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Barometrenin 

Gösterdiği 
İstikamet 

194o temmuzundan beri 
harp taliinin barornetre&i 
hep Almanyanın aleyhinde 
olarak alçalmıştır. 

------------------~ Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

'4annki havayı anlamak is· lT t enin bu ı ile n:: ___ ,___ uınaa 
tereeniz barome r k· ,ı ...... ti münuehet : &I~ .. - aman 

•ani.Yede ne gö•t.~rdii;__ein;ave ~N:ot:•:•:~a=ea=as~-------=-:=----=~--=-:=----------::---:::-----::---------

~:::~~~)~~~:~~1~ T. B. M. Meclisi Pazartesi T oplanıyor1 Norveç'e 
ot~!ğ~s~~db~n:r:de ~':ı~mit o- p r d D p ı·t•k 1 h Ed k Baskın 
ıurH::~ yarını haklund•,a::;: Hariciye Vekilimiz, arti \...: rupun a, ış O ı ı amızı za ece 
lilt etmek için de ayni.~~ enere· ı Ankar•, 6 (Telefonla) - Büyük Millet Meclisi 

~u~u:ı~~d~~ t~:!:~~!ı~r t~; Al an Taks'ıler Yer·ıne Yen·ı lönümüıde~ pazart~.·i .. ~~nü öğleden sonra ac;ılacakt~~-
dcnberi olup .biten 1 n Bu devrede goruıulecek maddeler arasında mu-
tı>açık gösterir. l ak t 940 rf 1 b k 1 

Hareket nokt"ı 0 
.abrtada ne •

1 
k him olarak belediye memu ari I e c;i ere ait kanun 

~~~~~;~ ~:;;~~~~~· ~~: Ofomobı· ı: er Konabı ece proieleri ve .. lf.c;i sigortalarına dair Sıhhat. v~~~!e~i~ce 
dar hazırlıklı ve aı~ beıında ol· hazırlanan laywha vardır. Ayrıca paıartesı gunu ogle-
rnanya ve her har.hı~ d kolla· den evvel Parti grupu da toplanacaktır. Bu toplantıda du~ ·b· ipoeu apın a ll Ankar.a, 6 (Telefonla) :- ~o· yerine sahipleri tarafından yeni 
rın~uaa~l~a P saliıya ~eyd·~:rpa i~ dinaayon heyetinin teklıfi uze· otomobiller ikame edilebilecek Hariciye Vekilimiz, Meclisin tatil olduğu müddet zar-
lan ve harp hazırlıgınad '-n bir rın°-r. VekiNer Heyetinin tasvip et· _..:ı· 1 l'"'- f1nda dıc --l:&ı1amm alakadar eden hususlar etrafında 

• • _L ·•;vachn a owı ~ d ı ve bunlara be]ICQıye erce P a&a .~ t""'" 
Cinde gırlfJllC. &..., tİği bir karara nazaran_IL •ttV ~t~e Veri:)ecektir. İJahat verecektir. 

~::l:;~:n~~;,}~~:1; ~sa~t~ın~Ea~ı~ın~ad~n~t~aek~'S~i ~no::to:m;;:eo:.::t:e::.rın:::.'n:.:...:..:..:~S:=o=v-y_e_t:l-e-r-:l-e-~;---K;;:-r-a~l;-;K;:;:-a-r-o-;l-~l-:-A-.:-;l~n=1=-a=-=n=---
"eç. Danimarka, ..:uttur, bun• 

çika, zincire vuru et aıembaları· • t Al 1 veBn. Lupesko Hed ,. 

~8:1:1 ~~:!lm~:d Almanya. Temına man ar e 1 

GAYE: 
1 - Ba:rk Yajı imalini 

Baltalamak 
2 - Alman Gemilerini 

Batırmak 

3 - Hainleri Esir 
A lmak 

Varılan Hedefler: 
1 
2 

11 bemi BatırıJ..41 
215 Alman ve 10 
Hain Esir Edildi Yalnız bu ar• a İn· B k ? K çt ) 

ilk büyük hatası~ıı ya~~ıı~. bir C . .. S .. .. ozuşaca mı. a ı ar Tı·mes'e Go··re ·. 
·1· k tlerının ın un rıpps ın QZU • Londra, 6 (A.A.) - 1rı,.iliz ami· gı ız uvv~ ,_. kaçırmıftır. • . .., 

kısmını DunkerA te~ hk dakika· rallık dairesi ile Norveç bahriyesi 

İkinci hat~sı da :~.:~ne ıaldıra· T u·· r k •. ye Yunanistan dan r ana Mevkuflar Polisi 1- Yugoslavya tarafından müştereken neşredilen 
ııında Jogılt~~ ormanın· resmi tebliğ: 
cak yerde k seçen har· Rusyadan Amerika Nık~n Aldatmışlar Lofoten adalannıı salı &abahı ya-
da keyif çık~ ve nazire 2 Yunanı·stan pılan hücum hakkında şimdi tııfsilAt 
bin mütarek1 eeın: aynen Ne~ork, 6 (A.A.) ~Radyo Madrit, 6 (A.A.) - Sahık • l verilmesi lmMn dahiline gırmışur. 
apmıya ça 1§1Tll;1•ır. l . k l k _, 

,-
Bulgar 
Başvekili 

ili 

Almanyanın 
Zaferinden Eminmiş 

İngiliz Sefirinin 
Verdiği Cevap 

JJl11ssolinl de Si 
in Kadar Alma 

Zaferinden 
Emindi! 

«Bulıar ba'' eklll. lnglllı. nota· 
ınnı aJırk~n. Alman :ıaterlndca 

emin olduğunu bÖ) kml tir. 
lnJlllı. cllrl de şu cc\abı 'er-

rnı-:ttr: 

- :,\Ju ollnl dt> lı.Jn kadar 
Alman ~ erinden emin bulunu· 
)ordu. 

lnglllı. ııeorlrlle Bulıc-ar ba,\e
klllnlıı hu ı.on mlilakatı lıt'k do • 
tane olmamıştır. 

ınglllz 8Cllrl, bir ka~ güne ka· 
dar btırnhula gl'lcc:·ektır ... -. 

Radyo Gazdesi 

Y Bu .bir iki günlük fasıla ngı- Eını• n Qıl-'bili•r ile yapılan neşriyata ba ı aca O· Romanya Kralı Kar01'la Bayan '.) 'T"' •• )_!,ye HUcum tam bır mu\a!fa'luyetle neti· 
dil . . wP1a ~ '.la "'-- D1ıM .. ı ........... ~.. • u ............ 1ıi ' J' - ........ ~- Ki: C$'lenmift!r. 

Ji .. J,.rin k"tldi · enp t • ve bıh:.:Yunan.iıltaauıT muka. altulda buhınduraa poliıd aldata· Bu taamaa fU Oç gaye ne hazır. 
malan ve mutiaYem.et Wiaı g:f. Londra. 6 (A.A.) - c-fnsiliz vemet kararını .bildir~n \>ey~n~t rak Sevil"den k~tıkları öirenil· Londra, 6 (A.A.) _ Time• lanmıftır: B~ A-. ....... 
kilatlandırmalan iç.ın 1

h · · matlbuatı>: Daıly Telegraph ga· Amerikada yeniden bar n'kbınlik mittir. Be§ aydan.Peri fiilen mev aazeteai baamakaleainde •unları Birincisi. balık yağı iııtıhsallne kumandanı M....,.I Lİlt . ı· Almanlann hesabı ancı· ik h b . a • T··· " Al K ' mış ıır. k bUtün İngiltere bir tek zetesinin dıplomat mu a ırı y • havası yaratmı~tır. kuf bulundukları Andaluaiapa• yazmaktadır: mahsus tesisatın tahribi arzu edil· man ıt alan 
ne o ara • 1 ve zıyoıı: . k Ayni zamanda Türkiyehin kati 1aatan görünmeden çıkan aabılı: Görünütc nazaran Alman b&f. mekte idi. Şımdl balık yağı fsUhsal 
h rp meydanı .halini a mış B. Eden.le General Dıll An a. hattı hareketine karsı beslenen Kral ve Bayan LupeKu. kuvvetli kumandanlığı ya ayni zamanda mevsimidir. BUtUn balık mahsull\ de Knmandanı 
t:m ıbir birlik içinde mu~a~eme· ra ve Atina görüşmelerinden aon• itimat da bütün memlekette yÜ· bir otomobile binmifler ve ııahte ve yahut birbirini takiben tatbi:k Almanlar için !Azım olan diğer Nor· 
tc ve mücadele~ke f.iri~rır. ve ra Orta Şarktaki genelkUTmayla rütülen müta!aaların daha metin pasaportla hududu geçmitlerdir. otmek üzere üç ııuretle harekete veç lstth11aJAtı gibi düfman tarafın. BuJgarKraJıyJe 

Jngi!izler tehlı e 1 gu? eF k t birlikte Almanla.rın yakında bek. bir ifade ile izhannı tcmm etmek. Ba.-yoz civarında, firarilerin bin. geçebilir. Bu hareketler Yuaos· dan alınmaktadır. Balık yağı ise Al· 
hatta aylar gcçirmişlerdır. a u~ !enen hareketlerıne kar§I kuvvet. tedir. diği 8 k~ilik büyük bir Ohryaler laua. Yunanietana ve Türkiyeye manya için hususi bir ehcmmlyctl Go·· ru·· ştu·· 
bu dakikalarda bile canlarını k 8 ; !erimizin en iyi şekilde nasıl kul· Sovyetlerin Bulgaristanı protea· otomobili bulunı.'Tlu,tur. Bu mev· kartıdır. Viyana pak~ının jmza· haizdir. Zira lnlllAk maddeleri ima· 
tarmağı dü~nmekle kalmaj~:~ır'. ı labileceğini kararlaştıracaklar to etmesi keyfiyeti de ibir çok kiden eonra, aablk. Kral, yoluna ııından eonra V.on Ribbentrop ta. lfnde gliserin yerine kullanılmakta· 
b .. ··k b·r kumar oynamı~ b. va-nıb~lki de Almanları B.kalkdandl~~- mütalaalara yol aQ."Uı~ır. Balkan. ba-'-a bir otomobiUe devam et· rafından yapılan beyanata bakı· dır. Sof 6 (AA ) S f • 

uyu 
1
• • ·1· beklendiği ır ~ ş· l" Af a 0 • • · k d ~ 15 so 6 su 4 d + Jkl ı ya, ' · - te anı a· lngilterenın 1atı ası3 d k' mo· da ve yahut ıma ı rı a tarın bugünkü vauyou arıısın a (De~amı: Sa. • ~ • 3 te) * (Ue\'amı Sa. • e) •+ ne gaye, bu bölgede bulunabl· jan ından: 

alrada. lnm)iz ada·ıarın. 8
. 

1 bı'r (De,-amı: ti&. 6, Sil. 
6 

da) •X• Sovyetlerin ittihaz ettiği hattı ha· =================::::::ıı======== lecek bütUn Alınan vapurları ile Al· 
o· h h l.f f' L K k Kral Boris, Bulgaristandakı Al. t .. l'. k vvetlerden nıu m~. roket hususunda pek mu le ı ı· K • t [ man kont.rotu altındaki vapurların 

or u u Lik gonder· 1 k d. r:ı. . a•a ıs e a ıyor man kıtaatı kumandanı Mareıal kısmını Şimali An a,yamua'"'en Sovyet er kirler aerdedilme le ır. ı;.;Aaerıyel • batırılmaaı idi. 
