah forvet te bu 
arada Fenerbahçe gerilerinde teh 
likeli vaziyetler ihdas, fakat 
netice de!:1şmcdi. 

İlk anlarda her iki taraf ta mü. 
snvi bir oyun tutturmuşlardır. G. Saray 1 - Beşiktaş O 

Günün en heyecanlı maçına ta
kımlar şu kadrolarla çıktılar: 

Galatasaray: Saim, Faruk, Ad
nan, Musa, Enver, Halil, Mus
tafa, Eşfak, Semih, Salim, Meh
met Ali. 

Beşiktaş: Mehmet Ali, Yavuz, 
Hüsnü, Rifat, Halil, Feyzi, Sabri, 
Hakkı, Şükrü, Şeref, Eşref. 

Fenerbahçe takımının bazı mü
him oyuncuların yerine konulan 
elemanlarla oldukça gençleşmiş 
olması takımda beraberlik bırak
mamıştı. İstanbulspor, bundan is
tifade ederek iyi anlaşıyor, bin
netice güzel bir oyun çıkanyor
d u. 15 inci dakikada Süleymanın 
on sekiz dışından çektiği voleyi 
Cihat zorlukla kurtardı; fakat sol 
acık topu yakalamış ve santrfo- Hakem Ahmet Adem. 
ra geçirmi ti. Mükerrem bu güzel 1 Dün Beşiktaş takımı. her zaman 
pası heba etmedi ve Fenerbahçe kinden pek ıc aşağı bır derecede 
mağlup vaziyete düştü. oynamamış Galatasaray da son 

Bundan sonra Fenerbahçede oyunlarmdakinden biraz daha iyi 
görülen aksülamel, hakimiyeti hissini vermiştir. Maçın bidaye
Sarı - lacivert tarafa geçirtecek tinde Sarı - lı'..:ırınızılıların kazan
kadar tesirli oldu. Fakat iç oyun- dıklan gol ilk zamanlar neticesi 
culann açıklarla Iayiki veçhile ifade edecek kıymette göriılrr~
anlaşamamalnn, bir kaç sayı fır- mişse de, Beşiktaşın bu sene ilk 
satının gol ile bitmemesini intaç mağlubiyeti tatmasını icap ettir
etti. Fenerbahçe ancak 43 üncü miştir. Bununla beraber Galata
dakikada Aydının kale önünde saray takı.mı dün iki büyük ve 
yakaladığı topu sol köşeden İstan m\ihim fırsat daha yakoiamıştır; 
bulspor ağlarına takmaslyle be- fakat sol açığın iyi akın yapma
raberliği temin edebjJ.di. sına rajtmen kale önünde fazla 

İkinci devrede her iki takımda aceleci olınası bunları boşa çıkar
da tadilat yapılmıştı. Fenerae sa~ mıştır. Sar.; • kırmızılıların dün 
haf Kadri, orta muhacim olmuş, kazandıkları galibiyet büyük bir 
Aydın salt hafiı geçmiş, Şakir sağ hadise olarak görülmemelidir. 
içe alınmıştı. istanbulsporda Sü- Çünkü bugün gerek şampiyon 
leyman santrhaf oynuyor, kaleyi Beşiktaşın, g_erek Galatasaray ve 
Nevzat işgal ediyordu. Fenerbahçenin birbirlerini yen-

Fenerbahçe bu devre zarfında melerl normal addedilecek neti
birincidekinden daha çok hissedi- celerdir. FevkalAde denilebilecek 
lir bir hakimiyet kurdu ve bilhas- bir hadise dün Faruğun cıkar
sa ıl.k çeyrek saati tamamiyle ha- dıkı müdafaa oyunudur. Bu yük
kim oynadı. İstanbulspor bu taz- sek oyun sayesindedir ki dün Ga
yikten kurtulmak ümüdine kapı- latasnray takımı iı;;ln "kuvvetli
lıyordu ki 24 üncü dakikada Re- cllr .. denmiştir. 

daha birinci dakikada takımını 
galip vaziyete sokmuştur. 

Beşiktaş beklemediği bu golün 
verdiği hızla mukabele etmiş ve 
Galatasaray kalesi üstüste yapı
lan hücumlarla sıkışmıya başla
mıştır. Fakat müdafaanın gös -
tertiiği gayretli oyun muhacim 
hattına epey top çıkartmış ve 
Galatasaray forvetleri de bu a
rada tehlikeli hücumlarda bulun
muşlardır. Bilhassa açıklar vası
tasiyle yapılan bu akınlar Beşik
taşın son müdafaa hattına kadar 
dayanıyor, fakat yeri olmıyan 
santrfor mevkiinde oynıyan An
kar:ılı Semih hafif kalıyordu. 
Galatasaray oyununda bir insi
cam tesis ~tmişti ki, devre Be
şiktaş aleyhine l - O bitti. 

İkinci haftaymda Beşiktaş yi
ne tazyik etmek istedi; fakat Ga. 
latasaraylılar inandıkları galibi
yetin verdij!i ümitle mukabele 
ettil~r ve oyun müsavi aecmek
le beraber, Sarı _ Kırmızılılara 
cok kolay istifade edilecek iki 
fırsat ta verdi. Bu devrede Ad
nanın çıkmas1 üzerine. beke Sa
lim g~mis. sa~nçığa da Barbaros 
ı:!etirilmişti. 

O ana kadar toptan zivade a.. 
damla oynıyan, başını salhyarak 
karşısındaki oyunculara ~özda~ı 
vermlye calışan &siktns santr
hafı Halili, hakem 20 inci daki
kada yaptı/h son bir hatalı hare
ket üzerine oyun harici etti. Mü
him maçlarda daha bu sene ~ö
rünmiye başlamıs olan bu l{enç 
oyuncunun sahadan cıkmnsı i
çin arkadaslarının yardım etme
si icap etti. 

lıf-

Binjtöl, 16 (A. A.) - Vilayet 
umumi mecfüi dün yıllik toplan
tısına başlamıştır. Umumi meclis 
valinin nutkunu müteakip bir se. 
nelik mesaiye ait rapora ıttıla kes 
betmiş ve reis vekilleri ile katip
leri seçerek bu ilk toplantısına 
son vermiştir. 

l""~i~;i;k;ı·il~·i;;;i;ri ... i ·-···-.. -····-..--................... . 
Kuş Adasında Diploma 

Alan Zeytinciler 
Kuşadası, (TAN) - Bir aydan

beri devam eden zeytincilik kurs
lan sona ermiş ve kursn iştirak 
eden kırk yedi kişiye diplomaları 
verilmiştir. Kurslar Söke zeytin 
bakım miltehassısı Niyazi tarafın 
dan on beşer gün devam etmek 
suretiyle biri kaza merkezinde di
ğeri de zeytinlikleriyle meşhur 

Akıncılar nahiyesinin Şirince kö
yünde tertip edilmiştir. Kuşadası 
kurslanna yirmi iki ve Şirince 
kurslarına da yirmi beş kişi işti
rak etmiş ve yapılan imtiha:ıcb 
tamamen muvaffak oldukların -
dan hepsine usta diploması veril
miştir. Bu kurslann devam etti
ği müddet zarfında muhtelit' şa
hıslara ait bin beş yüz zeytin ağa-
cı budanmış ve imar edilmi~tir. 
Kazamızda üç senedenberi devam 
eden zeytincilik kurslarından dip
loma alanların miktarı vüzü te -
cavüz etmiştir. w 

Kazamız Ege mmtakasında ne
fis zeytinyağlariyle meşhur oldu
ğu gibi bol zeytinlikleriyle de ta
nınmaktadır. 

şılaşmışlar ve Galatasaray maçı 
2 - 1 kazanmıştır. Fenerbahçe 
İstanbulspor B takımları arasın
daki maç ta 3 - 1 Fenerbahçe 
lehine neticelenmiştir. 

Halkevlerinde 

Aldı~ım cevaptan ne kadar mü 
teessir olduJtumu tahmin etmek 
kolay de~ildir. Mel{er önümde 
duran ne olduğu bellisiz acaip 
nesne benim kurtarmak istedittim 
kıymetli evmişf Pek harap olduk
ları için, belediye, sahiplerini ta
mire mecbur etmiş.. Onlar da 
birini gtiya tamir etmiş, diğerim 
de yıkıcıya satmışlar. 

Hiç olmazsa kalan evin icerisi
ni bir kere daha göreyim diye ka· 
pıyı çaldım. Beni tanıyan kadın· 
cajtız evi tamir ettiklerini sevine
rek anlatıyordu. Bir de ne göre
yim, tavanlar yenilenmiş, bütün 
o işlenmiş, güzelim dolap kapıları 
yeşil (ripolen) ile boyanmış! .• ...... 
Bu hadiseyi esefle tekrarhyo· 

rum. Artık tek tük kalan 
bu nümunelerin her ne bahasına 
olursa olsun, muhafaza edilmesi 
lazım geldiği ve bunu yapmakta 
geç bile kaldığımız ne kadar söy
lense azdır. 

Bundan beş on sene sonra yeni 
yetişen neslin şöyle bir sualine 
ne cevap verecetğiz? 
"- Bu kadar muazzam cami

ler, medreseler, imaretler yap
ını$ olan cetlerimiz çadır altında 
mı oturuyorlardı?,,. 
"- Dedelerimizin evlerinin nü 

munelerini AvrupaWarın bir çok 
külfetle tabettirmiş ildukları ki· 
taplarda arayıp bulunuz.,, mu di. 
veceğiz? 

Maalesef dava bu kadar hazin
dir. 

Avrupada tarihi kıymeti haiz 
şehirlerin bir köşesi olsun eskı 
haliyle muhafaza edilip o mahal
le modern binalar yapılması me· 
nediliyor. Böylelikle o kısımlar 
eski şehir nümuneleri diye sey-· 
yalılara gezdiriliyor, bizde de 
eski Türk üslubu nümunesi ola· 

İşte şimdi o muhtesem binadar 
bakiye tek büyük sel!rnlık salo· 
nu duruyor. Lakin, övle bir od:ı 
ki, müzeyyen dört duvan icirıe 
bütün Boğazı toplamış, cetlerimi 
zin zevk inceliklerine en güzel bir 
misal... 

İste ufak bir himmetle muha· 
faza edilebilecek bu tarihi yer bu 
'!Ün harabiyete mahkömdur. Ta
mir kabul eder. etmez dava~ı sü
rülüp U7..adıkca. artık hakikate .. 
tamir edllemiyecek bir vaziyet 
,;elecektir. 

* * 
Bütün mesaisini Türk mima 

ri~inin tetkikine hasretmi 
olan değerli mimarunız Seda ' 
Çetintaş, bu yalı hakkındak 
fikrini şu suretle ifade ediyor: 

''Tiirk üsti'.ihunun on yedin<' 
asra ait zengin sahil saraylarınn· 
bakiyesi olarak elimizde ycgtinr 
kalan numunedir. Bunu ıntthsfa 
za etmek lazımdır. Tamir mese· 
lesine gelince bunun milmkiln O· ı 
lamıyaeağını söyliyen, ya binay• 
tetkik etmemiştir ve yahut işin 
ehli değildir.,, 1 

Akademide hoca bulunan Mi ı· 
mar Sedat Hakkının da fikri ny· 
ni merkeu:ledir. Şahsen müraca 
at etti.itim diğer salahivettar kim 
seler de bu isin (teknilc) bakımın
dan mümkün oldujtunu söyle· 
mektcdirler. 

Blnaena.levh. imkAnsızı müm
kün kılarak her fedakarhfü ı:(Ö 
ze almak suretiyle cetlerimizden 
bu son kalan yadidn mtıhafnza 
etmeyi yalnız Türk mtlletine 
karsı değil, diğer milletlerin de 
bu kadar alakasını celbetm!s ol
duj!u icln bütiln insaniyete karsı 
bir medeniyet borcu diye telakk" 
etmeliyiz. 

lere. saadetler temE'nni ederiz. 

·············································· rePEBAŞI ORAM "-lbMır.O" 

Bu aksam "''lln voktur 

* 
STIK CAD . KOMEDi ~iSMi 

Akşam saat 20.30 da 
P.AC::A HA'7RFTT.F.Rf .......................................... _. 
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GAP İZLER 
000 LiRA MÜKAFAT 

Bu genç kız hakkında 

Sark Sinemasına 
MalUmat verebilecek her 
şahısa Bin lira mükafat 

verilecektir. 

TÜRK olLI - Tilrk Dil Kun.ır.ı,;· 
nun tUrkçe \•e fransızca olarak nef 
rctmekte olduğu bclletenlerden 5 'j, 
6 mcı sayıları bir arada intlpr "' 
mlştir. 

DIVANÜL L0GAT·Ü·TÜRK TffC' 
C O M E 81 - Bu kıymetll eserin 2 ~· 
ci cildi nefis bir surette ~ık.mıltıf· 

-----------------------------------~------------------------~--------__,/ 
Yann akşamdan itibaren 

SÜMER Si E INDA 
ŞEN, NEŞ'ELI ve ZARAFETLİ BİR HAFTA DAHA 
Sinemanın en sevimli ve en kuv\'ctli (İft nrti ti 

M E L V Y N O O U G L A S ve 
JOAN BLONDELL 

tarafından yaratılan Fransızca sözlü 

GÜZEL KIZL İSE 

nm 

ta tz 
biinin ortaladığı topa bir kafa vu- Oyuna Galatasaray seri bir a
ran Şakir Feneri galip vaziyete kınla başlamıştır. Bu ilk akın 
soktu. solda kesilmişti. İkincisinde sa-

Bundan sonra Besiktasın ~ay
retli ovunu bir netice vermez _ 
ken, Galatasaray da düzgün ve 
ı;uurlu bir ovun tutturmu~tu. Be
c;iktasın ümitsizlcndiği bir anda 
mac bitti. 

Eminönü ve Beyo~lu Halkev
leri arasında geçen hafta başlı
yan jimnastik müsabakası dün 
Eminönü Halkevi salonunda ya
pılan hareketlerle sona ermiştir. 
Her iki gün zarfında elde edilen 

Güzel filmini takdim edecektir. nız · 
Oyunun son dakikalan tama- ğaçık Mustafa kaleye bir şilt 

miyle Fenerbahçenin idaresinde çekmiş, Mehmet Ali bunu ~ÜÇ
geçti. Fakat İstanbulsporun ener- lükle ve ayakla kurtarabilmiştir. 
jik müdafaası başka sayı yaptır- Fakat zamanında yetişen Eşfak 

B. Takımları Arasında 
puanlara J:(Öre erkeklerde Emi

Dün Şeref stadında Galatasa- nönü Hallcevi, kadınlarda Beyoğ
ray ile Beşiktaş B takımları kar-' lu Halkevi galip gelmiştir. 

Bir aşk seyahati... Bütün zevkleri... ıal.l 
Ne~-- York - Paris yolunda seyahatin bütün sevinrlert... ltt : 

Yerlerin evvelden aldırılması rica olunur. Tel : 42831 ' ~k 
, Ve 

Araba kulübenin kapısında durmuştu. 
Çamaşır yıkıyanlar ellerinin syununu kurulıya• 

rak koştular. 
Mustafa bağlamasını kolunun altına sıkıştırıp 

nğır ağır ynklııştı. 
Şerif kaptan, arabacının yanından ere atlaıruş, 

mavzerini kulilbenin duvarına dayamıştı. 
- Merhaba tosunlar, dedi, ne var, ne yok? 
- Sağlığın kaptan! Dediler. 
- Geç kaldık bu hafta açlıktan ölmediniz mi? 
Hamdi arkadaşlarının yerine cevap verdi: 
- Ölünür mü? Geçindik. 
- N erde Recep? Balıkta mı? 
- Hayır, içerde pantalon yamıyordu. Uykuda 

mı kaldı nedir? 
- Bırak uyandırma, uyusun. Sen nasılsın lbra· 

him ağa? 
- Çalışırız kaptan. Çamaşıra girdik karı gibi. 
- Kurubacak! Sen de mi çamaşır yıkıyordun 

ulan! 
Kunıbacak yüzünü büsbütün buruşturarak gü

lümsedi. Namaz kılar gibi ellerini göbeğine kavuş
turmuştu. 

Kaptan başını Mustafaya çevirdi: 
- Maşaallah ... Bağlama kolunda •.. Yeni türkü

er var mı? 
- Çoktan çalmadım. Parmaklarım hamlamış 

ını diye baktım. 
- İyi, iyi! Size rakı da getirecektik. Ve :akin 

ısmarladığımız yer, vaktinde yetiştiremedi. Gayri 
haf taya... Geç kalmamız da bundan ... 

İbrahim, tahtaları kırmızı çiçekli muhacir ara -
basma, yeleleri boncukla örülmüş demir kırı bcy
lirlere dalmıştı. 

Hamdi, Salih. Kurubacak Mehmet helva kara_ 
van:.:ısını, peynir ve kavurma tenekesini, fasulye 
torbasını. ekmekleri ve signra paketlerini kulUbeye 
.r riılar 

.teceµ pl!ntalonunu acele giyerek erzakın san
d ğa yerleştırilme~ınde Ha:ndiye yardım ~tt!: 

Kaptan küçük ıskemleyı alıp kapının onune o-
turmuştu. 

Hamdi işini bitirdikten sonra: 
- Bu hafta işler durgun Şerif ağa, dedi, bir de

fa üç gün boş oturduk. Fırtına kesilmeöi. 'IBugUrı, 
ııem deniz kabardı, hem leş çıktı. 

GOL iN$A.NlA. Rl 
Yazan: Cemalettin Mahir No: 6 

nin üstüne koydu. 
- Haftaya geliriz ... Haydi amca ba!l gidelim. 

Bir sözün var mı Hamdi? 
- Yarın rüzgar düşmez de boş kalırsak, Terkos 

köyüne ineceğim. Biraz işim var! Ağazade Musta
•, da birdenbire karar veı·di: 

- Ben gideceğim kaptan! 
- Olur, olur! Ismarladık şimdi. 

=- Leş mi çıktı? . 1 Şerif kaptan ku§ağının arasından bir kese kftğı-ı Araba, yolun dör-.~inde eözden kaybolunca 
Hamdi, kulübeden cüzdanı getirdi: dı çlkardı: Hamdi yere çömr· .... 

. -:- Giresunu~ ~~yle~.nd~n ... ismi bir hoş ... Ken- _ Al şunu. Arkadaşların maaşlarını ver. Kendi A~k~daşlar.ı et.rafu~a toplandılar. 
dısı 328 tevellutlu ... Komür kayığı tayfasından ol- aylığını da alırsın. Büyük para vardı. Bakkal Rıza- Kuçük Salıh, iki lıra aylığını, kaptanın doğrucn 
malı. Üstünde on iki lira pa~~sı vardı. Bu~ur, say: ya bozdurduk, hep ufaklık vermi§. babasına verdiğini biliyordu. Buna rağmen o da 

Kaptan paraları saydı. Nüfus tezkeresıne bak- _ Zaran yok. Hani (metre·) demi§tim, getirdin yakla§Tl'l!~tı. • 
madı: mi' ? Hamdı kese kağıdını yırtarak yere yaydı: 

- Nerde ölü? · · - Bu sefer hep bozukluk ... Içinde yeni gümiış 
- Vay canına ... Aklımızdan çıkını§ olan! ı d s b 1 h' .. d - ·· s lih9 - Buraya getirdik. Duvarın dibine yatırdık. para ar .. a var. en u~ arı_ ıç g~r un m~ a ... 

- İyi etmişsiniz. Götürüp karakola teslim ede- - Etme kaptan ... Ucuz bir şey alıver. Vallah, - Gormedim H~dı Aga ... Bır tanesıni goster 
rim. Muamelesini yaparlar. üstünden liman kAğıdı billAh gAvur mühendisin ölçüsü metreden büyük. bakayım. Gene verırım. 
çıkmadı mı? - Haftaya mutlak bekle ... Bir metre alır geti- Gözleri parlıyordu. Yüzünün her zamanki yor· 

_ Başka kliğıt çıkmadı. Köyü, nüfusunda yazılı. ririm. gun _hal~ değişmiş, ağzının büyümü~ te k~5~müş 
Parasını çoluğuna, çocuğuna yollarsın. Şerif kaptan birdenbire ayağa kalktı. Deri geri c!.dd.~yeti ~alma~ıJ~ı. Ham~ı. ?ereden geldıgıni bir 
_Yollarım elbet ... Ne kadar çakıl çektiniz? yürüdü. Çok sinirli, çok hareketli bir adamdı. Kırk turlu kestırem~ıgı kederl1 hır ~kınlıkla: . 
_ Bugün öğleye kadar çalıştık ... Yok canım ... beş, elli yaşlarında görünüyordu. Gözleri biribiri- . - Bu seferlık sana da para .. \·eril:C~k Salıh, ~e

Öğleden sonra da bir sefer yapıldı. Senin anlıyaca- ne yakın ve küçüktu. Suratında büyük bir bıçak dı, baban, k.apt~ndaı:ı ~u a~ yuz ye mış beş k~ı uş 
ğın on gündtı altmış beş sefer tuttu. yarası vardı. Yara sağ tarafta, kulaktan çeneye ka· almı~. Ve yırmı. beşın~ S~lıhe ver! harçlık etsın :,, 

. . . , dar pembe bir çizgi halinde ınmişti. Demış al sana hır yenı yırmi beşlik ... 
- O ~a yctı~ır ... Aferın ... Hayvanlar nasıl. Bu sebepten sağ gözü daima kısılmış du- Salih, küçücük, beyaz parayı avucunun ortasına 
- İyıler ... Çalışıyorlar... koydu. Bir müddet baktı. Sonra: 
- Yaralısı, hastası yok ya? ruyor, bugünkü gibi keyfi yerinde olduğu - A .. üstünde adam resmi var ••. Adam resmi! .. 