· l rd. k. bu surete J" •• Rue proteStosunun aamimiyetin· Uçüncü hedt'.f ise adalarda kon- List'i kabul etmı~ı.r. mış e ır ı. . ·ı· t "eb'büıünu b b 

bir dakikada ıetı a 1-~vvetinden d den çok ıÜpihe etmekle era er Ticaret Vekil/eti Bu /.fi/ Prensip trol vazifesiyle mükellef Alman ge- Mare~al List, Baıvekıl Fılof ve 
Önliycıcek bu kara ~u tama· Romanya an bazı muharrirler Boğazların kon· V' mllerlyle Alman kont.rotu altındaki Hariciye Nazırı Popof tarafların· 
kendi kendilerini hcm~n trolu meselesinden dolayı Alman Bakımından R esip Atmıştır (Delanu Sa. 15• Sü. 5 de) * ı• dan da kabul edılm •!ltir. 
rnıle mahruro etınişler~~rb. · · ne u·• S ı-stemJ•Ş ların Sovyetlerle arası açılacağını Ticaret vekaleti lngiliz korpo· te yapılacak ihracattan tüccarla- =======::=====~=========~~~~~~=== 

Fakat bu cüretli teg ırı~L k _ _J• G o· N o· N s s 1 . ld ... pek çavu tahmin etmektlCQır. raayonunun bir kıSJm tuccarları· rımız ıahııan mes'ul tutulamaz. E 
kadar isabetlı 0 u~ ,_ · va· m• .. ı kara listeye sokması meaele- Tutnlacak oluna buna dair lü· 1 1 MJhvenn 1oır Jl b -
an aşı mı§tır. .. · e en k t Bu a er k I d si hakkında letaobut birliklerine zum~u teıebbüaıer yapılır.> • 
kitler, harbin cereyanı ~zermiddia Fa a 8 i Ü s e e bir tamnn göndermiştır. Bu ta- Okuyucularımızın hatırındadır oı·ı lşlerı·mı·z 
büyük bir tesir yapacagınkı tleri ~"anevrası mrm· de huliaaten fO··ytc denili· k. . b k ı· t 
ettiöi Şimali Afrika halrne eı'ltere: A iman ır1. Petroller Yanıyor ·ı gazelCflllZ u ara 111 e meıe· 
b 

0 
d g yor: leeini ciddi ııureUe ele almıı ve 

urada da az zaman a · len· S / yor j 1 f d bö 1 b 1 k d b · ··k nin kahı'r bir zaferilc netıce BYl 1 L:0ndra. 6 (A.A.) _ Müııta· « ngiliz makam arı tara. ın an .. ye ir usu ün ne a ar iıyu 
kara listeye alındıkları söylenen mahzurlara ve nckadar manasız 

hlittir. rd b · ha· Londra, 6 (A.A) .- ~üsta· kil Fransız ajansı bildfriyor: tüccarlar Vekilcte müracaat et· anlatmazlıklara yol açacağını ilerı 
ltalyanların senele en er_ı l k 1 Fran!lZ ajansı bıldıriyor. Müetakil Belçika ajansına ıe· ııürmü .. ü. 

~ırl dk~ h ımal%emesı n· ı . ı· . manzaraııı, .. , '-" miflenlir. Ferdi ticari münase· ır 
• 

8 1 'arı . arp .. ·· orduları Balkan vazıye ının .. · len haiberlere gore, Anverıı tetLı bctlere müteallik bU.nüniyet ka· Hük6metimizin bu i~e teııeb· 
Rtltercnin clıne duştn~~j ·ıız• de• l zahiren bugun yeni• • d 1 d bü ı·de)er'ıne muhalefet halı· harı•Ç ol• .L•• k • • L••1ı:·• d h ıı l dağıhnı• Akdenizdekı ngt b. hiç o m~zsa. bulunmaktadır. Bu petrol ve benıın cpo arın a • uuee ıcçere ıtı m;o un en ar e • 
... - "' k -lmaz ır d degı mı~ 1 k "" mak üzere, mevzua uy011n suret· me.i rok ~rinde bir harekettir. ··~ hakimiyeti artı ııar"'t l nın en .. 

1 
Sovyctlerin Romanya)"• yük yan11ın ar çı mı,..ır. •- J J -

~~t k .. k ~~u-u~ ~~ t~eddu kKa~dcn~deba. ~~~~~~~~~===~=========~==~===========~ y e o lngilizle· b. ta ,•erere h 1 
llnanistana aaldırmaııı, .. . .. • ır no l tıncsi üzerıne ası f e Cirit gibi bir çok muhıın ~s zı üsler ta ep e 

eri ele geçirmek ve Avru.pa ı· olmuştur. l"hiyctli mahfil· 
t~ı üzerinde tay.yare üsl~rı.ne _aj: Londra~m. ::y~ eder mahiyet· 
hıp olmak fırsatını vermı~tır. d !eri ?u h.a er~luınata sahip o1!'1a· 
ltıanyanm en mühim yol arka a§ı te hıç bır j;' haberın doğrulugun
)'crc acrilmi§!İr. . har· dıktan ba~ a ~p1-ıc etmekte• 
b· İngiltere tarafındal'1 hava h dan .ciddi :1urette şu 
,/

1c gelince, Almanlar. bu sa er~: dirler. ··talaa beyan 
ita git.tikçe geriliyorlar. ~m bir Bu hususta Ka~adenizde ki· 
~adan gelen uzun menz~.' hü· edenler Rusların . du ·unu ha· 
c:ç toplu tayyareler lngılı~tgide fi miktarda üııkerı ol üs~erine ih· 
" ın kudret ve sahasını f Le· tırlatmakta ve_ uınr ydetınekte· 
h~tırrnaktaclır. Bu tayYare er • tiyacı olmadıgını a 
tııtan Üzerine keııif uçu~lan yap d . ler ii. 5 de) /** / 

ltıı1I11r Ve oraya kaçırılan Alman/ ır (~varnı Sa. S, 
(l>e,ıunı Sa. 5, Sü. 2 de) /* ::: 

~Mil •wtf l'lfyf.'649 
~· -· ı _. • Göre Gunun En 
Ajans ve Radyo Gazete sın"ed. 

1 
. 

M··him Ha ıse erı 
U • bir ttürprlı bücurnu yaph. 

te bir ada) a ad izde Uı;ler '4- tnrDI& donannıMı Sof\'tıÇ ·a ·ıa ııot• ,ererek Kar en daııı tara· * So~yetler BlrUflnin RomaD) )bUnun Al111an propagan bir 
lııtectıtı bUdlrllmelde ber9h:oi e)de etmek için U)dıırulnWf 
fındaq So\-yetlerln bir :':ve ecllllYOf· ~ Jcrab bÇtL 

..._ ~ olmuı llı~tmda t.alUDBD ~ ... .nk vanguıJar çıktı. 
"f &aı>anyada aeure.. poıarmda DU.Y- • 

... Anvenıe petrol ~-e beJIZln de tıoprai' DA• etü. 
'4- bacutere :aa1pr9taıaı diifmaB 

Yazan: 
BIŞAT NURİ 

DeferH bir muharrir arkadafl• 
mız bir iki gün ewel yazdıtı 
bir makalede dll ı,ıertmlzln ai1r 
slttltınden tlkA)et ecU1omu. 

De\ kıt bu meııdeye on üç ıtene 
en·.,a el koymuı,tur. ~ta en bü· 
yUklerlıulı. olmak üı.ere bir ~ok lllm 
\e fikir ıulanılarınıız bu en büyük 
ntUU cla\'&mıza uz.un uı.adı)'a emek 

Arfetmişlerdlr. t~akat alınan neti· 
N", arlıuaclaMjlmızın haldı olarak eoy
ledltl ılbl, 11arlak ılc>tildlr. Nl~ln 'l 

Birine.! Dil EncUmcnl 9:?8 de ~a· 
lllfmalarına baıtladıfı zaman ~· '•· 
r.lyetle lcaTfllıtl}l.Yordu: l'enl alfabe-

yi kabul eden Türk nıllleo&I Araıı -
fars Ale.rnl~ olan M>n IMAtım koııar
mış, Greko·Lit1n kültürü dalreıılne 
slr1111ı}tır. Bu Alemle tiklr aJı~\f'rl· 
ıtlne 1ır1,me1ı; için e.n C!laf!lı ~rt bu 
Aleme menAUp lıfırbansl bir mllkıt 
kadar kellme1e ll&lılp olmamızdır. 
:Ea btlylik laptlerlml&e göre kell· 

me me' cudunna&u ortaya dokerek 
\e banu pıriıln orta bir lflptl 
olan Laru1ı'dakl kellDM!lerle kartı· 
lattınhk. Lal'Ul''un dokıııan ki8ur 
'bin kflllnM!181ne ~ blzlmkUer otuz 
bini bulma) ordu. Şu halde garbin 
altmı, itin mefhumu \IU'dı ki bizde 
mukabil Jtare-Uerl (hirneı.) bulun· 
ınadltı l(ıln kendi dlllmwte ifade 
lıu.kbmdab mabrumchık. 

Yapdacü .. ylDe Larw c1e1A1et1 
Ue ı. ae-tm lllr Usteelal \WbnDalC 
" ......................... -

tlzere yava, )na17 bu kellmelerln 
tedariki çaresine bakmaktı. 

Bereket 'enin bunJann bir (ofu 
ilim \e aanat ıııtllahlanydı. DWn 
je.alahıe aykın dÜIJDlem•rl için 
tayin edllet-.ek prens.iplere söre Ulm 
,., Non&t adamlan tarafından \&-

7ed1.'1ı8erl mümkündü (Tanzimat
tan tı0nrakl rlyazl)f', tıp leaalre 
ıııblahlarımıı. ılbl). 

Geri kalaıı medtlnl meflııumlar, 
orta dil (lanpe commu~) k•ll· 
mt'l~rl için de enrtinıen, ,1ne bir 
talnın marbut prensiplere &'Öl'f', ye
ni tektir kelimf'lerl haı.ırhnrü 

rüıglra llt'rper \e btınlardan tutaa 
tutardı. 

J< akat enrlimen daha bu llf'l yeni 
bu,larken ikinci bir mhıyon tekal>
bW etti 'r. hu onu mllll bir beyeca
ıun atetJerfle blrd~nblre •rch: DIU 
;,a1-ll<"ı kcllmt'lenten temtzlemek. 
münha ıran TUrk köklerbıdell bir 
dll me~ dana a-etlnnck. 

Birinci ı-lef eneömene elclekl 

otuz bin keollme)1 en ..-fi Od m..,. 
llne cıkannalc \aı.lle.IDI )1'klüyor· 

du. tklıacl hedef he llu oıa blaJll 

de en çofwıu ~ - taraça diye 
ayıklıyarak mewıadü kim bWr ka
ça lndlrml)"! aorlamütaydı. 

BlrlDl'I Dil t:aclbnenJDI çökerten 
aıııl ııelMıp. lldal de makbul, fakat 

blrblrbıe .. t ... ayni umanda sör
mek anaBG- kapıhnaaıydı. Fakat 
dll hartıketlnıtzln blrlllC'I DU Ka· 
nıJtayından -ra ba,lıyan ikinci 
aalllUlnda da çal"8'alann ba ı:lf· 
te laedeftl (amhlsl) karakteri ma
..,._ ettttt slrWnıU, ve tJ~yet 
edllen atırhtın • büyUll aebebl ba ı 
olm..,tv. 



Anlatan · Nuri ( Paşa ) 

Nuri iyi Bir Nişancı idi ve 
Attığını Vururdu 

-9 
Homa'un şark mahrednde bir 

çeşme vardı ıki, İtalyanlar süvar: 
ve topçu hayvanlarını burad& 
bcrgün sularlardı. Nurinin de en 
büyük keyfi, ileri .kol ıbölgesinde. 
ki ıbir harabenin ön duvarının 
arka11ndan ıbu çeşmeye gclcnler-c 
kurtun atmaktı. Meşafe 1200 
metre olduğun.dan, tüfekle bu ka
dar mesafeden vurmak için çok 
iyi n~ancı olmak lazımdı. Nuri 
de, iyi bir nişancı idi ve attığını 
vururdu. Bu seıbople yerliler bir 
hedef görünce -hemen ona haoer 
vermeğe koprlardı ve ona hede· 
fıni işaret ederlerdi. Fakat onlar 
bunu. bıtba..lannın askına değil, 
para koparmak için yaparlardı. 

Buradan bir gün attı, lbir iki 
isabet oldu. Hatta ertesi ıgün 
Homs'tan gelen tbir ihtiyar sakal-
lı, o gün atılan bir kurşunla b ir Hatıratta ismi seçenlerden: 
ltalyan askerinin boğazından vu. Sakallı Muhammet 
rulduğunu ha.her vcl"di. Bu işi b ir Kitibüzzimnıta 
kaç defa ıtckrarladıktan eonra (General Nurinln 
Nuri. bir gün yine mahut duvarm yaptığı krokilerden) 

arkasına -geçmiş, tüfeğini çeşme ., d ı. d"l · · · d "d 
• :ı. t' t d gımız an ıKCn ı erını :ııtm ı en o· 
ıatı&ame ıne uza mış ve çeşme e 1 k l b ' · 
b 

, ı_ ., .L _
1 

• uyucu arımıza Lraz tanıtryoruz. 
ır-ıAmege 111a9'ayan at ve ınsan . 

küm~ine atcı etmişti ki tüfeğin Yukarda adı geçen Abdülatı 
pallamasjle beraber, Nu;inin bu· Cerem bir ~şk~ya değil~ir. Sır~'lı 
1 d w erde mwhis bir tarraka Hasun ka'.bılesı şeyblerindendır. 
k:np,:~~l:. Düşman Nuriyi avla- ~a.bilcnin çadırları Sırt'ın 40 - .50 
malt için i.ki seri ateşli ıtop yerleş- k~!oı.-net~e şarkın.d_'.l Sultan rnev-

l 
· yakın lbir mesafeden atı- kıındedır. Kendısı de esasen o-

ırmlf, d F k !.I.. • • b' 
yordu. O suretle ki, Nuri çeşme· ra a oturur. a at cmat tc;ın ır 

-• d etm..., ibunlar atısa kısım Hasunlularla Lebdaya ge-yc .-et e er ~... ~ r 
batlamıılardı. ır. 

Alt tarafını ıbazat Nuri anlatı· Aıbdülati Cerem, yazısı ve o-

yor: 
eBirdenbire bir şey oldu. Ben 

kendimi, otomatik bir şekilde, 
duvarın hemen arkasındaki hara. 
ben.in gerisine attnn. lta~anlar, 
buraya arka arkaya l O - 15 mer
mi atıtılar ve orasını allak, ıbullak 
ettiler. Atct kcailip, ben ıde ken
dime geldikten ~onra .tekrar ön
deki duvarın geri.eine gittim ve 
iki ktU'§UD atıp, ya Allah diye o
radan hemen .avuttum.> 

Nuri aahil mıntakastna tama
mile alıı.ı:nakta 'ite maiyetindeki 
ıeyhlere kendini gittikçe saydır
makta idi. Bu mıntakada Abdül
ali Ceren gibi me~hur ve büyük 
yerli mücahit reisl~r olduğu gibi 
halife Fakrun gibi· müthiş şaki· 
!er de mevcuttu. Birinci l'rablus 
harbinin ııonlannda ltalyanlar ta
rafına geçerek Nuri aleyhindeki 
hareket ve t:eşdbbüslerini uzun u· 
zadrya anlatacağnnı:!': 'bu adam, 
bir gün Lebdada Nuriye müra· 
caat ederek kendisini jandarma 
yı.pması için ricada bulunmuf, 
o da yapmamış, çünkü etraftan 
fU malUınatı vermişler: 

- Bu adam ımüth.iş bir eşki-
yadır. Şayet jandarma olursa 
yoııarda herke5i eoyar. 

Fakat .taıd>ini yüzüne kar§! 
>1e doğrudan doğruya reddetme
aıı böyle bir adamı ıu fevkalade 
sıralarda aleyhine çevirmek ola
cağı için Nuri kendisine ıu tek· 
nfte bulunmuıtur: 

- Halıfe fakrun, seninle a
tıf8}ım. E.ğer ıbi7.den iyi atarsan 
aeni jandarma yaparım. 

Müsabakayı haufe Fakrun ka· 
zanamadığmdan jandarma da o· 
lamanıııtır. 

Bu a.dam mütlıiı bir katil ve 
bir hınız.mi.§. Bir koca L'anyı 
ıtorku.tup soyduktan sonra nasıl 
ııkııtırıp öldürdüğünü, kafileleri 
naaıl ıoyduğunu pervasız anla
tırmış. Bir kafileyi soymak için, 
zaptiye kıya.fıctine giriyor. Kafile
aine yine zaptiye kıyfateindeki 
bir kaç .arkadqile, arkadan ye
tifiyor: 

- Durun 1 Hükumetin eıaırı 
var, bilmem ne çalınmış, sizi 
arayacaiızl 

Diyoriar. Kafile duruyor. Hiç 
bir ümaenin mal ve eşyasında 
k.anuna muhalif ibir şey olmadı
iından yolcular aranmaktan kork 
muyorlar. Akaine el arak: cGelin, 
arayın b diyorlar. 

kumandaya Halife Fakrun 
ba,Iıyor: 

- Herkea kafilcıden 20 adnn 
datarı çılunnl Bu tarafa! Silihları 
bırakınız! 

Bu ifler olunca, hu a~er eşki
ya zapti.yeler si.Nııhlarını kervan 
halkına çeviriy~rlar. Ora.da ne 
kadar adam varsa hepsinin elle
rini yine kendilerine ve biribirle· 
rine bağlatıyorlar. Kuvvetli ve 
tebılıkelıi olan bir ikisini de vu
ruyorlar. Neticcıde kervanda, eı· 
ya, aalih. deve. at ve merkep 
her ne varaa alıp gidiyorlar. 

Terhuneli Aiıa.p da halife Fak
rundan afaiı kalır bir efkiya de
iilıdi. Bütün bunların Bay Nuri 
ile ımoer·l,,,_ aerGe anlataca· 

kuması olmıyan, fakat zeki. ce· 
sur ve cürctli yaman !bir adamdır. 
Esasen Hasunlular da çok iyi mu 
hariptirler ve Abdüiati Cereme 
fevkalade bağlıdırlar. 

Bu kabile mensuplarilo Ahdül-
8.ti' nin ne yaman adam oldukla
rını anlatmak için Nuri şöyle hi· 
kaye eder: 

Mısrata'nın 120 kilometre ka
dar cenubunıe:laki Gedadif e kabi· 
lesile Haaunlular arasına harp 
çıkmadan a~ğı yukara bir sene 
evvel münaferet ve adavet gir· 
diğinden bunlar vuruşmıya .bat· 
lamışlar. Gedadife .kabilesi 2000 
tüfek çıkaraıbildiği halde Hasun
lwar yalnız 400 tüf ek çıkarabi
liyordu. Buna rağmen Hasun di· 
ğerini yıldırmıştır, Bu ,muhare
belerde gerçi Hasunlular hemen 
yarı muharip mevcutlarını kay
bettiler .fakat Gadadifclilerden o 
kadar adam öıldünmüııler ki, ne
ticede kendilerini ibunlara say
dutmışlaııdır. 

.Albdülati Cerem de 'Ş&hsan mÜl 
hi! kan döker bir adamdır. Fa
kat faki değildir. Kardeşi Bingazi 
müstakil mutasarrıflığı tarafında 
bir haşıı (esrar) kaçakçısıdır. 
Yunanistandan gelen haşişleri 
Mısıra kaçırmakla uğratır. Mısır 
hududunda aturan Evladı Ali ka
bilesind~n biri, Aıhdülati Cere
min kardeşini Jngiliz devriyesine 
haber vermiş, devriye d onu pu
suya düşürerek öklürmüş. 

Abdülati, vakayı tıaber alır 
a!~az kardeşinin intikamını al
mak için hemen oraya gitmiş ve 
ha'ber vereni ailesile birlikte öl
dürmÜ'tür. Fakat vaka mahalli
ne İngiliz deVTİyesi yetiştiğin<f en, 
devriyenin kumandanını, daha bir 
iki ki§il~ vurmuş, kendisinin de 
burun kemiği yukarı kısımda bir 
kurşunla uçtuğundan orası çukur 
kalmıştır. 

ilerde anlataca~ım Lebdanın 
geri alınması muharebesinde bir 
İtail.yan kurıunu sol elini delerek 
göğsünde as.ılı bulunan dürbünün 
adeselerini karnının içine sokmuş
sa da Musallata lhaetaneeindeki 
Tür:k cerrathlarının himmetile ö
lümden kurtuhnu.ıtur. Sonıradan 
Sırfıta diğer bir muharebede sağ 
kolundan vuru\muı olduğundan 
bu auretle iki eli. kötürüm gibi. 
kıvrık kalm1'tı• Bununla. beraber 
hali. iyi tüfek kullanırdı. 