B ULMAC~ 

l 2 8 4 5 G 7 8 9 

·=-.. --.-- -- --'- -

~---±1 
Soldan s<>ğa : l - Bir memb• 

suyu 2 - Bır tren stasyonu a
ş mşek-sanat 4 - Bir çeşit pa 
muk · mükemmel 5 - Bir harf 
d~ğişirse Mikı olur - ters okunul" 
sn-sana değil, ona değil 6 - Bil 
harf değişirse: uyu olur - mence· 
at 7- Beraber - aydınlanma, ıav· 
zih 8 - Ters okttnursn: alwrns1 

olan 9 - Tenha değil zamanlar bile yüzüne tehditkAr ve müteca-
- Yok. viz bir mAna veriyordu. Konuşurken bir elinin Dedi. ri 
- Yemleri haftaya kadar idare eder mi?? baş parmağiyle kalın, ıfunüş kösteğini kımıldatır, Hamdi, çenesini sert sert kaşıyordu: Yukarıdan aşağı: 1 - Bir sa 
- Haftaya ne demek? On beş gün idare eder. oturduğu yerden kalksa, veya durduğu yerden yü~ - Gazinin resmi o ... Bak bakalım benziyor mu" hastalık 2- Esk den gıyilırdi 3-
- Tükenince haber verırsin. Motör işledi mi rüse belindeki tabancanın kılıfını arkaya doğru - Sahi benziyor ... Gazı paşanın resmini koy · I Bır bar! dcğı,ırsc baruka olur 

muntazam? ·ıe d" O i k"l t 1 b · · k t muşlar... d · ı r ı. ama ı ot pan a on, avcı ıçımı ca e , ve 0 .. .. k b' u t . 1 b ş ... a tH. n .. 111 ıtoı.U.ş.'1 ı.uy ' 
- İşlemedi. .. lki gün ancak geldi. çizme giyiyor, düğmelerini hiç iliklemediği cake- uşunere . ıraz s s u. . , . 
- Size koyun da kcstırecektun B ktım rakı y • tin altına mutlak siyah kuşak bağlıyordu . Beygir- - ~ardeşıme .. yoUarım. Şunu bana deliver Meh 1 m~n:tıı 4 - Argo c.::.kulı • yuJ.. 

tışmedı. kavurma aldım le geldiği zamanlar gümüş kırbacını unutmazdı. met aga ... Kız koyde boynuna takar. seıımek 5 - Bıı b:ıu Jeg ş "'" 
İ ak ? Ek · h t !K tan) ıAı.. b de · cı"lı"ğ" - Delersen geçmez ulan... KUk olu ,.,ı..e e zunt 6 -_ yı ettın. Bu gece kalac mısın. serıya sar oş u. ap w.r.a ı. nız ın - . . 0 h . v:-- al a r · 6Y'"· ne , u u 

b 1 k l "b d t d B d d -il "tn"""kede çete reı•li11ı' etmekten kal - Geçmeyıversın.. a a ıyi... n.ııııoç maz. s h f kl _, ......... Kaptan azı gece er u u e e ya ar ı. unun en eg , mu-~ ..., & • f k r . net olur ır ar e enırse: uyanmıu..ı.o•· 
. . b. d k f . ı· . t u a aya ııy . 
ıçın evden ır e ya~a ~e ırmı~ ı:. .. .. mış ı. Hamdi, lüzumsuz yere en büyük sesiyle fülerek fail - entere, ya.kınlık duyma T -

-:-- .Yok,_ bu gece gıdeyım, dedı, olunun muame- çocuğun yuvarlak başını okşadı. Ilo - ters o~unursa bir kı§ sebzesi 
lesı fıllln .ıs.t:r. Ha_fta~~ k~lırım. Ay ışığı olur. Ra- Ölüyü arabaya taşıtıkan sonra fazla durmadı. Ağazade Mustafa yavaşça Hamdiye sordu: 8 - Alakadar 9 - Bir hayvan. 
kı da get.~rı~~· Bır cunbüş ya?arız. - Kalın sağlıkla osunlar! Diyerek arabacının 'Ar•--- Var) 

:- Başustune... - yanına ourdu. Hamdinin uzattığı mavzeri dizleri- JUmı 
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HAYIRSEVERLİK 
Roosevelt,Dünyaya 

Hitap Etti 
. (Başı 1 incide) 
! ç i H Ç nin yeni bir sayfasını yazıyor. ...ıl .............. Jhon Galsw,orthy'den - ev ren: a - a ........ . 

r•
1 

Bu haftanın büyük haberi şuQ.ur: 
ed 5ıs, Restington - ?n - ~~ yı sar- geldikleri z~an. ada~m yarı sarhoş Dünya şunu öğrendi ki, mütte

mıştı; çok kesif değıldı, fakat olduğunu bilseydım, ıçeri alır ımy- hit millet olarak bizi tehdit eden 
ve yapışkandı. Henry İvor, bu dım hiç! Kadına gelince; güli.ımseyıp tehlikeyi anlıyoruz ve bu tehli. 

Jıden pençeresini kapatmak mecbu- duruyor. Kahve kapanacak, bir türlü keye karşı koymak için demok
)'etinde kaldı. Deniz kıyısından gelen ç~mıyorlar. rasimiz harekete ge<:mistir. Prus 
flf hışirtılıır kesildi. Akşam üstleri lvor - .Hele bir bakalnn, dedi ve ya otokrasisi fena idi. Fakat na-

s tk havada oturmazsa çok güç ya:ı:a- kahveye gırdller. zizm'in bundan çok daha fena 
rd· Bir köşede oturmuşlardL Viski ka- l ~ .. .. N . k 
. ı. dehleri ellerindeydi. Köpek te ayak- o dugunu goruyoruz. azı UV-

liizmetçi içeriye girdiği zaman, ka- ları ucunda sızmıştı. Kadmın ilikli yü- vetlerinin istediği, müstemleke 
I üzerinde uyukluyordu. zil, aptal bir gı.ih.i.mseme ile çoktan çö- J haritalarında veyahut ikinci de-

- Bir çift, sizi görmeğe geldi Mös- zülmü:;e beııı.iyordu. tvor erkeğe bak- recede ehemmiyetli Avrupa hu
; siz yokken bir defa daha gelmis- tı, yüzü ifadesiz, fakat fevkalade mem dutlarında basit dei!isiklikler de. 

i. nundu. ğildir. Nazi kuvvetleri, acıkca, 
İvor gözlerini kırpıştırarak: 1vor - Hani Londraya gidecektiniz bizim kıtamız da dahil olmak Ü-

U' ...._ Peki; gelsinler bakalnn, dedi. siz!. Diye sordu. İ:sta:syon şuracıkta.. zere bütün kıtalarda bütün se· 
lealemini bıraktı ve ayağa kalktı, Yarım mil ya var, ya yok,. · ı" h ·· k • t · t 1 · · t h T b.. t b.. ·d ·ız· Lo d cım ı u ume sıs em erının a 

~ !enlerden her ikisini de şimdiye ka- gideceğ~z!ııDe~i 1~d~m~c~! deme~ ~:t~~ r~bi.ni . istiyorla~'. Nazi kuvvetle
hlç görmemişti ve bundan sonra diğlmi anlarsuı:ı:ı: ya .. A!fınıza mağru- rı, iktıdar1 cebır ve kuvvetle ele 

görmek istiyeceği pek şüphellydl. ı;ıecirmiş bir avuç zimamdarın 
1 ~at daha ilk hamlede tatsız dav- ren ... 
·1 ıı.mak istemiyor, tet:kte duruyordu. Kalktı, peşınaen köpek ve kadın da bütün insanlara tahakkümü esa-

/\dam otuz beş yaşlarında göziıkı.i- kalktılar, kapıdan iki yana yalpa vu- c;ına dayanan hükCtmet sistemle
Ol'du. Solgun, çarpık ve zayrf yüzü- ra vura çıktılar; ivor da onları takip ri tesisini arıyorlar. 
ıt, çekilen sinirlerinin pençesinderı edjyordu. Adam birdenbire: Bu ad<ımlar ve onların ipno -
\trtarmak isteyen garip bir hali var- - İvor, Henry İvor! Diye bağırdı. tizma edilmis taraftarları. buna. 
~ Henry İvor, bana iyi mi davraııdı "venj nizam., ismini verivorlar. 
- Burada olduğunuzu duydum dersiniz? -Henry İvor büyük bir mu- Fakat bu veni bir o:ıev dP~ildir ve 
ösyö ... Ne demek istediğimi anlarsı- harrlr - Benden daha mı iyi! - Hg- hir "ni:r.am .. dei?ildir. İnsaniyet 
ız ya.. yır!- Benim kadar değil! - Ne deme~ 
• ıstedı·gvı·mi anlarsınız ya .. _ o, şimdı r;e fütuhatla kabul ettirilen ve esa-
ıvor başını salladı; bunu hiç te is- b. d · · düşüoiiyor, biliyorum ben: - Şunlar- rete dayanan ır sistemi. aımı 

iyordu ammn, doğrusu başını sal- h' b. k b 1 t dan nasıl kurtulabilirim, diyor için- surette ıc ır zaman a u e -
llıamak ta elinden gelmiyeceğe ben-
:l'ordu. Kadına baktı: yüzü adeta j- den ... - (Adeta, İvor'un ayakları üze- mivecektir.,, 
ıtlenmtş gıbiydi; bu şimdiye kadar rinde duraladı) Köpek nerede? Köpe- Roosevelt, Avrupa milletlcri-
i:ll'düğü yili:.lerin muhakkak en ifa- ği laşısana, ayakları ıslanacak-,, nin ve Amerika Birleşik devlet. 

iziydi. Kadm sendeleyerek eğildi, köpeği !erinin bidavette bu "modern ti-
- E, dedi; ne var! kucağına aldı ve yürüdüler. İvor su- ranlar .. ın bütün demokrAsileri * * ratsız ve korku içindeydi. ort:ıdan kaldırmayı lüzumlu ad. 

Adam devam etti: A damm ince ve yana çarpık du- _ Mister İvor, siz yine öyle zan- dettiklerini anhvamamıs oldıık-
daldarı biraz daha çarpıldı: nedin _ Ama ben sarhoş değilim.- !arını h:ıtırlattıktan sonra sözle-

- S!:ı:, çok meşhur bir yazıcı oldu- Bundan daha iyisini söyliyebilir mi- rinP sövle devam etmistir: 
nu:ı: için .. Dedi ve etra!a ağır bir yim? - Sizin gibi muharrirliğim yok- "Simni bunu anlam1s bulunu. 

ıaki kokusu yayıldı. Asılzııde de değ!lim - Ne demek is- vornz. Onların m:ıksadı. Avrupa 
lvor, dilerunek için, cesaret lazım .. tediğimi anlarsınız ya .. - Size bir ~~Y millı:>tlf'rinin ortadan kal<lırılma-ilva da rutubetli, belki biraz ker,'i- lmd sormak istiyorum; siz benim yer e c;1 idi. Bu maksat ve program. e gelmek ıstiyor, diye dü~ündü ve 
rdu: olsanız acaba ne yapardınız!- 1939 ve 1940 ta Büviik Britan-

Sözleri gittikçe daha çok karışıyor, vanm nam.,ıTlı'ln müdafilf'ri ort.a_ 
- Peki.. sonra? nl 1 bi h ı ı d n"' 
- Anlarsınız ya ... Vaziyetim fevka- a aşı maz r a a ıyor u. va atılıncıya kadar. hir nll\n dai-
d 'k H h ld Gl , - Sizi ayıplamak.- diye devam et- ""'.r1·ndn d,..• ... m ettı·. nnmnkrasi -e nazı tı, er a e l\fister oy u ti. Benim için "unutmak,. dan daha i- 'c• ... "'v" " 
nırsmız, Charles Gloy ... Adını unu~- yi bir kurtuluş yolu yok _ Ne dem~k 1erin diio:ımaıılan artık bilivor -
rn, anlarsınız ya, Bir gazetenin ba~ istediğimi anlarsınız ya .. - lar ki. df'mokrasi ıfaima oı=>mnk-
Uharriri.. istasyona gelmişlerdi. rasi olarak kalabilir; teferriiat 
1vor - Hayır! Dedi. •'Fakat otur- 1 h'l - Evet, Londraya gidiyorwn. meseleleri bahis mevzuu o :ı ı -az mısmıı1· erkek ve kadın, hafif- ' lı' 

Işıklı salona yıkılır gibi girdl. Kadın lir bir takım m>t.irelere v,. .. , :ı ı-~. birer iskemlenin kenarına ilişir gi- • 
oturdular. Kopek te bir kenara çö- la köpek onu takip etfler. lir ve clemokrasinin rniicfaf.,rısı 

eldi, tvor köpeğe baktı; köpekleri İvor süratle geri döndii ve sisin i- icin ic;ıo prforse silahada müra-
~verdi, fakat i:ıte o, her nedense sev- çinde koşmaya başladı. "Tamnmiyle "aat PrlilPhilir .. , · 
ediği yegAne köpek cins!ydi. Islak- doğru! Tamamiyle doğru!,. Diye dü- J30 milyonun kararı 
ve hazin bir duruşu vardı. ~ünilyordu. Onlara niçin yardım et- Müteakıben icar ve iare kanu-
Adam - Kardeşim, Mister Gloy'un ml!Jli? nu hakkındaki müzakerelerden 

ıı• >1nmda çalışıyor .. Ben işsiz olduğum Adamdan, kadından ve köpekten bahseden Roosevelt demiştir ki: 
ın Si k t' d. N d k kurtulmustu yıı, artık geri tarafı vız , , ze arımı ge ır un. e em<! · "Bu müzakere, bizz•t Arneri-
IC!diğimi anlarsınız ya., Tanınmış t>ir gelirdi ona .. 