(Arkası var) 

TAKVİM 
'1 MART 9fl 

C1UMA 

AY: S - GV'N: 86 - Kasım: 120 
RUMi: 18.'56 - ŞUBAT: 2% 
H1CRI: 1360 - SEFER: 8 

V AKIT ZA V ALI EZANI 

---
GÜNEŞ 7,26 12,19 
ôCLE: 13,26 6,18 
İKİNDİ: 16,39 9,32 
AKŞAM: 19,05 12,00 
YATSI: 20,35 1.30 
'\fSAK: 15,47 10,40 
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Belediye Haberleri: Kanun Haricinde Muamele Piyasa Haberleri: 

fG(JNDIEN 
G(I~ 

Dövüşmek 
Filorya Plajı 

Üç Sene Müddetle 
69 Bin Liraya 

Bir Yağcının Dükkanına Merdiven Kurarak Suraski 
Araştırma Yapılmış Sonrada Zabıt Alman Kumaşlarını 

Bir gazetede okuduııı: ~ 
yam» denen memlekeU~!__., 
İnsanlar balak dövü~ 
meraklı imişler. Bir hafta ~ 
de, bir havadis filminde .. 
dövüıtürüldüğünü gönnÜ~ Kiralanıyor 

Varakası Tutulmadan dükkan Mühürlenmiş İngiliz Kumaşı Diye 
Yutturmuş Şu Ademoğlunun dö~ 

ten ve dövüştürmekten ne 
aldığını anlamak kabil deiiL # 

Horoz dövüştürülür._.~~ 
vüıtürülür. Deve dö~ 
Fil dövüıtürülür ... . .._!-'la., 

lstanbul Belediyesi, Florpa 
plajını bütün müŞtemilatile bir
likte ve üç. sene müddetle kirala
mağa karar vermiş ve ,artname· 
sini hazırlamıştır. 

Floryada bu sene halk için 
Çekmce tarafında bir halk plajı 
ıapılacak ve burada 200 ahpp 
ve yeni plajdaki beton odalar ıia
teminde yeniden kabineler inıa 
edilecektir. 

Plajın ihalesi, üç eeneliği 69 
bin liı:a muhammen kıymet üze
rinden ıbu ayın on ikisinde kapalı 
zarf usurne yapılacaktır. 

Hazırlanan şartnameye ~öre 
plajlar sınıflara tefrik edilmiş ve 
hepsi için ayrı ayn fiyat tarifeleri 
yapılmı.~tır. 

Yeni plajın yalıuz gaıino kıs· 
mı lüks tarifeye tabi tutulmu~ur. 
Çekmece plajında duhuliye on, 
tek kişilik kabineler İ5, üç ki§i
likler 30, Haylayıfta duhuliye 

Zin<lankaptda Kadıoğlu soka· 
ğında 18 numarada yağcılıkla 
meKUI Aıgapyos adlı l?ir yaicı
nın kendisi dükkanında buiun· 
madığı ve dükkanı kapalı olduğu 
bir sırada Belediye zabıta me· 
murları tarafından dükkanının 
üst penceresine merdiven kurula
rak içeriye girihni~ ve araıtırma 
yapılmııtır. Bu hadise bütün pi
yasada türlü türlü tef.viere yol 
açmıştır. 

Agapyoıı. martın dördüncü 
günü sabahı dükkanına geldiği 
zaman kapısının önünde iki zabı· 
tai belediye memuru ve iki siville 
karflla§ıyor. Kendiaine dükkanı· 
nın derhal açı...,.sı tebliğ edili
yor. Yağcı dü~inını açıyor. Me. 
murlar içeriye girerek ara~tırma 
yapıyorlar. Sanayide, kilrekleri 
yağlamak.ta kullanılan ve sabun· 
culara satılmak üzere yapılan sa· 
nayi yağlarından üç nümune alı· 

yorlar. Tekrar dükki.nr kapaya

rak dışarı çtkmuını tebliğ egiyor
lar. Dükkan sahibini çıkartarak 

dükkanı kapattıktan 90nra kapıyı 
mühürlüyorlar. Ne bir zabıt vara. 
kası tutuluyor, ne de aldıkları 

nümunderi mühürlüyorlar. Dük· 
ki.na merdiven kurup çıktık1arını 
da müteaddit ~af görmüıtür. 

Pencerceine merdiven dayaya
rak, bir dükki.nc:la ne stfatla ara§· 
tırma yapılabilir'? 

Belediye zabıtasının, kendisine 
ait vazifelere sıkı bir alaka gös
termeai çok arzu edilecek bir şey. 
dir. Fakat Türk kanunlarının her 
vatandaıın hakkını ve masuniye· 
tini korumak için koyduğu kayıt
lar vardır ki bunların haricine an
cak C>rfi idare kanunlarının hük
müne göre çıkılabilir. Belediye 
zabıta memurlarınm aanat ve ti· 
carete mani olmak gibi bir sala
hiyeti bulunduğunu da bihniyo
ruz. 

Bir dükkanda sıh'hate muzır ol
duğundan §ilphe edilen bir şey 
varsa olsa olsa bir zabıt varakası 
yapılmak suretile mühürlenir ve 
satılmasının önüne geçilir. Bir 
dükkanı miı"hürlemenin bamba§
ka icapla.rı vardır ki, aldığımız 
malumata göre, bunlar yerine ge. 
tirilmemi~tir. 

ktanbul Val'1iğinin bu mesele
yi kanuni bakımc!.an tetkik ettire-
ceğini umuyoruz. 

' 15, tek kabineler 20, üç ki!iililder 
40, Yeni plajda duhuli}'.e 15, tek 
20L üç kişilikler 50, Küçük plaj
da duhuliye 1 O, tek 15, üç kişi· 
lik~er 30, HaMc plajında da fiyat 
1 O kuruş olarak tesbit edilmi§tir. 
Ahşap odaların küçükleri 200, 

büyük.teri 300 :kuruştur. Yeni 
plajdaki ·beton odaların 24 saat
liği 5, bir haftalığı 25, iki haftalı
ğı 40, bir aylığı da 75 liradır. 

Murakabe Komisyo- Basra ve lskenderye 
nunun Kararları den Gelecek Mallar 

Müzayedeye iştirak edecekler 
ecnebi tebaası olacak olunıa 1 O 
sene müddetle lstanbulcla ikamet 
etmesi şart konulmu;tur. 

Bir Tanesi Az 
Geliyormuş Gibi .. 

Tramvaylarda iki 
Biletçi Bilet Kesecek 

Tramvay idtresi sabah ve ak
pmlan traınvaylardaki izdiham 
dolayısile b ir lRletçinin• ycti§emc.. 

diğini ve bir Çok kimselerin bilet 
Almadan seyahat ettiklerini göz
önünde tutarak kalabalık olan 
saatlerde ikişer biletçi kullanma· 
ğa karar vero!Diştir. Bu yedek bi
letçiler tramvaylardaki işini bitir. 
dikten sonra diğer arabalara ge

çebileceklerdir. 

Ekmek 20 Para 
DahaUcuzlıyacak 

Malın Kalitesini Düıürmek
ten Başka Bir T eıir 

Yapmıyor 

Fiyat Mürakahe komisyonu. 
nun aşağı yukarı ibütün maddele
re kar ni9beti koymuı olması üze
rine bu maddelerde kaliten;n 
düşmekte okluğu 90n günlerde 
naLarı dikkati ceLbetımeğe baıla
mıştır. 

Bir çok tüccarlar ve müstahsil
ler ellerindeki iyi iptidai maddeyi 
kullnac~ları yerde, kötü iptidai 
madde kullanmakta ve bu suret
le karın f azlıtlatmaaını temine 
uğr qmaktadır. 

Hatta bu hal bilhuu a.yakka· 
bılarda kendini gö.termekte, 
müşteri malın maliyetini takdir 
etmeğe imkan bulamadığından 
ayakka:bıcılar maliyeti az olduğu 
halde bu ayakkabıları yükıek fi. 
yata satmaktadırlar. 

Fiyat teııbit edilirken malın ka
litesinin birdenlbire bu kadar dil· 
ıeceii tahmin edilmediğinden o· 
lacak ki Fiyat Mürakahe komis
yonu bu husu.ta bir tedbir alma
mı§tır. 

450 Çuv ..1 Kahve 
Piyas,va Çıkarıhyor 

İStanbul Belediyesi yeni ekmek 
çeşnisi üzerinde çahJmaktadır. 
T ophanedcki bir fırında Beledi
yenin nezareti ahında ·yapılan 
Çetniden alınan nümuneler T ah· 
lilhaneye verilmiş fakat gıdai kuv Kah.ve ve Çay İthalit.çılar Bir-
vet tınkkındaki rapor henüz alı- !iği elindeki kahveleri yavaş ya-
namamııtır. vaş piyasaya ç)karmaktadır. 

Maliyenin bdher çuval baıına Bir kaç gün evvel piyasaya çı-
aidığı L 41 kuruşluk koruma ver• karılan l 00 çuval kahve derhal 
gisinin yeni tip ekmeğin ikinci ev- bitmiş olduğundan birlik bugün· 
safta olması dolayısile 100 kuru- !erde 4 5 O çuval kahvenin daha 
şa indirilmesi kabul edilmiştir. piyasaya satışa çıkarılmasını ka-

Belediye ekmek namı üzerinde rarlaştırmıştır. 
yeniden tetkikler )'apmaktadır. . Kahveler perakendecilere dağı. 
Koruma vergisinin yüz kurup in· tılacak ve halk yine muayyen bir 
mesinden aonra u _mek on beş miktar alabilecektir. 
para ile yirmi para arasında ucuz Diğer taraftan haber aldığımı· 
layabilecek.tir. Ekmek narhının za göre bir kaç güne kadar piya· 
bı.utünlerde yentden tesbiti mu· saya külliyetli miktarda kahve 
hakkak gibidir. gelmiş olacaktır. 

Navisert Müsaadesini 
Ec:nebi lhrac:atc;alar 

Temin Edecek 
Muhtelif yaıbancı memleketler

deR memleketimize ithal edilmek 
üzere aeV'kedilmi.ş bulunan malla. 
rın Bura ve laken.deriye gibi bazı 
limanlarda İnıgiliz kontrol servis· 
lerince alıkonulduğu hakkında it
hala~1 tücca.rlarımız lazım gelen 
makamlara §İkayette bulunmuş. 
lardır. 

Mesele tetkik edilmiş ve bu 
gl>i hallerin tekerrür etmemeıi 

için ~iaert formolitninin ·ilc
maline rina pterilmeei lazım 
geldiği aşılrm§tır. Milletlerara
sı mÜn!lkalat, harp şartları altın
da buhınduğu cihetle ithalatçıla
rımızın bu huWBlarda ikaz ve ten. 
viri lüzumlu görüldüğünden bu 

malların. yollarda beklememesini 
temin için hariçten mal sipari~ 
edecek idı.alatçılarımızın si~ari~ 
edecekleri malların Narvisertinin 
ecnebi ithalatçılar tarafmdan ala
kadar lngiliz makMDlarından al
m~larını talep etmeleri bildiril
miştir. 

Bu stUetle .ithalatçılarımız mal 
lar~n bir an eıvvel ithali ve Basra 
ve l.kend-eriye limanlarında bck
lememeeini te_min etmeleri ıçın 
lazım gelen formalitderi jkmal 
edecekler ve yapılacak ithalat hiç 
bir miifkülata uğramadan mem· 
leketimize gelecek.tir. 

50 Bin Talebe Hava 
Kurumunda Kayıtlı 

Hava kur·umunun mektepler. 
de yaptığı teşkili.ıt. günden güne 
büyümektedir. TO§kileta daıhil a
zay~ verilecek duhul karneleri 
huırlannlJf ve mekteplere tevzi 
edümittir. Düne kadar yalnız ta· 
leıbe olarak kaydedilen aza ade· 
di elli bini bulmuıtur. 

Dün toplanan Fiyat Mürakabe 
komisyonu ihtikar suçu yapan bir 
kaç tüccarı Müddeiumumilığe 
tevdi dmi§tir. 