• hoyırsever,. oldugunuz için... ============== kan mileti tarafından tesviye e-
lver sinirli bir hareketle bir clga- dilmiştir. Karar bir tek adamın 
ı;ıkardı ve sinirli bir hareketle te~- lngiliz Bahriye sesiyle değil, 130 milyonun se-

• ::r yerine koydu: siyle i]an edilmiştir. Bu karar 
- Sizin için ne yapabilirim, bil- Nazırı D~dJ~ k·ı·. hepimizi ilzam etmektedir. Dün 
em, diye mrrıldandL ~ va artık bundan şüphe edemez. 
./\dam - Ben dalma doğruyu sısy- B .. u karar memleketimizde her 
rı d ... · "A 1 v t (Ba<:ı 1 incide) m, t.>uı. n arsınız ya .. ,. e ma - ~ türlü yatıştırma teşebbüsüne, 
<ıa, harp, hastalık hakkında dolam- kat'i safhasına diğer iki amilin · 
a~ır bı'p hil~"ye geveledi. İvop aciz k k diktatörlerle anlaşmamız ıcap e. 
' • ... • tesiri altında cesaret ve yü se d k. telk' 1 indeydi: deceği hakkın a ı ın 7re, 

bir manevi kuvvetle karşı koya- 'k k tle yle - Tenımadığnn adamları da tavsi- zulüm ve tazyı uvve rı. 
>e edemem ki.. Yani ne yapmamı ıs- bileceğimizi sanıyorum. kompromilere nihayet vermek-
Yorsunuz şimdi? 2. - Son 12 ay içinde anava- tedir. 1stihsalimiz tam verimle 
Kadınm yüzünü kapatan iliklerden tan müdafaamızı yarattık ve işlemiye başladığı zaman, dünya 

h ti çözi.ılür gibi oldu, ağlayıverecek Dunkerqurden dönen ordumuzu demokrasilerinin diktatörlüklere 
iıbiydi; tam bu srrada köpek te ha- yeniden teçhiz ettik. Anavatan kazanamıyacaklarını isbat edebi-
tın bir inleme ses1 bıraktı; kadm kö- müdafaası için yeni ve mükem- leceklerine kuvvetle inanıyo-
bı!ği kucakladı. mel bir kmrvet yetiştirdik. Gün-

İvor; ilstUmde acaba, kaç para var; ruz.,, 
diye dilşi.ındil. Adam: düz toplu kuvvetleriyle yapıhn Roosevelt buraya gelince şu 

- Mesele şu, Mister İvor; beş pa- hava hücumlarını püskürttük. vaadi yapmıştır: "Vermemize 
tasızım -ne demek istediğimi anlar- Tayyarelerimizin adedini geniş imkan olan yeni, eski bütün tay. 
ırıı:z ya-. Londraya bir dönebilsem.. mikyasta arttırdık. Büyük ve kÜ- yareleri, bütün harp aletlerini 
- Size tren parasını, hattı\ biraz da çük cüzütan:ılarla d~nanmamızı göndereceğiz. Bu, aklıselimin 

1aı.ıasını verebilirim. Fakat korkarnn takviye ettik. Aynı zamanda sevkulceyşidir.,, 
iti o kadar. Ve kusuruma bakmayın, t Ş kt k. ffe ku t Roosevelt Amerikan sanayiin-tl>k işim var bugün.. Or a ar a ı muza r vve -

Ve ayağa kalktc terimizin gerek insan mevcudu- den istihsalini şimdiden cepheve 
...,. 'f.. nu gerek top, tank, tayyare ve sa- göndermesini, bugünkü birliğin 

K bl d · ı're "ı.bı· harp !ll. ~.lzemelerini tak- muhafazasını istemiş ve sözleri. 
Adam - arım ıçin r şey emı- ,.., 

yorum. Bunu söylemenin pcok viye ederek butun cepphelerde ne şu suretle devam eylemiştir: 
r~i değil ama, affınıza mağruren, an- Italyanları felce uğratan darbeler "Birliğimz '• propaganda tara. 
la.rsmız ya; bütün bu havalide onun indirdik. Kahraman Yunanlıla- fından tehdit ve iğfal suretiyle 
!tadar iyi çocuk patiği yapabilen tek rın yardımına koştuk. J?onan- korkutulan bir •milletin birliği 
ltışi daha yoktur. mamız Akdcnizde en hayatı ehem değildir ve hiçbir zaman olmıya
l - Ya, demek öyle.. Cok lyi, dedi miyeti haiz bir hakimiyet tesis caktır. Bugün gayretimiz kısmi 
\'or, ve bir kaç lira uzattı. Adam on- etti. bir gayret değildir, topyeklın bir 
farı aldı; pantalonunun bir ayağı acı- t• 
~ 3 A 'k başında kıymet- 'gayret ır.,, 4 acak halde yamalıydl. . - merı a ''P l ··r tt• 

- Anlarsmız ya .. A!!mıza mağru- li devlet adamı oldu~u halde, en t aro .amızk BU a hır,k"·· 
~en, minnetten çok daha fazlasını his- ufak şüpheleri bile izale ede- .c~r ve ıare . a~~ll:u u um-
B~tyorum. rek demokrasilerin ve hürriye- lcmnın her n~~ı. m~hımmata ~e 

Ve sanki İvor itiraz edecekmiş gi- tin hoyrat ve zalim bir Avrupa h.~lann nakli ıçın. ıc~p ede~ bu. 
bi ilave etti: diktatörlüği.i önünde hezimete tt.ın kolaylıklara ~amıl oldugunu 

- Bundan !azlasmı söyliyebllir uğramasını bir an bile akla akla ?ı.l~~ssa kayt ve ışa.ret ed~n Re-
ltıiyim? Ne dersiniz? h k ed t İvor - Hayır, haytt', dedi ve kapı- getirmiyeceğini açıkça anlatmış- ısıcum u~, . anunu ~~za. er e -

t mez sevkını emrettıg1 bırcok le-
rı ~ç~e demek istediğimi anlarsınız ırAtlantiğin öteki sahilinden bi- ~az;mın ha.~e~ yo.la çıkmı~.blul~n
)'a .. Bunu size miımkün mertebe ça- ze külliyetli mühimmat, tayyare, .~~unud soy emt ış. t7'e soz erme 

' bUk iade edeceğim. 50 to ido muhribi gel- şoy e evam e mıs ır: 
· peki u- 1 '· ı Gül top ve rp . "Burada Vasinntonda parola 

- Peki, .• gur ar Oı.."1Il. e miştir. Demokrasılere yardım ka- " .. t t' H de;, " • .. f 
rtile madam,ı uğurlar olsun, küçılk . . . k b 1 ... 1 'ht' sura ,. ır. em e, anı sura • ., 
ltöpekl. nun pro3esm!~h a .u 0 /t e ı ıy~- Bu parolanın bütün millet tara-

Üçü de arka arkaya önünden gec- cımız olan bs.ı a t 1

1ı:na adı:nl ın am· e- fından işitile<:eğini ümit ediyo. 
t•ıer ve sisin içine karıştılar. iyor, masına ve ıze es ım e ı mes · 

l
. . rum.,, 

onıarm karanlıkta sürüklendiklerini intizar etme ıyız. RPisicümhur bundan sonra A-
ı tördü; sokak kapısını kapattı, derin Dominyonlarımızın yardımın- merikan milletinin bütün sınıfla. 

tie.rın içini ""'kerek lskemlesine çök- şk A e ·k t f dan ya ~- dan ba a m n a. a.~a. m.. .. .. rına istikbald.e fedakarlıklar vap tü ve derhal kaleme sarılpdL Henıiz l -
2,3 sayfa yazmış yazmamıştı ki hiz- pılan yardımın genış ıgı goz onu- maları icap edeceP;ini hatırlat. 
ııı.etçi içeri girdi: ne getirilince önümüzdeki ayla- mıs, karların daha az. vergilerin 

- Kahveden bir çocuk geldi Mös- rın şidetine milletin cesaretle gö- daha yiiksek ve iş saatlerinin da-
~ö; sW oradan istiyorlarmış. ğüs gereceği;ıe ve muha~k3:k ~u ha uzun olacağını sövlemis ve 

- Beni mi. 1 zaffcr olacagımıza ve hurnyetı - c:;u sözlPri il~ve etmistir: 
- Evet Mösyö, biraz evvel size $e- mizi muhafaza edecel{imize kani "Amı:>rikı:ıda 1 ~O milvon insan 

ltn çiftler ne yapacaklarmı bilmiyor- bulıtndu~una emiııim. varsa fnrtilt<>rf'<1,. ~,,, n""""ı...-o:ısL 
larmış. Adlarını sizin ahbabınız diye Nevvork 16 ( A.A ) - GPneral .,in hih·iik mpc:::ılesi?'li hın·harh _ 
Vermişler. Hu~h .Johnson, "\~or1d Teleg- "'ın zıılmetirıP karsı kahramarıca 
tvo~~~ğ~ll~~iktı; paltosunu gl)'Cli ram . gazetesine soyle vazıyor: koruvan başka verlPrde daha 

\re dışarı fırladı. Inj?ııterenin istilası imkan dahi- cok insan vardır. Lamba fitili. 
Kapıda duran kahveci: lirııi,.r'!ir. An<'ak hn Alman ~erıc;- nin ucunu diizoltmPmi?. ve ... ise-
- Sizi rahatsız ettik ama, şu sizin liğinin harp tarihi ... d~ misli a~- o:ıini narlatmamız kafi değildir. 

~OsUarmızla ne yapacağunızı bilemi- la ~öriilrn<>nik bir ho"<ı.,l!!!nmaaa Mec;a1Pvi vı:ıkmıva dı=>vı:ım edPl-ıiL 
~oruz da .. Dedi. uo-.,.0m::ısır bahasına olahilir. Al- mPklii!imiz 1rın daima artan 

1vor kaşlarını çattı: man ist:ıa teşebbüsü, kütle halin- miktard:ı h<mziıı r1karmamız 7.a. 
- Onları ilk defn olarak henilz :la- de bir kıtale müncer olacaktır. manı gelmi!:;tir. Demokrasi akim 

ha biraz evvel gordüm, Londraya 1ön d Al 
ltıeleri için para verdim. Sarho:ihır Böyle bir kıtalden sonra a - kaldığı takdirde söz, ve din hür· 
~ı? manlar her hangi bir muvaffa- riyeti memnu bir şey haline ge_ 

----~-----.......-duUl-.. AJ·· '-'"""'•-..ı.-1ı-.ı akllııemezl.ct... ürüstlük ve itaat ke. 
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liıneleri arasında çok büyük bir 
fark mevcuttur. İtaııt, diktatör
lükler tarafından elde edilebilir 
ve zorla kabul ettirilebilir bir 
şeydir. Fakat dürüstlük yalnız 
hadiseler kendisine oldu~u gibi 
gösterilen ruhlarda mevcuttur . 
Bu hal bugün İngilterede. Yut1a. 
nistanda, Cinde ve Birleşik A
merikada bövledir . ., 

"Zafere kadar yardım,, 
Halen bir ~uçuk milyon Ame

rikalı yurtdaşın silah altında ol
duğunu kaydeden Roosevelt, 
sözlerine sövle devam etmistir: 

"Amerikalılar, İnı;ı;iltereye, 
Yunanistana, Çine ve vatanları 
muvakkatPn mütecavizin isııaH 
alt.ında bulunan bütün mülteci 
hükumetlere derhal. kavıtsız 
cıartsız ve tam yardım siyaseti is. 
temisler ve elde ctmislerdir. Bu
e:ünden itibaren bu yardım. kati 
?:aff'rin ahnmasma kadar dur -
maden fazlalast1rılncakt1r. İngi. 
lizler, hicbir zaman olmad1kları 
kadar kuvvetlirlirler ve bu son 
on ayın karanlık gi.inlerine ve 
ıstır~olı gecelerine tahammül 
kudretini veren muhtesıPm bir 
manPviyata maliktirler. tne:iliz
ler, Kanad::ımn, diiYPr dominyon. 
l::ınn ve bütün dünvcıda hala 
hürrivı:>ti seven P"avri İn$Jiliz mil
letlerinin tıım mfü:::ıherPt ve vı:1r_ 
r:hmma maliktirler. İnl!iliz millı>
ti. tesebbiis varın. öni.imilzdeki 
hafta vevahııt önümüz~~0ki av 
vaoılı::ın,., istilaya karsı koymıya 
hazırdır . ., 

"Bu tarihi buhranda. İnıtilte
re. hiiyi.ik vP parlak hir Sf'f'e. 
- Churcbill'e - malik olmakla 
h:ıhtivar0ır. F::ıkat hi~ kimse 
f"'hıırrhill'den daha ivi bilmez ki 
İnP-iliZlf'rP muhtesPm m:ınPviyatı 
veren yalnız parlak sö?.leri ve 
parlak icraatı değildir. Bu mane
viyatın cevheri, esir olarak va
samııktan ise hür olarak ölmevi 
sarih surette tercih eden halk 
kütlelerinde mündemic bulun -
maktadır. Bu millet. sivili. de -
nizcisi. tavvarPcio:ıi medPnivPtin 
ilk h::ıttında müc:ınele ediyor Hu 
millet, bütün kıt::ılann, bütün 
adaların, hiitiin hür insanlarına 
0 hediven iftih:ır ve ilham vere
rek bir cesaretle bu hattı müda
fa::ı edivor. 
''Amerika demokrasilerin 

tershaııesı olacaktır,, 

Ingiliz mılletinin ve Yunanlı 

müttc!J.Klcrının gemıye ihtıyaçıa
n vardır; Am.l!nkauan gem.ııer 
alacaklardır. Tayyareye ıntıyaç
ıarı varaır; AmenJ<adan tayya
re alacaklardır. Yıyecek mauue
lerıne ilıtıyaçları varaır; Amerı
kadan yiyecek alacaklardır. Tank 
lara, topıara, millıımmata ve her 
turlü ma1zemeye ihtıyaçları var
dır; Amerikadan tanklar, toplar, 
mqhimmat ve her turlü malzeme 
alacaklardır. Bu mılletler cep
hede muhteşem bir azını göster
mektedir. Mdyoıılarca insan, mil
lellerırun parçalanmasına mani 
olmak üzere mukavemt etmekte
dir. Çin, başkumandan Çankay
şek vasıtasiyıe, bizim yardımımı
zı talep edıyor. Amerika, Çine; 
yardımımızı alacağını bildirm:ş
tir. Memleketimiz, milletimızın 
olmasını istediği gibi, demokrasi
nin tersanesi olacaktır. Memleke
timiz, rolünü tam olarak oyru
yacaktır. Ve diktatörlükler in
hilal edince, Allahtan dileğı..m 
bunun şimdi ümide cesaret edebi 
leceğimizden daha erken vukua 
gelmesidir - o zaman da, dünya
nın yeniden imarı devresınde 
memleketimizin büyük rolünü 
oynamağa devam etmesi icap e
decektir. 
Şuna inanıyoruz ki, diktatör

lerin "toplan•· borusu, ve ırkları
nın üstünlüğü hakkındaki övün
meleri, baştan başa budalalıktır. 
Diğer insanlara "efendıiik" ede
cek bir millet hiç bir zaman ol
mamıştır; halen mevcut değildir 
ve hiç bir zaman da mevcut ol
mıyacaktır. Eni boyu ve askeri 
kudreti dolayisiyle diğer millet
leri ve diğer ırkları ismine "kaz 
ayağı,. denen resmigeçit adımı ile 
ezerek dünyaya, tahakküm etmek 
hakkı olduğunu bildiren herhan 
gi bir millete dünyanın hiç bir 
ihtiyacı y~ktur. Şuna inanıyoruz 
ki, her millet, ne kadar küçük o
lursa olsun millet olarak yaşa -
mak tabü hakkına maliktir. Bü
tün tarihimizde Amerikalılar, bu 
derece yapmağa değer bir iş kar
şısında hıç t>ır zaman kalmamış
lardır. Umit ederim ki, istikbal
de, çocuklarımız ve çocuklarımı
zın çocukları bizleri takdis ede
ceklerdir. 
Ruzvelt'irı şahsi mümessili 

Londrada 
Londra 16 (A.A.) - Ruzvelt 

tarafından, Amerikanın Ingiltere 
ye yapacağı yardımları tanzim 
etmek vazifesiyle şahsi mümes
sil olarak Ingiltereye gönderilen 
Harriman dün Lizbon'dan bir 
Ingiliz tayyare limanına muvasa
lat etmiştir. 

Harrima'!t beyatta bulunarak 
demiştir ki: 

"Yapılacak her türlü maddi 
yardımların Ingiliz imparatorlu
ğuna teslimini kolaylaştırmak i
çin reis tarafından hususi mümes 
sil olarak gönderildim. Bu yar
dımlar arasında gemiler, ve yiye-

Almanların ilkbahar G. Papagos Orduyu 
Taarruz Planı Tebrik Etti 

(Başı 1 incide) 
için daha büyük bir ehemmi,yeti 
haizdir. 

* * A lmanyanın ilkbahar taar-
ruz planında en mühim 

mevkii, Hitlerin de nutukların
da tekrar ettiği gibi, denizaltı 
harbi teskil eder. 

Çünkü, Amerikanın, ödünç 
verme ve kiralama kanunu cık • 
tıktan sonra, yapacağı. muazzam 
yardımı ancak bu suretle önliye
bileceklerini umuyorlar. Ameri. 
kanın gönderece~i bütün harp 
malzemesi. tayyare vesaire İngiL 
tereye salimen vardı~ı takdirde, 
Almanyanın harbi bitirmesine 
imkan kalmaz. Binaenalevh Al· 
man taarruz planında ilk hamle 
tayyare ve denizaltılarının kor
san harp gemi1erivle birlikte A
merikadan gelecek gemi kafile
lerine yanacakları hücum1arla 
haslıvac~ktır. Bu hücumlarla 
birliktP İnt!iltere üzerirıdPki tav
yare hüctfmları da şiddetlenecek 
ve bir istila tesebbijsü icin ze. 
min hazırlamıya calışılacaktır. 

Bu taarruz planına ~öre Bal
kanlar, Almanlar için ikinci de
recede ehemmiyeti haiz bir sa
hadır. Ludendorl'un 1918 deki 
hatasını tekrar ederPk kuvvetle
rini dağıtm:ımıs olmak icin de 
Cenubu Şarki Avrupada ham CL 

karmaktan içtinap edecektir. 
Bulgaristanı isıuı ı etti~i hald,., 
Yunanistanla hila diplomatik 
mürıı:1sebetlerini muhafaza etme. 
o:ıi, YugoslavyaVl tazyikte ihti
vatlı hareket etme~i de ancak bu 
-=uretle izah olunabilir. 

Akdenizde İn·.E?iliz iistiinli1$.ine 
nasıl nihavet verebileceei ise 
ridden sorulı:1cak bir mPselroir. 
İnı?iltere bilhassa Sarki AkriP
nizde bütürı strateiik nokta lan 
tutmustur. İtl'l lyanlarla berabPr 
calımıak ve İtalyan üslerinnpn 
ic:tifade etmek suretiyle de İn
t?illz donanmasına kati darbevi 
nereden ve n::ısıl vurabileceğini 
-.:ınhm;ık ı;ıüçtür. 

Hakikat sudur ki, Almanya, 
A.mPrikanın bütün knvvetivle 
tn,E!'iltereve yardıma baslaması ii
zerine. pek müskül bir vazivete 
nüsmiistür. Amerikan vardımı 
Tn~iltereye hava iistiinlüifünü te_ 
min etmeden evvel Almanya bü. 
tün imkanları tecrübe etmek ve 
bu yaz icinde kati neticeye var
mak ihtivacındadır. Aksi tak
dirde harbi kazaıımasına imktm 
kalmıyacaktır. Onun icin önü. 
müzdeki haftalar içinde mezbu
hane hamlelerle İngiltereyi sars. 
mıya çalısması artık bir zaruret 
halini almıştır. 

Hitler'in Yeni 
Bir Nutku 

(Başı 1 incide) 

hücumlarının bütün şiddetine 
bilhassa müttefikimiz tahammül 
etmek mecburiyetinde kaldı ise, 
şimdiden itibaren Alman kuvvet
leri bu yükten hisselerini yeniden 
alacaklardır. Dünyanın hic bir 
kuvveti ve hiç bir müzahereti, 
bu savaşın neticesini değiştirmi
yecektir. İn~iltere sukut edecek· 
tir. Mukad~ratı ilahiye, sırf ken
di altınlarının saltanatını idame 
için kan dökenlerin muzaffer ol
masına müsaade demez. Alman
ya, İngiltereden ve Fransadan hiç 
bir şey istememiştir. Almanya· 
nın bütün feragatleri, silahsızlan
ma ve sulh teklifleri boşuna git· 
miştir. Enternasyonal bir plutok
rasi, harbi, sqnuna kadar götür
mek istiyor. Bundan dolavıdır ki. 
bu harp, onların yok edilmesine 
varacaktır. O zaman mukadde
ratı ilfilıiyeden dileğimiz, zincir
lerinden kurtarılmış milletleri 
daha iyi bir nizama götürmek i
çin bize iyi yolu göstermesidir. 