Bunlardan kumaş ticareti ya· 
pan Suraaki Alman .kumaılarını 
lngiliz kuma!!ı diye satıp çok fa
hiş fiyat aldığı ve faturalara sala· 
hiyettar imzelar koymadıkları ve 
me1ruhat vermedilderi için, Ar
menak Kevfer kumaı ihillrı yap. 
tığı için, Altsarayda bakkal D;
mo işçe beyaz peynir ihtikarı 
yaptığı için, Balıkpazarında Mak
sudiye hanında Marko Pardo o
tuz 'beş liraya aatıİacak ni~adırı 
70 liraya aattığı için Adliyeye tes. 
lim edilmişlerdir. 

Buzhane:erdeki Peynirler 
Payasaya Çıkarıldi 

Dün toplanan Fiyat Mürakabe 
komis,:ıonu İstanbulda buzhane 
ve mağazalardaki peynirleri tes· 
bit etrn İ§tİr. Bu listeye göre 294 1 
teneke l>eyaz peynir, 505 çuval 
kaıer peyniri, 799 sıra kaııer pey_ 
niri - ~i bir sıra beş kangaldır • 
326 sandık gravyar peyniri mev· 
cut olduğu görü4nü§tür. 

F.iyat Mürakabe komi.syonu 
peynir bulamadıklarını iddia eden 
tüccarları bu peynirlerin bulun
duldarı budıatt.e ve depolara gön 
dermekte ve peynirleri satmakta. 
dırlar. Bu suretle bazı kimselerin 
peynirler şu veya bu kimaenin d i
yip müşteriyi aldatmaları ortadan 
kaldırılmıştır. . 

Diğer taraftan Trakya ve Ber• 
gamac:fa bulunan bir kaç lüks pey
nir imalathanesi f.İıyat Mürakabe 
komisyonuna müracaatla kerrdi 
peynir!erine fiyat konmasını iste
mişlerdir. Müracaa'lı tetkik eden 
komisyon yiizde yüz sütten yapıl
mış ve çok iY.i cins bir peyrıir o· 
lan bu peynirleri perakende l 1 O, 
toptan 90 kuruşa satılmasına ka· 
rar venn.ittir. 

Almanyaya Sablacak MaTiar 
Almanyaya .sa.tılıması lkarar

laıııtmlan yağlı tohumlar, darı, 
ku§Yemİ için Huıbubat İhracat 
Birliğine tahsis olunan büyük 
kontenjan muhte~İ)'ah brrlik a
zası arasında taksim edilecektir. 

Yakında toplanacak olan bir
lik azaları tevziata iftirak edip 
etmiyeceklerini bildirecekıler ve 
ellerinde bulunan mal.\arı kaydet. 
tireceklerdir. 
Tiftik Birliğinin Dünkü T oplantıaı 

Almanyaya satılacak tiftikle· 
rin, Tiftik ve Yapağı ihracatçıları 
Birliği idaresinde taksimi için bir. 
lik azaları dün bir toplantı yap
mı~lardır. Bu toplantıda azaların 
hisse isteyip istemedikleri eorul
muı ve isteyenler arasında tevziat 
yapılmıştır. 

Petrol Ofiai Umum Müdürü 
Ankara.ya Döndü 

Petrol Ofisi Umum Müdürü 
Talt-ıa burada Petrol Umitct ile 
yaptığı temasları bitirerek Ank.a
ral'.,!l dönrnü§tür. Umum Müdür 
temasları neticeeini Vekalete bil. 
dire<:ek ve derhal Petrol Limitet 

0

firketinin Ofis tarafından muba
yaası yapılacaktır. Umum Müdür
le be~ber Ankaraya gitmiş olan 
Petrol Limitet şirketi müdürü Se. 
dat Ziya Ankaradan şehrimize 
dönmüştür. 

Haydi, iki kitinin birDv':"'.ır 
bir milletin diğer milletle dO il" 
mesinin bir sebebi oldu~91. 
bul edelim. Fakat şu kend• ~ 
)erindeki hayvanlardan -.. 
yoruz. bilmem ki!.. 

ş~ 
_.l:.., 

Duydunuz mu? Beleuv;;.., 
idiği tarafından, Ko~a' 
bağlı olmak üzere 70 kit-9' 
«Şehir orkestrası» kurul.-. 
rarla§hrılmış. Kararl A 

ama, Belediye 1941 mali 
bütçesine bu it için kaç lir8 
muı biliyor musunuz? fı 
«1 » liracık! ... 

Fasıldan fasıla nakle 
ıartile Belediye bu ta 
yctmİ§ kiıilik orkestra 
meıhur iklısat üstadı doktd 
lal Muhtar bile bir tehir 
trası yapılmasına taraftar 
lir. 

Bir tanıdık anlattı: 0
·-• 

perıembe gününü T 
için, «halı günü» olarak ' 
mİJ. uHalı günü» nedir, 
merak ediyouaruz, 
izah edeyim: 

Efendım, Talimbarıed 
parbmanlarda oturanlar, 
perfembe günü halılarını 
liyebiliyorlannıı. Ba§ka 
temizlemeğe kalkanlardao 
lira para cezası alınıy 
nun için her perıembe 
Talimhanede bir patırtıc:bt 
lıyormuı. Terasalardan 
sarkıtılıyor ve değnekler .. 
larını çıkarmak ıçırı 
PatI-ı. diye vuruluyonn 
giirültü, bir kıyamet! Bu 
yabancparı ıaşvayorlarmılt-

Dojrusu tuhaf! •• Faka& 
km aıhhati ve temizlik 
dan isabetli bir hareket ••• 
her teY için böyle bir « ·· 
bul ~ilse ..• Meseli: İçki 
gibi.- Eğerl böyle «İçki 
kabul edilse, içki içmek 
o süne mahsus kalacağı · 
tün dünya rnhat eder, 
korkan da o ak§8I11 evine 
nır, kalırdı. 

Geçenlerde, bir adarO 
çükpazarda bir ahırın 
kınp içeri girerek, «eğetf 
kımlanm ça1mıf. 

Bu havadisi rı • telerd 
yunca beni bir m "' ak aldal 
ba bu adam «eğen ta 
niçin çaldı? Y okaa N 
Hocanın bir aralık yap 
inaanlıktan usandı da, 
laia mı aeçmeğe üzendi 1 

Şahabeddin UZUN 

Dahiliye Vekilinin T e 
Bir kaç gündenıberi ~ı 

bulunan Dahiliye Vekili F 
trak dün akşamüzeri 
müdürlüğüne gelerek bir 
me~l olmui ve E.mniyct 
ründen izahat almıştır. 

- Davet Ustelerl hazırdır. Onlara 
- Bilmem ki, l.ady Kro,·en, bununla kim 

me;;gul olacak'!. Kola~· iş değil. Eğer Frank 
yarılım ederse. .. 

Bu defa kadın ı-·rank'a dönerek: 
- :Se olur, Mister Frank, yardım ediniz 

de bu balo \'erllsln. Herkes Manderley'de 
verilen balolarda ne kadar eğlenirdi. 

0 Z 0 N T o· sanlara davetiye gönclerlrlz. 
Ba sözleri söyllyen 1''rank idi. ~ 

Woda <ıldden hiçbir Jtılm olmıyacaidl
dan dolayı bem menuodwn, hem 111 
Hzgttodlbn. lllı; bir işe yaramadığnnı 
beni bira& üzüyordu. Makıılme eorcl..-S 

f.'rank ne dlyeccğtnl ~ırmı,tı: 
- Bu bana alt bir mesele değildir. Buna 

Mister ve Misis de Vinter kan'tır, dedL 
Bu defa kadın bana höeum etti: 
- Haydi :uı.ııı de Vinter, kocanızı kandı

nnız da bu baloyu ya(l!Jln. Hem slzln ıterefl· 
nize yapılmatıchr. DUğlinünzde bulunama
dık. Manderley baloları bizim yegane eığlea· 
cemlzıllr. Bizi bundan mahrum etmeyiniz 

Herkes el çırııarak kadını alkıl}lıyordu. 
Makslm bana bakarak: 
- Ne dersin! dedi. 

- Blbneııı, sen blllrsln. 

Lady Kroven tekrar söze başladı: 
- Tabii lııter. Bir genı: kadına bu ııuaı eo

rulur mu! Hangi genç kadın, ~reflne veri
lecek oıan bir baloyu lıttemez. Kim blllr, ne 
gW.el bir elbl"e giyeceksiniz. Bu baloda her
kes kıyafetini dejt'l>;tlrlr. Sb:I on yedinci as
nfl bir çoban kızı kıyafetinde taı;a,·,·ur edi
yorum. Ne katlar yakışacaktır. 

!o kadın haksrz delildi. oıı,uk omuzla
nm, beceriksiz ta\•rrlanmla ben ancak bir 
çob6n kızı kıyafetine girebilirdim. Fakat 
bunu da b11na ,1cışacağına emin d~. 

Yazan: Dafne du M.urier - 45 - Çeviren: Rezzan A. E. Yalman 

O kadar çok ıarar ettUer ki. Jılalmlm de ar
tık chaytT» diyemedi. 

- Peki- Mademki bu kadar lttt'1ol'SU9UZ. 
baloyu tertip edecetb- Frank, siz da"'taa
melerle meıtsul olerwuaaz. MiRi Danven U, 
kllAtı blllr. O da •ize yardım eder. 

Lady Kroven tekrar ııöze kanıttı: 
- Meşlnlr Mlııls Dannrs bAIA yaaımzda 

mı'! 
Maktdm ten bir tavırla IÖ&ÖD.'1 kesti: 
- Evet.. Blraz daha puta ıater mlıılnlz '! 

Diyerek o- p&Hta tabağım uzattı. 
Biraz daha oturdular ve nihayet bepııl bir

den çıkıp gittiler. Ben de genltj nefeH aldım. 
Keneli kendimize kalın"a ağız tadıyla bir 
fincan çay içtim. Acal>& her evde misafirler 
gittikten sonra ev sahipleri böyl., ferahlar
lar mı? 

Balodaa hemen baluietmf'CUk. Fakat 1>1-
raz sonra Mablm ...._ )'Ok iken Fraak, 

ile töJle kon9talu 

- Bu llalo olacU mıf 
- Mablm her lıalcle .ez ..... 

Fakat 8izl bu balo niçin ürldlttlyor ! Size 
bir llJ ııüttmez, udece mluflrlerl n&dk&ne 
kabal etmek ve onlarla d.- etmek Jaarn... 

- Ben Makslm Ue ve ıdzlnle dam ederim. 
Fraak. başka klnuıe ile etmem. 

- Olmaz, M1818 de Vinter, 8izJ dansa da· 
vet edenlerle etmlye mttbanamız. Sonra 
söcenlrler, hem de ayıp olar. 

- Ne lııe bekalnn, Lady Krann'ln bana 
müna11tp gördliğü kıyafete ae dediniz! 

- }'ena olmaz. Her halele size yall19rr. 
Ben kahkahalarla glllerek: 

- Çok naziksiniz, :ı-·rank, dedim. 
Tam o .. rada Makl'lm odaya girdi: 

- Ba ne neşe .. dedi, neden bu kadar &ii· 
lüyonanuz~ 

- Frank ta bana ~oban kızı kıyafetini 
mlina&lp görUyormul}. Ona gülüyorduk. 

- O kadın dellrmlfo Sanki baloyu \"erea 

o 1mı. gibi alika götıt.erlyor. Ben alemi eğ
ı~Ddlrml)'fl mecbur muyumf Ne diye balla 
llOl'la Nlo tertip ettiriyorlar f Şlmcll dtblya 

kaııılM' .. 8lklCl adam davet e*mek lbım. .• 

- Sen ne kıyafete gireceksin! 
- Ev aahlbl ol<lul'wn için kıyafet 

tlrmlye ınecbur o1mıyan tek insan 

- Ya ben ne gl31erıettm ! Kaitnlfll 
gibi çobell kızı olmak lııtemlyoraDL 

- Sen bqru bir kordell hafla ~ ~ 
bir kız çocaia kılığına gir. Sana bO ,.

lupcalıtır emiDlm. 
- Aınma ettin l\lak Jnı. Çocuk 

~k matnn. Beıiı buldum: Öyle bir 
streeei1m ki, IOn dakikaya kadar ..... ~~ 

balJerl olmıyacak. J<'rank ta. sen do 
içinde kalacak111nız. 

- Peki.- Ben dfı sana hiçbir ~1 
yacapnı. Kendi kendine karar ,r.r fi 

Bu llÖzlerdeo !!IOnrtı gülerek ballre,. 
Ben yalnız kalınea düşündüm: 1'1il~ 

hep çocnk imişim gibi mwunclo f:l),.,...-, 

nan gödlnde, olgun ,.e tecriibt>li bil _j 

olınağl ne kadar l5ti) orum ! Omus ~ ...ıı 
ele yapyaa bir kadın , .e erkek (itti 
iıl*lyorum. Aramıula u çurum olP1; 
ar+.ık goc-.uk değılim. Onun kardlo 

bmlm. 
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* suıeyman Nazif merhum, Diyar· 
bcldrllydl ve çoA°Umuza malftm ol· 
Hutu o.re KlratWlbel" AlllM llalt 

.pqa.nm otlu idi. 
Ben Tqoa ad&Bında dotcfum. K•· 

'valada Mehm•t Alt P&fa mektebin· 
ije Jlk kelimeleri heceltdlkten son· 
ra Dramada cNaaın-. adlr ilk mele· 
ltebl bltjrdlm. sonra. Drama idadi· 
&ine ve SeJAnikte Feyılye mekt.bl· 
ile d•v•mttum. Balkan harbinde 
İıt&nbul& !erat eden alltmı beni 
6aint Ben t'da College dOll AU• 
tustşins'de ve AvUiturya mekte· 
binde dolaştınp yabancı dil öfret· 
tikten sonra Heybellr.da dtniJ harp 

tnekteblne verdi. 
Bır tabibin yanlıJ teşhisi yü.ıUn· 

den yahut verUen anenlkli hr.p· 
!arı~ Jıalitumda kUJJanılan mad· 
deler fiCa hassalarını ka)'bedec:. 
derecede Cllkl olduklarından, ı 
lıattada tedavi cdilrbUocek bir rı· 
hatsızlık ıeklz •Y lilrdQ. N~· 
rıaıne mucibince yUksel< denla SJ • 

hat me<:Jlsl karan ile çllrOle çık:~ 
?'ıldım. Sonra şırasile hukulUL 91 
l'Ukaek ticaret m~ttbl kılmı • 
rıısıne rırdlk. u 

GI veHıaaıJ. GUn ıı 
rdlk, çıktık. 111k m•• 

bittncıo t.aadUt bili ıaıetec .. 
1ttlnı pcrçimledl. 

-..t-ı t· 
8 aham aV\llcat ve •-~ 1'l 

dl. ıanırıın ki bl~ ; 
tbıcı m•letlnd•n bir hartı ~ 
'lt•ı..nnuıtı. OarlpUr ki, onun ~ 
'<il euı•Yman Naslf idi ve ytn•. 1 
"1Pttr ki rahmıUI bUyUk ecUtııml• 
•bı Yakın doıuanndan 'biri idi d•· 

IStı!\unıa babamın, daim• 1taUat 
~it tarafından ](azınmıf bir tim 
'it klltc ile b .. ııan kartvi•ttlnde 
~ı ~. 169tmllrdl: cTepedeltnli 
·~e lltıleyman Ce1'!eddln Nallt• 

"'ı .\dr tıpanYol ,6\'a!yelertnln ad• 
~rıtıdan daha uzun otdutu '4;lll ba• 

ı ttı ve dottıarı cCelAlcddin> i haz· 
lcltrıtl'dL Ve ııu satın T•ped•ltrıll 
aıı .. ı ld"· 

•
0 ndekl şeceresi de ŞU 1 • 

lu ''l'~•ltııU AU ..... bU,WC t 
l! ?ıtutıtar Pqa, onun ~UyUk of 

8 "-t1ın Pata onun btricllc ottu 
ıuUJtfınan am'.ı Nazif ve onun ot· 

81lıeYJnan Celtıettln Npif> 

'f epedelenU Ali p ... nrn ur::~ 
tıtrı 'erencammdan tonra. al 
lıt, bir kıamı lstanbulda, lk!nct 
tı ~U<lun ve ojlu Meeldin Utlf•· 
aı~' ut?amı, ve taJıammUl etınlt• 
larıtr lu11nı ile, yanl büyUk evıtt
ltr Ctlenıer ile menfad& >caıma)'J 
l11rı~lh etınıttenSi. lltanwld• k•• 
1-'l'ı lrdan bilhu1a Veli Plf& oflu 
.. ~ı l>~. yeniç.rllerln imlllll 
'lhrı IJlda Sultan lklnci Jılabmudun 
'-r, lle lancakı terlfi tafPl"'U• 
ıtı, 1 tılllhlUnde )>lr Jc&t dalı& te· 
~~ eıı.ı,u. Aile rivayetıermo 
~ ~lılm taraf müfrit. beJc· 

'o cltr..ce Jd .... iP 

bile.. ..,,..., H&YU' ! 
Ha"'r' dl)'e ı>ı ... -· .. 

- "· ' UI Htpln11 vll 
Hepinlı bUl)'Oı'l':ın~· Fakat atıe 
cürUmde mllfttr• tekrar ecSlyonım. 
ıon defa olar•~ bcnıerlne daha 
bu hldisenln b r Benim Niza· 
taııaınmlll edemem. 

bir otıum yokWl'· 
mıttln adlı tydlm bu NI· 

Nizamettln". Ben m zatın 
ba., Jı"pat bu 

urnotUn acı • bilirdi! 
tılckt•tln• a.'bep ne ola 

)IUdahlle ettim: Bu 
AffederstnlZ Beyefendi •.• - ., 

NiJl.Jll•LUn rıo yapmıf ·,. huırla· 
Bir )&Uirl bOllJl&maba v«J ııe 

I Hl)'clln Kerrir ıa,, ... 
nan b r ııana ıpöyle bir dikti. Ben 
sııııerlnl 0a • .ı .. ın ıöı be· 

ıöaıtrlml va.-._.,. 
d• n• dikUm· lkl Uç aanl)'• k•· 
}>tkltri oJçQftUk. Savlete mWı•Y>'8 
dar bO>' • ..,. bulunduJumu hlPet· 
bir ıcer~e ., 

. o'·"·" Ju. n mif ~ J)edl. sU&linlH cevı,. 

- Pok~etıne kaUaııeullm· 
vtrmek z ttln attınır çatm!fbT· 
B\l l'fl~mc nedir? 

- ıilia a4IDll 

Yazan: 
M. ıewkl Tamın 

··~ 

A na vatanla alt.kut keallml9 
olan ltalyanıann ,arkı Atrl· 

ka mUltemlekelerf CErltre. Habe· 
flııtan, Somali) nuıt olııa sukuta 
malıkQm oldutu için ınımzterln 
buraya ce>k kuvvet yıfmadan ufak 
ve mahalll kuweuer ile ı~ hallede· 
ccıklerl •anılıyordu. Jl'akat aon za. ı 
mınıarda bir taraftan ınot6rl&e 
ıncııız kuvveUcrtnln 1talyan So· 
mallslnde elde ettıkltrl mllUılf mu· 
vatrakıyet. diğer taraftarı da bu
ralarda ı,ıert sUratle brtlrerek Af· 
rlka şimalinde \e orta prkta mum 
kUn oldu#tı kadar sertı.at kuvvet
ler bulundurmak arausu. lnılllıle
rln tarJd Afrika harel<Atrnı adam· 

... --l ....... ,. ---.. ,· 

akıllı hıılandırmıftır. 

1talyıın ~ark! Afrika mllft~mle· 

I 

' ••• I 
_____ ., 

kelerin 1 yapılan harektıt mu- - - • ~~)....-.l=======~ teaddlt latlkanıetlerden \"e çok S...-..;:==..._....,iiiiiiii~::.;.:..:;.=;;:;;;;;ı;;:U 
muhtdlt kuvvetler tarafından ya· lnıilizlerin Şarki Afrika hu.kitmı aöıt•ir ~arita 
pıthıakla beraber har(!kAtııı 8<'1n in· 
kltafına göre asıl can ohıcak dar· 
beyi \'Uracakları kuv\'etler iki 111· 
tlkamrtten flerlemektc<llrler : 

1 Erıtrcden ''C ,imnldcn CI!· 
nup ıatıknnıctlndc, 

2 - İtalyan Somallsinden \'e ce· 
nuptan ~imal istikametinde. 

B irinci kuvvet Sudaı d n E· 
ı ltreye glrdı. Hayli sili atlc 

ilerledi, fakat dağlık ve çok Arıuı· 
Jı arasidc tutunan ltalyan mUda· 
!aa kuwctıcrl ö:ıUmle durııladı. Btr 
ardanberl Keren önünde bu m\\· 
dafaa km·" elleı ile çarp1ısmaktadır 
pıırptan bu istikamete llerllycn bu 
Hintli kuvvdle bu dağlık eraı de· 
ki müdafaayı yaramıyacaklarını 

anıayıncn, tn;;ılızlcr, Eı itrc ııahllı· 
ne çıkardıkları hUr :Fransız ku\·· 
vcttcrlnl dr. bu müdafaa üzerınc 
,ımaldcn ıaldırdılar. BugUnlerde f. 
talyanların şimal ve şark yanlannı 

Kerendekl nıUdaCnnıun kırılması, 

Erllrcdekl kuvvrtteı in bu defa da 
Aıımnra tızcrlnc yllklcııerek bura)ı 

dllşUm1cleri bcklcnchi!lı·. Bu talc· 
dlrdc ltalynıllarırı Eı itrcdekl en 
mUhlm Uslcrt ohm Musavva ken· 
dllf#fnden dllşer \'e geçen asırdan· 
beri Hnbeşletanm lstllA yolu olıı· 

rıık kullanıhın )hı avva • Aımıı· 

ra • Adua • Adısobaba caddcalnın 
baş tarafı \'C h iç değilse Uçte blı ı 

lnglUzlerln eline geçer. 