Bu suretle, geçen sene başla
nanı nihayete erdirmek icin, 1941 
de sakin ve azim.kar, bir araya 
toplanacağız. Hangi karada, han
~i denizde, hangi havada olursa 
olsun, nerede mücadele ederler
se etsinler, bü~ün Alınan asker
leri şunu bileceklerdir ki, mille
timizin mukadderatı, hürriyetı 
ve istikbali, ebedi surette bu mü
cadeleve bağlıdır.,, 

Londrada tefsirler 
Londra, 16 (A. A.) - "Reuter,, 

in diplomatik muharriri yazıyor: 
Bir tesadüf eseri olarak, Roose
vel'tin nutkundan bir kaç saat 
sonra Hitler de bir nutuk söyle
miştir. Hitler, bu nutkunda, ar
tık mutat mahiyet alınış olanken 
disini ve partisini haklı ~öster
mek teşebbüslerini tekrar etmiş
tir. Maamafih, nutkun İtalyaya 
temas eden kısmı cok manidar
dır. Bu cümleler, hic olmazsa ya
k,n bir istikbal için, Hitlerin plln 
!arının esas hedefini müttefikine 
yardım etmek ihtiyacının teşkil 
ettiğini S:?Österir S:?ibidir. 

cek maddeleri bulunmaktadır . ., 
Harriman, diğer bir suale ce

vap olarak, Amerikaya ara sıra 
vazüeten yapacağı seyahatler 
müstesna, harbin devamı müdde
tince Ingilterede kalacağını söy
lemiştir. 

(Başı 1 incide) 

vermiştir. Dört aydan fazla bir 
zamandır, yaptı~ınız muharebe 
naziri bulurunıyan bir şerefin 
iklillerine layık olmanıza hak 
kazandırmıştır. Düşmanın taar
ruzu tardedilmiştir. Azmimiz ye
nilmemiş ve zafer için beslediği. 
niz iman her zamankinden daha 
ziyade kuvvetlenmiştir. Merkez 
mıntakasında mükemmel bir su. 
rette teİnsil ettiji;imiz ve tarihine 
şerefli sayfalar ilave ettiğiniz 
bütün ordumuz dö_ğüsünüzü ta
kip etmekte ve yaotığımza hav
ran olmaktadır. Sizi hararetle 
t~brik ederim. Yaşasın Yunan 
nrdusu!., 
Mussolini cepheden döniiyor 

Atina, 16 (A.A.) - "Reuter .. 
Mussolininin fasist şeflerine 23 
subatta vaadettiği ilkbahar "ka
ti., taarruzu bastanbaşa tam bir 
muvaffakıvetsizliğe uğramıstır. 
Simdi sabit olmuştur ki. Gene
ral Papaı?os ordusunun merkezi 
bölı?ede Teoedelen civarındcı ha. 
vati ehemmivette teoelı:-ri al -
mak suretivle ı?ecen hafta so -
nunda yaptığı ileri hareket bü 
yük İtalyan 2ayretine takıvMiim 
e-tmis ve bunu önlemistir. Mus
solininin bu~ün İtalvaya döne -
ceği tahmin edilmekte idi. Mus
solini, arkasında, kayıbı as~ari 
15 bin ölü, yaralı ve esir tahmin 
edilen bir ma 1Tluplar ordusu bı
rakmaktadır. İyi organize edil
miş olan. cesurane ve neYminane 
bir zihnivetle tatbik edilPn ttaL 
van hücumları. zaferi elde et -
mek için son bir teşebbüsün bü
tün emarelerini tac;ıyordu Kuv
vetli bir zırhlı otomobil icinde 
cepheyi dolasan Mussolini. bizzat 
kendisi bos yere. darbe taktiğini 
t.asvip etmis. ricat edenlerin kur
suna dizilmesini emreylemis ve 
.esir alınan her Yunanlı icin mü
kafat vaadinde buluıımustur. 
Bazı şayialara _ııöre, Mussolini 
askerleri. düşmana teslim olduk. 
ları takdirde ailelerini sürgüne 
göndermekle bile tehdit etmis
tir. Mussolini, sa~lam bir surette 
tesis edilmiş olan ve toprunun 
himavesinde bulonan Yunan 
mevzilerine karsı. kayıplara hic 
bakmadan İtalvadan S:!elmiıı olan 
taze fırkalan hücum ettirmi~tir. 
Hundan evvelki carpıc;malarda 
bozııuna u '!ramıs rliğer fırkalar 
veninPTI itmam Pdilmis ve ölcfü
rücü Yunan .ateşine karsı ileri 
atılmıstır. Dağ avcı kıtalan Ber
saglieriler ve siyah gömlekli ta
burları, kırılmış ve maneviyatı 
bozulmtı!: bir halde geri püskür
tülmüştür. İtalyan topcusunun 
hazırlık ateşi, şayanı havre-t oL 
mus ve muazzam miktarlarda 
cephane harcanmı~tır. İtalyanlar 
ilerlerken, Yunan müdafa::ıları 
önünde kelimenin tam manası 
ile erimekte idiler. Yunan top
ları ve mitralyözleri, fevkalade 
isabetle ateş etmistir. 

Bugün öğrenildiğine göre, 
Mussolini ve Mareşal Badoglio'
ya, cepheye gidişlerinde faşist 
partisi sabık sekreteri Starace 
de refakat etmiştir. Arnavutluk. 
taki İtalyan baskumandam Ge
neral Cavallero'nun değistirildi
ği veyahut istifa ettiği hakkın
daki sayialar, İtalyan baskuman 
danlığı emirlerinin 10 günden -
beri kendisi tarafından imzalan
mı:ıml'lsı ile ~eevvi.it eder ıtibidir. 
Filhakika başkumandanlığın e-
mirleri 10 gündenberi, merkez 
cephesinde hulunan 11 inci ordu 
kumandanı General Geloso'nun 
unzas1T11 tasımakfadır. 

Re;,'ni tebliğler 
Atina, 16 (A. A.)- Başkuman 

danlı~ın 140 numaralı tebli~i: 
Günün muhtelü saatlerinde ve 
cephenin muhtelif noktalarında 
mahdut bir şiddetle düşman ta · 
rafından yapılan taarruz hareket. 
!erinin heosi püskürtülmüstür. 

Jtalyan esirleri Giritle 
Kandiya, (Girid), 16 (A. A.) -

Anavutluk cephesinde esir alın~
rak Kandiyaya getirelen 4.000 l· 
talyan harp esiri arasında Habe
şistan harekatına ve İspanya da
hili harbine iştirak eden askerler 
vardır. Bunlar muhtelif tümen
lere mensup siyah gömleklilerdiı 
tçlerinlen bir çoğu İtalyan hezi
metinin ehemmiyetini beilrnemek 
tedirler::..:·----o----

Paraşütçülere Karşı 
(Başı 1 incide) 

Bu faaliyet devam ederken 
Bahçeköy istikametinden diğer 
bir düşman hava filosunun gel
mekte olduğu ve az sonra da bun
ların Büyük.dere - Bahçeköy mın 
takasında su terazisi denilen sa
haya 40 paraşütçünün atladığı ha
ber verilmiştir. 

Bu vaziyetin gözcüler tarafın
dan bildirilmesi üzerine. ihtivat 
bölükler süratle bu mıntakaya 
sevkedilmişler ve ellerinde sopa 
lar bulunan kövlüler de inmekte 
oldukları farzedilen paraşütcüle
rin iniş istikametlerine do~u koş 
muşlardır. 

Bu suretle ihtiyat bölükler ve 
halk ile tam teçhizatlı paraşütçü
kır arasında mefruz bir mücadele 
başlamış ve her iki taraftan ya· 
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Yugoslavya, Üçlü 
Pakta Girmiyor 

(Ba~ı ı ınt· ıde> 

kil alırsa alsın, Yugoslav hüku
metinin bundan daha müsait bir 
teklif yapması imkanı düşünül
memektedir. 

Yugoslavyanın vaziyeti vaku· 
rane bir tarzda kat'i bitaraflık 
prensibine istinat etmektedir ve 
Belgradla Bertchesgaden arasın
da cereyan eden diplomatik mü 
zakerelerin her safhasında bu ha 
tı hareket muhafaza edilmic:tir. 

Cereyan eden müzakereİer şu 
suretle telhis edilebilir: 

Hitler, Bertches.E(aden'de Av· 
rupanın sözde yeni nizamı hak 
kında Yugoslavyaya müsbet tek. 
liflerde bulunmuş, Yugoslavlaı 
da bitaraflıkları dolayısiyle bu 
teklifleri vakti gelince tetkik e 
deceklerini nazikane bildirmiş 
lerdir. Alman kıtalarının Bulga 
ristana girmesi vaziyeti biraz de 
ğiştirmiştir. Almanya, iki def: 
daha, Bertchesgaden'de yaptığ 
tekliflerden farklı tahriri teklif 
!erde bulunmuştur. Yugoslavyr 
bitaraflığı dolayısiyle bu teklü 
!eri de reddetmek mecburiyetin 
de kalır • .-; Hitlere arzu ettiği za 
man Yugoslavyanın bir ademi te 
cavüz paktı imza etmeğe Amade 
olduğunu bildirmiştir. Almanlar 
Yugoslavların bu mukabil tekli· 
fini gayri kafi görmüşler ve Av
rupa yeni nizamının sarahatle 
Yugoslavya tarafından kabul e
dildiğine dair ve Yugoslavyayı 
demokrasilerden ayıracak mahi
yette bir beyannamenin Yugos
lavya tarafından imza edilmesini 
istemişlerdir. Bitaraflık hakkın
daki akidesi, bu teklifin de Yu
goslavya tarafından kabulüne ma 
ni olmuştur. Bitaraflık, iyi kom
şuluk ve Balkanlar sulhünün mu
hafazası bakımından vazifesini 
tamamiyle ifa ettiğini müdrik bu
lunan Yugoslavya başka teklif 
vapmıyacaktır. 

Binaenaleyh, Almanya mutlak 
ve sarih bir bitarailığa istinaden 
bir ademi tecavüz paktı imza e
dilmesini lüzumlu addetmezse, 
Yugoslav başvekili ile hariciye 
nazırının geçen ayın ortasında 
yaptıkları ,gibi, Hitleri tekrar zi
yare etmeleri için ortada hiç bir 
sebep yoktur. Dolasan şayialar 
tahakkuk etse ve Almanya bu 
hafta içinde kat'i bir karar alın
masını istese dahi, Yugoslavyanın 
hattı hareketini muhafaza edece
ği zannedilmektedir. Yugoslav 
hükümetinin aldığı vaziyetin 
memleketin menfaatlerine uygun 
olduğu ve Yugoslav halkının te
mennilerine tekabül ettiği anla
sı 1 maktadır. 

Bulgaristcwda Naziler 
Berlin, 16 (A. A.) - Resmi teb

liğ: Alman kıtalarının Bulgaris
tana girmesine plan mucibince 
devam edilmektedir. 

* Sofya, 16 (A. A.) - "D. N. B.,,: 
Bulgar demiryolu idaresi müdüri
yeti tarafından neşredilen bir res
mi tebliğe göre, 20 vagondan mü
rekkep bir marşandiz treni Obo
rişte istasyonu civarında yoldan 
çıkmış ve münakalatın durma
sına sebebiyet vermiştir. Şiı!ıdiye 
kadar yapılan tahkikattan alınan 
neticelere göre, fenni bazı arıza
ların kazaya sebep olduğu anla
şılmaktadır. 

Münakalat nazırı Garanof, re
fakatinde bir tahkik komisyonu 
olarak demiryolu kazasının vu
kubulduğu yere ,ıı;itmiştir. Resmi 
haberlere t?Öre. azada 10 kişi öl
muş ve 14 kişi yaralanmıştır. 