F aıuıt bu harel<Attan daha aU· 
r:ıtll ohu ak Habqlııtanın 

lıtllfuıı, cenuptan yapılacak gibi 
g6rUnUyor. Bunun sebebi de cenup 
tıtlkamellnde daha u Arızalı ve 
binaenaleyh motörlU blı'llklcrln ha· 
rekii.t .. ına daha mtıanltı oımaıııdır. 

1-"llhaklka ylne garpten CKe.nyn
c18Jl) ,;eten kuvvcUe.r evvelA 1talyarı 
Somallslnln merkc.zl ve en bUyUk 
llntanı oınn Magııdlşu'yu uptetllk· 
ten sonra. şlnuU de şimale dönerek 
ltalyall kıtalarını ırımaı fstıkamc· 

Unde tald.be -1>aııa~Ja.rını !ta ıran 
teblllJerl bildiriyor 

Ma.cadJ.,u, Kenyı&. hududundan 
dUz hat üztrınde 600 kilometn kil• 
l'lar. 3•01lar Uztrtnden 000 kllomet· 
ro kadar lçerdc oldutu halde lnı

Sillalerln bir hamlede Klıımayu'yu 
aldıktan sonra diğer bir hamlede 
bu kadar rnetafeyl Uç J;Undc aşa· 
rak bu bUyUk tehri ve limanı zap· 
tetlller. Bu harekAtı yaparken mo· 
törlU kuvrctıcrlnc çok ıuvcndlkle· 
rlni, sağda 'e soldaki İtalyan kı· 
talarına bakmadan lleı h:dlklerlnl 
u baş ,chrl zapteltikteıı ııonra ,ım 
dl bu 0&1da ''e 11oldakl ltalyan kı· 
talannı tçslım aldıklarını anlıyo· 

ru:ı:. 

(B• ı yazının yazıldıft l rUıe ka· 
<lar alınan e lrlerln 0000 ııo balı~ 

olduğU b1ldlrillyar ki bu ucra Af· 
rlk& köteııl lı;ln bu ~uvvetın çok 
mWılm oldutu &flktnlır.} 

Şimdi bir taraftan i'erllerlndc 
mUkemmel bir Us \'t. lıman bulu· 
nan, 41Cer tar&!tan flmale <lolra 
dar bir demiryolu, JıarekAta sok 

mUııalt bir "Adi (Şrbell nehri vtı
dlııi) ddc edilen lnglllz molörlll 
kuV\ etleri bu mıntakRdakl ltaı:ran 
kllV\'<ltlerlnln. ha~lıcall\rmı da eı'1r 
nlmıı:ı ve Uıılcrlnden mahnım bırak· 
muit 11urctılc zıyıflotmıı:ı oldukları· 
nn. göre bu t:enup harek4tının çok 
sUraUe lnkltafı bekleııeblllr. 

ı talyanın Hubeşlatanı i&t.ilA 
haı-.kttını hatırlıyanlar, l· 

talyan kuvvcUeı inin de hayırlı o
larak bu istikametten Uerledıkle
rinl \'tı o vakit bu nnntakada ko· 
lordu kun1andanı olan Orazıani'nm 
ııUratll harekeUnl bu düz \"e mU· 
ııaJt •&haya me4yun bulıındufunu 
her halde unutmanuş.lardır. Şlmdı 
ayni yolun Uıerlnde çok kudrcuı 

olduju a.nlqılan General Canin· 
gham daha cUreUI olarak 1\erliye· 
bilir. Zira Moradlou limanı ltalya· 
ya Muaawadun daha çok uzak ol· 
duğu tctn başlıca l\a yapılamadığı 
halde bu liman cenubi Afrika \'l 

Hlndlstanıı çok daha yakın oldu
A'u ıcın 1n~la kuvvt.tlerl ıçln bal)· 
lıca tıs yaprla.bUlr. Btlh ... bu de· 
nlzd•kl Jngllla bAklmlyeU diler Ytr 
terin htptılnden daha emin ve söz 
aötUrmu bir haldcc:ur. 

B lnacnaltyh pek hata yapma· 
dan tahmin olııneblllr ld, 

önmUzde'ld on beş gUn zartıııda 1-

taJyan Somall:ıiııln en mUhlm kıs· 

mını ele ıeoıren bu kuvveUer 9lmal 

l•tlkameUnde llırllyerck Hı&bqlıı· 

tanın ikinci ~hrl olan Keren tinle· 

rlnc kadar 1>deblllrlcr. Bu esnada 

fimııldcn llerll) en kuv\ etler de E· 

ritrcıyl ela ıoçlrmlı,ı bulunurl~a. 

Ha'Mfl•tanın öte t.ıır&fııu Ne.rlllUn 

vatanprrvl!r :ıutalırını, Sudan, ce

nubi Afrika, hUr Fransa kuwııtle· 

rlne emanet cderclt mart ayının 

ortalarından lUbarcn muntazam 
lnrıı~ kıl&larını buradan çekmek 
tmkflnı ha.ıııl olacak 'c blzza t Ha· 
beflstanın tauıuı da bundan sonra 
bir saman meaelesı olacaktır, 
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Siyasi icmal · 
1 

Harbin Yeni 
Bir Safha.:. 

sından Evvel 
la undan aonra ne olacak? 
u::ii?) Harbin baıındanberi uzun 

veya kısa faaılalarla vukua ıe
len yeni hadıaelerden aonra zi· 
hinler bir çok defa bu ıuale ta
kıldı Ye cevabı ekıeriya bekle· 
nıedik haditelerde bulundu. Bu. 
ıün yine Avrupa harbinin yeni 
bir eathaıı beklenirken zihinleri 
bu sual itıgal ediyor. 

Bulpnatanın Alman kıtalan 
tarahndan itıali üzerine «§İmdi 
ne olacak?» diyo düıünenler, 
bunun ce·nbını Balkan me.elc
ainin inkipfında anyorlu. Şüp· 
heaia ki, yeni bir Balkan hidi
ıeai ile ortaya çıkan buaünku 
vazi~etin inkiwını da yine bu 
mıntakada beklemek doiru o· 
lur. Fakat acaba, bu ıualin ce
vabı da yine beklenilen hadİJe· 
lerden ziyade • bddenilmiyen 
hadiselerle vcrilmiyecek mi? 

Filhnkika, Bulgariıtanın itı•. 
linden sonra, yeni ıiyui bidlle. 
Jerin cereyan cttijini ıörüyoruz.. 
Viyanada Rumen Baıvekili Ge-
neral Antoneacu Mare§AI Cö
ring'le göriifürken İngiliz Hari
ciye Nazın Mr. Eden ve Genel
kurmay Baıkanı Sir Jolın Dili 
de Atinadaki temaslannı niha· 
yete ordiriyorlardı. Atinanm İn. 
giliz miıafirleri, dün Kahireye 
hareket ettiler. Mr. Eden'in O· 

rada; İngiliz Yakın Şark ordu. 
lan Bafkumandaru General W•· 
veli ile ıörü§eceii ve yeni plln· 
Jann tatbikına ~ileccfi haber 
vuiliyor. 

Buna mukabU, Almanya da 
kendi plinJarının bua teferrua· 
tını hawlamakla metıul Jibi 
ıöriinüyor. Viyanada, Muqal 
Görina'le General Antoneaeu 
arasındaki mülakatta askeri ve 
iktııadi meseleler ıH..U,UlmUt· 
tür. Fakat hakikatte bu cöıilt· 
mcde, iktııadi mevzularan daha 
fazla yer aldıtı dlitUnUlebilir. 
Zira, bir muharebe yazından 
ıonra bir sıkıntı kl§ı ı~irm&, o· 
lan Alrr.anyanm, ilerldeki hare· 
kltı için aıkeri meselelerden zi. 
yade iktıaadi meseleleri g8zö
nünde tutmaıı lazım gelmekte· 
dir. Alrnan)'uq. ı,.aı; albnda· 
ki momJeketJer, harp HIMdnde 
:awiyat yapamadıklan sibi, bü
tün kıt la ıloldarı Alman Ol'du· 
ıunu bealemlıtir. Yakla,an aün. 
ler için eldeki •lok tilkenmek, 
)'eni mahıul ise o niabettc u el· 
de edilmek tehlikesini ıöater• 
mektedir. 

Vichy hükiımetinin, AJman. 
)'a ile yeni bir temua memur 
ederek PariM ıönderdiii A.aai· 
ral Dulan'm bu Mfer1 kar.,.k 
aiyast rneıelelerden aiyade yi7a. 
cek iıini konupcajı hab. vori· 
liyor. Fransa, umumiyetle ziraat 
yapan ve memleketin yi7eçeji. 
nin bü)'iik bir kmnanı teanio 
eden mmtakaları bueiin Alman 
İf&•li altında bulunan kıaımlar
dJr. Almanya, f rusum barp 
ıtokunu bitirdikten b.,ka Fran· 
ııı ınillotinin :aararına olarek, 
bundan eonraki iıtibealit, da 
kendi orduıu için haıırlatmstt11. 
Hal~ki, kıtı bii)rük bir .Wnb 
içinde ıeçirmit olan Frana. 
bundan '°'1ra c(aha biiriik bir 
lutbk içine dütecelini hialet
mektedir. 

Fakat, ayni tehlikeyi kendisi 
jçİn de sören AhanJ'amn ... 
rek Fran.anm, ..... itpli al· 
tmdaki 41iier ,,erlwin ahali.in
den z.iyade kendi orcluaunun ilı· 
tiyaçlannı tatmine ph,.eaiı 
,Upheeiadir. Bi~h, AY· 
rupada Abnan ordulannan yeni 
bir harekatı ile beraber, 4aha 
büyiik ltir ldıudl buhranın ltq. 
Jama11 bekLnMbilir. 

Vahdet CÜLTEKIN 

Dünkü İhracat 
Oiln yailancı :memleketlere 

160 bin liralık ıhracaıt yapılmıt• 
tır. 

Bayan Perihan Öjütçü 
u )'l'flnda, orta bo) la, kuınraı dleJldlr Klz Mual· 

11111 ftMllı.bl ın1111auilur. İki ıı.eae9tlM'fl ilk ınektt-p 
&fre..._ldlr. 1>11rpn *-ltı.&11 Jaanlıırre.t Mr krachr. 
.._,.......,........ llotlanrna&. Bir ...... ı 1'1r de kll· 
eti' ....,. prdır. 

Bıy Bıhri o.r,r 
%~ Jlfllul& ılcal..ıtı te~. llanter, yakı,ıldı, 

Jdare11I kuvvı&U, a.lle lı•J•tı•da Pf~t kı~ bir 

ıençUr. Vekwlı lılr .u.19 ......,&ur. S.Wctıı.ıbü mn
lf!llM •• ~ 111va1a _,lulü entellnıılt4lr. 

. l_v•_n_•_MIM_Wm_""!"'!K.,_.. ___ 7=----:1 

Bu arada lngiltercye tiftik. di· 
ier memleketler~ kumdan, tü· 
ıün. baWcik, Amerıkaya •v dcrı· 
ıi, f"ıli.stine ka'bak çckirdeAi ıan· 
derılmitttir. 