-o 

Adisababaya Doğru 
(Başı 1 incide) 

14/15 mart gecesi, Keren mm. 
takasında ehemmiyetli mikyasta 
hava faaliyeti olmuştur. Düşman 
kıtaları ve topçu mevzil~rj bom· 
halanmış ve mitralyöz ateşine 
tutulmuştur. Keren _ Asmara 
yolu üzerindeki motörlü nakliye 
kolları da hava hücumu ile o de. 
rece hırpalanmıştır ki, durmıya 
mecbur olmuştur. 30 ila 40 eşv;ı 
vagonundan mürekkep bir tren 
mitralyöz ateşine tutulmuş ve 
bu trende yangın çıkarılmıştır 
Hücumdan bir buçuk saat sonra 
tren, infilaklar kaydederek hala 
kuvvetle yanmakta idi. 

Bütün bu harekata iştirak e
den tayyarelerimizin hepsi üsle
rine dönmüştür. 

Trablusgarpta A~eyla nıınta. 
kasında tayyare dafi bataryaları
mız 11 martta hüviyeti meçhul 
dört tayyare diisürmiislerdir. 

ralanan ve ölenler olmuş ve sıh· 
hiyye ekipleri de faaliyete geç
mişlerdir. 

Mefruz düşmanın karada tah 
rıp faalivetine geC'mPc:İnt" ırrıkfıt 
verilmeden oarasiitC'ijlpr lıa"' ' r, 
mıs ve hepsj de imha ı:>rl 
dir. Düsman hava kuvvet Pr • 

de uzaklasması üzerine tecrübe. 
!ere saat 11 de nihaYet verilmi• 
ve alarmın bittiği ilan edilmistır. 

Dünkü tecrübeler her sahada 
muvaffakıyet ve intizamla tat· 
bik edilmiş, mütehassıs müo:ıahit· 
ler de bunu teyit etmişler<lir. 
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~'-=ı-------------------------------------------·---------------------------------------------~--~-------, P d 1 k Mukavvidir. Midevidir. 
iyasa a Ba ı _ yağı Mev H A s A N Böbrek, Karaciğer Hastalıklarında Şifası 
f Q f d "' d Q Vardır. Yemeklerde Pilavda, Balıklarda 

cu ma ıgın an nun ZEYTINY AGI iÇiNİZ Bilhassa Mayonezde Tereyağı Yerine 

Y E İ E KULLANINIZ 
~-----~----------... ------------------------·-----------------------------------..-------------------

Ilünvanın En .Mükemmel Diş .Macunudur. 
I • 

m 

I - İdaremizin Ankara Başmüdürlüğüne bağlı Alibaba tuzlasında 
(1500) metre murabbaı sathında (2) adet tebahhur abdanmm inşası ka
palı zm-! usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

lI - İnşa edilecek abdanların muhammen bedeli (10329) lira (84) 
kuruştur. 

III - Eksiltme evrakt Ankarada İnhisarlar Başmildürlüğü tuz ren 
şubes!.nde ve İstanbulda Galatada Yolcu salonu karşısında İnhisarlar U
mum müdürluğü merkezindeki tuz fen şubesinde görülebilir. 

IV - Eksiltme 7 Nisan 941 pazartesi gtlnü saat 15 de Ankarada, İn
hisarlar Başmüdürlüğünde müteşekk il komisyonda yapılacaktrr. 

V - İstekliler, teklif evrakı meyanında şimdiye kadar yapmış ol
dukları bu kabil işlere ve Ticaı-et Odasına kayıtlı bulunduklarına dair 
vesikalarını da koyacaklardır. 

VI - Muvakkat teminat miktarı % 7 buçuk hesabiyle (775) liradır. 
Teminat için milli bankalardan almlcak mektup ile borsa rayiç fiatm
dan % 15 noksaniyle milli eSham kabul edlllr. 

VII - Teklif mektuplarını ve diger evrakı havi zarflar usulüne gö
're mühürlendikten sonra ihale saatinden bir saat evveline kadar Anka
ra İnh!sarlar Başmüdürlüğüne makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek teklillerin gene ihale saatinden bir saat e\·veline kadar 
komisyona gelmiş olması lAzımdrr. Postada vfild. olabllecck gecikmeler
den dolayı bir gCına mes'uliyet kabul edilmez. 

Vlll - Bu hususta daha fazla tafsilat almak istiyenlerin üçüncct 
maddede yazılı yerlere müracaat etmeleri. (2021) 

, 
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n.ansız genç annel 
Y•vrusunun sOtOnO, on• y•t.eek miltt.,d•, v•r•meıı:f 
OEŞYEN k•n kuvv•t turubu kenın noks•nını temam• 
ladıkc• heyatın bu c•n k•yneOınden k•ndı aıhhetı 

k•dar y•vrusunun bırıcık gıdası olan •ütü d• fa!fdl 
görür. Anne kun•ll•nlr, Yavru gürbOıı:l•nlr.,. Bu yu• 
v• H•d•tlnin k•ndıaidir ••• , • 
Emıı:ıkli ennelere. DEŞYEN'ın kın kuvv•t turubu; 

tHR ~Cl:ANEOt 8ULUtıUf!. IEÇETESIZ SATILll 

(Abdest Bozan) dedifimiz baraak kurtlarının devasıdn Bunlar sığ'ır etilr 
yapılmış pastırma 17e sucukları yiyenlerde "ı9sıl 'llur Uzunlukları dor• 
metreden on metreye kadar olur ki bir c;ok tehl k~lı hacralıklara vol ac;aı 

T 1 M O F U J bu kurtların eıı birinci je\•<tsıriu Sıhhat Vekiletinı" 
milsaadeaini haizdir Her ec7~nene bulunur Rec-eTe ile ~ı1tılrr 

u. • • 
Tıp Fakültesi Dekanhğından : 

Çocuk hjistalıkları ve Bakımı kliniği asistanlığı açıktrr. Tal~p olanla-
!ln Dekanlığa müracaatları. (1979) 

Düzce Belediyesi_r:dan : 
Kilosu Kalınlıi:iı Clnıl 

354 14 m. m. Bakır tel 
170 10 tt 

177 8 tt 

132 6 " 
22 4 tt 

45 2 H 

200 35 " 
ı - Yukarıda yazılı muhteli! kalınlıkta bin yüz kilo müstamel ba-

kır tel 4/ 3/ 941 tarıhinden itibaren 15 gün muddeUe ve kapalı zarfla 
müzayedeye konulmuştur. 

2 _ Umumunun muhammen bedeli bin yüz lira ve muvakkat temi-
nat ise 8250 kuruştur. 

3 - İhale 20/3/941 perşembe günü saat 14 de beledlye encümenin
de yapılacaktır. 

4 - Taliplerin mektup ve temi natlarlyle birlikte vakti muayyende 
belediye encümeninde hazır bulunma larL 

Satış i 1an1 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan 

Ayşe Nadire tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 25635 ikraz nu
marasiyle borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösteril
miş olup borcun ödenn}emesinden dolayı satılmasma karar verilen ve ta
mamına ehlivukuf tara!mdan (2702) lira (00) kuruş kıymet takdir edil
miş olan kayden Snmatya Hacı Hüseyinağa ınahallesi Narlıkapı sokağın
da en eski 72, 72 milken-er eski 46, 48, 48 yeni 22, 24, 48 kapı No. lı ma
hallen Samatya Narlıkapı caddesinde ve :ıimendifer hattında 22, 24, 46, 
48 ve şimend.iier hattı üzerindeki sokak cephesinde 22, 24 Na 11 bir ta
rafı Sinan arsası bir tarafı şimendifer hattı bir tarafı Hacı Şakir kahve
hanesi ve bazan Adviye arsası ve tarafı rabii yol ile mahdut iki ahşap 
evin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

22 No. lı hanenin zemin katı: Bahçe kapısından girilir bir sofada bir 
oda bir he!A ve bodrum kata inen merdiven, bodrum katta bir mutbak 
vardır. 

Birinci kat: Bir sofada bir oda bir hel~ mevcuttur. 
24 No. lı hanenin zemin katı: Cepheden sekiz basamaklı mermer 

merdivenle çıkılrr bir so!ada iki oda bir hela.. 
Bodrum kat: Bir taşlıkta iki oda bir helA ve kurnalı bir hamam. 
Birinci kat: Bir sofa üzerine iki oda bir hela. 
Çatı katı: Bu katın boydan boya iki tarafında balkon vardır. 
Bahçe: Hududu kArgir ve kısmen yıktlmış duvarla tahdit edilmiş i

çinde 22 No. lı hanenin arka hududuna bitişik zem.in katı kılrgir üstü ah
şap odalı bir mutbak dairesi ile Narlıkapı caddesi üzerinde 46, 48 No. 
h ahşap tek katlı iki oda bir mutbağı havi kulübe mevcuttur. Bahçe
de el tulumbasını havi bir kuyu, iki incir bir palmiye iki dut, bir ayva 
ağacı vardır. 

Umumi evsafı: Mezkur gayrimenkuller ah:ıap eski ve tamire muh
taçtrr. İçeride elektrik tesisatı mevcuttur. 

Sahası: Tamamı 391,50 metre murabbaı olup bundan 42,50 metre mu
rabbı 22 No. lı b:.na, 75 metre murabbaı 24 No. lı bina 16 metre murabbaı 
mutbak VE' .ı 1,50 metre mtırabbaı kulübe ve mütebakisi bahçedir. 

Yul ..ı hudut, evsa! ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı 

açık arttırmaya konmu:ıtur. 

ı - işbu gayrimenkulün arttırma sartnamesi 24/3/1941 tarihinden 
itibaren 939/2551 No. ile İst. Dördüncü İcra Dairesinin muayyen nu
marasında herkesin görebilmesi için açıktrr. İl&nda yazılı olanlardan faz
la malumat almak tst!yenler, işbu şart.nameye ve 939/2551 dosya numa
rasiyle memuriyetimize müracaat etmelidir. 

Soğuk algınlıkları, her 
türlü hastalıklara yol 
açabllir. Fakat bir kaşe 

GRİ PİN 

Muhtemel rahatsızlıkların 
hepsini önlediği .~ibi nezle, grip, J 

bronşiti de kısa bir zamanda iza-
ı1 ıe eder. Harareti süratle düşürür., 

Grip ağrılannın amansız düş- ı 
1 manıdır. Diş, baş, sinir, adale, 1 

romatizma, mafsal evcaında 
kat'iyetle tesir gösterir ve günde 
üç taneye kadar emniyetle alma
lıdır. 

ı Lüzumunda 3 adet alınır. Ta..lc
litlerinden sakınınız ve her yer- j 
de pullu kutuları ısrarla isteyi. 

1 
niz. 1 

i L N 
OSl\IANLI BANKASI 

Aile Sandrğt Piyangosu: 

~--------------------mü·-------, Devlet Denizyolları İşletme 
• • 
ldaresı ilanları 

17 Marttan 24 Marta Kadar Muhtelif Hatlara 
kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün 

ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 
Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karablga hattına 

lmroz hattına 
Ayvalık hattına 

izmlr ıUrat hattına 
İzmir aralık postası 

Perşembe 12 de (Güneysu), Pazar 16 da (An
kara). Galata rıhtunınd a. 
NOT: 18 Mart 941 Salı günkü posta yapılını
yacalrtır. Bu itibarla 20 Mart 941 Perşembe 
günü kalkacak (Güneysu) vapuru programına 
ilaveten gidişte Tirebolu ve dönilliite Pazar is
kelelerine uğrıyacaktrr. 

Salı 18 de (Çanakkale) , Cumartesi 18 de (A
nafarta). Sirkeci rıhtım mdan. 
Paı.artesi, Salı 9.50 de, Çarşamba, Perşembe, 

Cuma 16 da (Sus). Cumartesi 14 de (Trak) 
ve Pazar 9.50 de (Sus) . Galata rıhtımından. 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Trak). 
Galata rıhtımından. Ayrıca Çarşamba ve Cu
martesi 20 de (Saadet). Tophane rıhtımından. 
Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtı
mından. 

Pazar 9 da (Bartın). Tophane rıhtımından. 

Çarşamba 15 de (Bursa ) , Cumartesi 15 de 
(Ülgen). Sirkeci rıhtım mdan. 
Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtımından. 
Perşembe 18 de (Tırhan). Galata rıhtmıından. 

- 1 

(2061) 

* * --· 
NOT: Vapur ıeferlerl hakl<ında her tUrlU malOmat aıaöıda tele· 

fon numaraları yazıla Acentelerimizden ö~renlleblllr. 

Galata Baı Acenteliği - Galata rıhtımı, Llma nlar Umum MOdOrlUijU 
binası altında. 42362 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 u 
nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (Madde 124). 

3 - İpotek sahibi alacakldarla diğer a!Akadarlarm ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masra!a 
dair olan idilarını işbu ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde evrakı 
müsbiteleriyle birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi hal
de hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış redelinin payla:ımasın
dan hariç kalırlar. 

Osmanlı Bankasınca ihdas e
dilen 'Aile sandiğı,. piyangosu
nun kesidesi 25 Mart 941 tari-
hinde tstanbulda icra edilio Ati- Galata Şube ,. - Galata rıntımı, Mıntaka Liman Relılli.ll bi-

nası altında. 40133 
deki ikramiyeler tevzi edilecek- 2

27
40 

I tir: Sirkeci ,, ,, - Sirkeci, Yolcu Salonu. , 
1adet1.000 - lik 1.000 ·- \ı.,,_ ___ K._ ... ___________ __ 
4 adet 250 - lik 1.000 - • 
5 adet 100 - Jik 500 - lstanbul Mıntakası iktisat Müdürlüğünden 

4 - Gösterilen günde arthrmaya iştirak edenler arttırma ı;artna
mesini okumuş ve lüzumlu malilmatı almış ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 7/4/1941 tarihinde Pazarteı;I günü saat 14 den 
16 ya kadar İst. Dördüncü İcra Memurluğunda üç defa bağrıldıktan son
ra en çok arttrrana ihale edilir. Ancak artbrma bedeli muhammen kıy
metin yüzde 75 ini tıulmaz veya satış istiyenin alacağına rüçhanı olan di
ğer alacaklılar bulunup ta bedel bunların bu gayrimenkul ile temin edil
miş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taah
hüdü baki kalmak üzere arttırma 10 gün daha temdit ed~lerek 17/4/1941 
tarihinde Perşembe günü saaıt ı4 den 16 ya kadar İst. Dördüncü İcra 
Memurluğu odasında, arttırma bedeli satış istiyenin alacağına rüçhanı o
lan diğer alacaklıların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacakları mec
muundıın fazlaya çıkmak şartiyle, en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale yapılmaz. Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya veri .. 
len miihlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden 
evvel en yüksek teklifte bulunan kim;e arzelmiş olduğu bedelle almıya 
razı olursa ona, razı olmaz 'lreya bul·ınmazsa hemen 7 gün m•iicletle 
arttıı-maya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde 5 den hesap olunacak faiz ve diğer za
rarlar ayrıca hükme hacet kalmaksn:ın memuriyetimizce alıcıdan tahsil 
olunur. (Madde 133). 

7 - Alıcı arttuına bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını, 
yirmi ı;enelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermiye mec
burdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve delUliye re5minden mü
te\·ellit belediye rüsumu ve milterakim vakı:f icaresi alıcıya ait olmayıp 
arttırma bedelinden temJl olunur. 

İşbu gayrimenkul yukarıda gö!ıterilen tarihte t~t. Dördüncü İ~ra Me
murluğu odasında işbu ilAn ve gösterilen arttın , \ artnamesi daıresinde 
satılacağı ilan olunur. (2026) 

1 

25 adet 50 - lik - 1.250 
50 adet 25 - lik - 1.250 

85 adet ikramiye için 5.000 

İşbu keşideye İlk teşrin 940 -
Mart 941 altı aylık müddet zar
fında "Aile sandığı,, (tasarruf 
cüzdanı) hesabında matlubu T. 
L. 50.- den asağı olmayan her 
mucij i!=:tirak edecektir. 

~---------, 
TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 
~rş. 

Başlık maktu olarak 7 50 
1 inci sayfa santimi 500 

1 2 ,, ,, ,, 300 
100 1

1 :l~'.say;;sınd~:'.. 75 

• .. - • • .-ıı;..~ ' ...... ~· ,. ' .. -.. ;;.;;;;;;.;.;:;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;.;;..-____________________________________________________________ _ 

_ÇOCUGUNUZA VERECEGINIZ 
EN GÜZEL HEDİYE • 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat ~u hediyc~i 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocugunuza hır 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Çünkü: Cocuk An~iklopedisi .t. Çünkü: 
çocu(:un mektepte ı 
mektep dışında, hatfa 1 

mektepten sonra muh-

taç ol.luğu en kıy- j 
metli eserdir. ı 

1 'ç·· k-Çünkü: Her hediye kırı ıp kay- un u: 

bolabilir, veyahut u. 

nutulabilir. Fakat Ço-
cuk Ansiklopedisi, ço-

cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü. 

tün hayatınca iz hıra. 
kacak bir eserdir. 

Çocuk Ansiklopedisi 
bünü dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 
en çok verilen eserdir. 

Çocuk A:ıs;klopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
b ilgili bir arkadaş va
z ifesini görür.Ona boş 

saatlerinde hocalık v~ 
arkadaşlık eder. 

·"TAN Neşriyat· 'Evi 
Çocuk Ansiklopedisi iki 

cilttir. Mükemmel şekilde 
~eclit edllmiş olarak iki cll
li birden (7) liradır. · · . .. · - ... / s t a ·n b u l · 

A.dres: istanbulda TAN Matbaası 
Talebe ve muallimlere 

tenzilatlı (6) liraya verilir. 

-----------------------------------=""""""'==""""""',,,_,,=-===-=ıı-----

1 Mart 1941 tarih ve 2/15266 saydı İcra Vekilleri hey'eti kararlyle 
kabul olunan yeni ipek ve suni ipek kadın çorapları standardı nizamna
mesi 8 Mart 1941 tarih ve 4753 sayılı resmi gazetede neşredilm!ştir. Ni
zamnamenin muvakkat maddesi mucibiiı.ce fabrikalarla toptan saU, ya
pan ticaret.hanelerin 8/4/1941 tarihi ne kadar ellerinde bulunan çorapla
rın nevi ve miktarlarını birer beyanname ile müdürlüğümüze bildirme-
leri Iüzumu alAkadarlara ilan olunur. (2007) 

lstanbul Elektr;k, Tramvay ve Tünel 

Umum Müdürlüğünden işletmeleri 
1 - Şartname ve mukavele projelerine merbut listede görüleceği 

veçhile 36 kalem kırtasiye malzemesi kapalı mektupla teklif istemek su
retiyle satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 200 iki yüz liradır. 
3 - Tekliflerin levazımdan parasız olarak tedarik edilecek şartna

mesindeki tarifata uygun olarak 24/3/1941 pazarte!;i günü saat 14 e ka
dar Metro hanının 4 üncü katındakilevazım müdürlüğüne imza muka-
bilinde verilmiş olması lazımdır. { 1022) 

Hepsıne tahmın bedeli 34,000 
lira olan 28 kalem santral ve te
lefon malzemesi pazarlıkla satın 
alınacaktır. İhalesi 18/3/941 
Salı günü saat 14 de Ankarada 
M. M. V. Satın alma komisvo -
nunda yapılacaktır. Kati temi
natı 5100 liradır. Evsaf ve $art
namesi 170 kuruşa komisyondan 
alınır. Taliplerin belli vakitte 
komisyona gelmeleri. 

(2070 - 1854) 

• 
Hepsine tahmin edilen fiatı 

30,000 lira olan demir Vekalet
çe verilmek üzere nümunesine 
göre 250 adet ı,ıraba pazarhkla 
yaptırılacaktır. İhal<'si 18/3/941 
Salı günü saat 14 de Ankarada 
M. M. V Satın alma komisvo -
nunda yapılacaktır. Kati temi -
natı 4500 liradır Sartnamesi 150 
kurusa komisyondan alınır. Ta
liplerin belli va kitte komic::vona 
gelmeleri. (2072 - 1856) 

.... 
3500 adet yerli hayvan çulu 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuş. 
tur. İhalesi 2513/941 Salı günü 
saat 11 de İspartada askeri satın 
alma Jromis.yonunda v;:ınılacak
tır. Tahmin tutarı 23,450 lira, 
katı teminatı 1758 liradır. Talip
lerin kanuni vesikalariyle teklif 
mektuplarım ihale saatinden bir 
saat evvel komic;vona vPrmeleri. 

(2052 - 1743) 

* 

---

Heher metresine 340kuruş fiat 
tahmin edilen 200,000 metre ka
putluk kumaş kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. 25,000 met
reden aşağı olmamak şartile ay
rı ayrı tekliflerde kabul edilir. 
!halesi 19/3/941 çarşanba günü 
saat 11 de Ankarada M. M. V. 
satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Evsaf ve şartnmesi 3-1 
liraya komisyondan alınır. Talip

lerin teklü edecekleri miktarlar 

üzerinden kanuni teminat ve tek

lif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona vermele 

ri, (2016 - 1519) .. 
Beherine tahmin edilen fiati 

335 kuruş olan 100,000 adet ki-
lim kapalı zarfla eksiltmeye kon

muştur. 50.000 adetten aşağı ol
mamak şartiyle ayn ayrı teklii

lerde kabul edilir. İhalesi 25/3/ 
941 Sah ı?ünü saat 11 de Anka
rada M. M. V. Satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi 1675 kuruşa komis

yondan alınır. Taliplerin teklif 

edecekleri miktar üzerinden ka
nuni kati terninatlariyle tek1if 

mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

(2042 - 1684) 

Beher çütine tahmin edilen Doktor Hafız Cemal 1 
fiatı :i.:> kuruş olan 50,000 çift • . .. 
pamUK ve yun karışık çorap pa Dahıliye Mutehassısı 
ıar'ı.K.4. satın alınacaktır. Ihak~sı Pazardan başka her gün saat 
1913

1 
U4.:i Çarşamba günü saat (2 - _6J ya kad~ar Istanbul 

10,30 da Ankarada M. M. V. Sa- Dıvanyolu N~ 104. 

·-------, 
tın a~ma komisyonunda yapıla ı" Tel. 2239ı aa / 
~aktır. Kat'i teminatı 2625 lıra- ,_. 

dır. Evsaf ve şartnamesi komis- l Sah' N . t .. d .... Emı·ıı 
d 

. ..1.. Tal' l . , 11. ıp ve cşnya mu uru 
yon a goru ur. ıp erın ue ı 

vakitte komisyona gelmeleri. UZMAN, Gazetecilik ve Neşriyat 

(2082 - 1882) T. L. Ş. TAN matbaası 