TORKlYtNlN 
1941 ıcnulnd• en 

eğiencell yeri 

iZMiR 
ENTERNASYONAL FUARI 

olual&tar • 
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Eyüp - Keresteciler Otobüsleri 
Eminönünden Kalkmalıdır/ar 

Tapu, Kadastro Umum 
Müdürüyle Bir Konuşma 

Mallarını Satacaklar Artık Vergi 
Dairelerinde Uğraşmıyacaklar 

E~1ipte oturup da. İı;tanbulun 

plJ a a J erlerinde, fabrika n } ma
ğo.z:ılanla «'.alı';'aıı yiı71erl'C aile kı
ZJ \C kadın \ardır. Bunlunn bir 
cokl:irı gece aat )edidcn ı;onm 
l~lı-rlııdcn ı;ılaırak •;.} übc ı;clmek
lf'dirl<'r. :s<ıknklarm knranlı!;ı ve 
pa.,lf koruma zamanındaki kdbir
ler dola) ı..-.rıc dalma zorluğa diiş

mu-:lrrclir. t:v"elce saat clolrn:ıdan 
"""ra Kerrs1ec-llcrlc Eytip arasm
da 1~11~ en ototıı1"ler Eminönü ne 
gı-lırlcr 'C J okulurmı oradan alır-

lurdı. Hu u:mlün çok fa.}da '\>C ko

l:ı.) lığını ~örm tiik. Jo'akat t.0nra
dan bu u um kaldırdılar. Otobilıl-

lcr yine KerC6tecllcrde bekkımek
tedJr. Beledl.}eden rica cdiy(lruz: 

FAıkt usuhL ihya et61oler de halk 
ve b!lha "a kadın ve kız.larunız 

karanlıklardan 'e !,'8ınurlardao 

kurtulanık t;mtnönlinden otobüse 

binmek bahtiyariığtıın ka.\ lL~turul-

uıı. 

iıınıııil Tufan 

Herkese Masrafsız Tapu Senedi Verilecek 

'~~~~~;:~~~~~~ 

Ankara, 6 (Muhabirimiz.den) 
Gazetelerde sık şık görürsünüz. 
Kariler.in bir çoğu tapu, kadıv:co 
teşkilatından şıkayet cde~r. 

«- Efendıler, derlf'r elımiz· 
deki tapu kayıtlarımız .muntazam 
oıduğu haide, malımızı veya tar· 
lamızın bir kı:ımını bir tünü sa
tamıyoru1.. Vergi idareler.ile ta
pu arasında gide gele harap ol

edilmekte olan mal sahiPleri ve 
hazine iç.in faydalı olacak bir çok 
te(:i'birler aldık. Kadastronun da
ha iktısadi bir şekilde yüriimesı 
için, Avrupa memleketlerinde ya 
pJlmı~ tecrübelerden istifade ede. 
rek, yeni kanuna bazı mühim 
maddeler koyduk. Bu kanun, ma
liye ve dahiliye encümenlerinde 
müzakert; edilmiş, şimdi de di
ğer encümenlere gön<lerilmiştir. 
Bundan başka, (Senetsiz tasar
ruf edilen) veya dedeleri üze
rine kayıtlı .bulunup, kendi na
mına intikalini yaptırmamı§ olan
lcula, mabeyn senedilc alınıp, sa
tılan yerlerde ve 'bir çok nizaı 
mucip hadiselere sebep olan a· 
razi işlerini, olduğu yerde ve kö
künden halletmek için hazırladı
ğımız tapulama kanunu da mali
ye encümeninden geçmiş, (Su 
komi&yonu takdirle) bu kanunun 
müzakeresini jtmam etmi~tir.' Bu 
kanunl!n tatbikine geçilince, ge
rek veraset ilamı, gerek intikal 
muameleleri iç.in, bir güna mas
rafa hacet kalmadan. hakimin 
hükmile, mal sahiplerine, tapu 
senedi vermek gibi büyük bir 
fayda temin edilecektir. 

mızın borcudur. Yergi borçları· 
nm tahsili için, bir malın &atıl
masını beklemeğe ve bu fırsat
tan istifadeye gitmiy.e lüzum gör. 
m!_iyoruz. Vergi borçlarını vak· 
tinde vermiyenler ıçın, Tahsili 
Emval kanununun tatbiki kafı 
ve vafidir. 8.iz, memlcketiritizde 
gay.ri menkule yatırılmt~ azım 
serveti, mütedavil bir hale koy• 
mak iç.in tesadüf olunan her tür· 
lü zorluğu kaldırmağa çare arı· 

·UfKAYE 
duk. 

Şak/abanın Göz Yaşları 
ı __ Ya_z_an_:_N_e c_l_A_M_A_R_A_ş_] 

Bu vergi idarcle.rile tapu ara
sındaki gidip gelmekten usanan 
bir çok vatandaş ta, ya nafaka
sından kcstığı bir miktar parayı 
muakkip namı altında tanılan 
kimselere vermek suretile işini 

yoruz. 
Bundan ba!'ka. bir gayri men

kulün eahibi, malını ihraz; ve tak
sim etmek için, kanunu medeni
sini ve hatta, tapu sicil nizamnn· 
mesini aldığımız lsviçrede, hiç· 
bir mahzuru görülmi):en (Taks· 
Provizuvar) usulünü kabul ede· 

A abiye ve ruh doktoru 
Halit Nazıma ycnı bir 

hast dadanmıştı. Otuz otuz beş 
) n'llurında sık ve kıvırcık saçlı, 
kı a boylu dnımd kederlı yüzıü 
bı r adanı... Muayenehanenin 
merd vcnlerını ağır ağır çıkar, 
bekleme odusındaki maroken 
kanepelerin birine gömuliır, sı
rdsı gcldiğı halde hasta bakıcı
nın rhtarı olmasa yerinden kıpır. 
damazdı. Doktor daha ilk mu
ayenede bu acnıp tavırlı adama 
tc.,ciusini ko) du. clnzıvaya mü
tcma:ı: il -. genç adam her seferin
de pek az konuııtuğu halde söz
) r inin hemen hepsini içinin sı
kıntısını t.:ırif e hnreıyor ve: 

- Doktor diyordu. Hiç bir 
zurnan eğlenemiyorum. Benim 
•çin ı;ülmek denilen bir şey yok. 
tur. Allah aşkına içimdeki bu 
sıkıntıdan kurtulmama yardım 
et. Bazan öyle garip bir haleti 
uhiyc ıçindc kalıyorum ki, 
göğsümü yırtarak oradan bir şey 
sökup atmak istiyorum. Nereye 
ba vurduysam fayda vermedi. 
1 ialıt Nazım bütün tabiplik mıı· 
haretini sarfederek bu adnmı, 
tedavı edebilmenin yollarını a
raf.tmyor. ddalarca hatmettıği 
kı uplan tekrnr tekrar kan \ırıp 
çare arıyordu. Fakat, yine iki 
giinde bir bu ~arip tavırlı ada
mı önünde bulup, yine ayni söz
lerle karşılnşınca iç.inden kendi· 
ne kar~ı da bir emniyetsiLlik 
duymağa ba~lamı!ıtı .. O gün yi· 
ne bütün boş saatlerini bu kabil 
hastahkların kitaplannı okumak 
la geçirdi. Muayenehanesine 
döndüğü z.ıman dimağını bü
ıyük bir yorgunluk, • vicdanını 
büyük bir yük altında hissedi
yordu, o yeni ruh hasta ının te
da' i ini üzerint" al mı tı. Bede· 
nen aklen hiç bir nok&anı olmı
yan sinirleri daima normal va
zıyette bulunan bu adamı icap 
ederse bizzat takip ederek, in
tian içine sokmağa alı!\tırarak, 
tabıi haynta avdet ettirecekti. <.., 
giın yine bırçok tetkiklerden 
'o .. ~ .. ., arv•n dönen Halit Na
zım salona girdi~ ı zaman genç 
flnstası ile karşılaştı. Onun odil· 
ya girisi ile ufak bir ktpırdama 
i tidadı gösteren adama eı~ıc O• 

turmasını işaret ederek: 
- Nııınlsın dostu:n dedi? 

Hiç bir fark yok clok-
tor. 

Aınmada yaptın canım, 
banyolarına, ilaçlarına devam 
edıyorsun tııbii? 

- Adam basını tasdik ma· 
kamında hafifçe eğdı. 

- Sabah gezintilerine, deniz 
havası almağn da Gidiyorsun 
değil mı? 

- Eveti 
- Öyle İse mesele yok. Eğ· 

lence yerlerine çalgılı kahvelt.:re 
gidiyor musun? 

Adam esefle basını ikı yana 
salladı. 

- Buna ımkan yok doktor 
dedi O saatlerde çnlısıyorum. 

Doktor şapkasını kanepelerden 

bırinin uzerine fırlattı. 
- Bu nk~m çalışmayı bıra

kacaksın dedi. Yeni gelen ve az 
bır müddetten beri lstanbul haL 
kını kahkahalara boğan şakla

banın bu akııam mükemmel bir 
o,> unu varmıs. Oraya gidersin. 
Bu tecrübede muvaffak olnca
~ınıızı umuyorum ben de gidc
cegim seni muhakkak orada 
görmeliyim. Adam mütevazi bir 
tavırla halimi eğdi. Gitmek üze
re ayağa kalktığı zaman Halit 
azını tekrar tekrar israr edi 

yor: 
- Bak dostum diyordu. O· 

rada nasıl gulecek eğleneceksin. 
Genç adam oyuna gideceğine 
daır üst üste teminat vererek 
yrıldı ... 

Büyük tiyatro salonu hın- gördürmek ister, veya, malı ai-
. cahınç dolmuştu. Kolis mak ve satmak istiyenlcr arala

arasından gelen teliişlı konuş· rında anlaşarak, bir mabeyn se
malar ve ayak sesleri dışarının nedi yaparlar, ne tapuya, ne de 
güriıltusüne karışıyor, şaklaban vergi idaresine gttmiyc lüzum gö 
kendine ayrılmış olan odada bir rürler. 
saatten beri giyinmesi ve mak- Birinci şeklin, malı satanın ke· 
yajı iç.in uğra§ıyordu. Artık her seşİni mutazarrır etmesine rağ
şey tamam olmustu. Oturduğu men, ikinci şeklin doğrudan doğ
alçak iskemleden ağır ağır kalk ruyıı hazineyi zarara soktuğu a
tı . Duvarın bir tarafını kaplıyan şikardır. 
uzun aynaya çovik adımlarla Halbuki ufacık bir tahkikat, 
yaklı:ı tı. Boynuna uçları dilim vergisini ödediğine dair, vergi 
dilim bir yaka geçirdi. Ufak ka- dairelerinden vesika getiren gay
reli ve paçası farbalalı pantolo- ri menkul sahibinin, bir, iki saat 
nunu hafifçe yukarı doğru çe- içinde tapu dairelerinde işini gör 
kerek, kocaman ponponlu pa· dürdüğü nakikati ortaya koyar. 
tiklerine bnktı. Yanağının tam Demek ki, İl} vergi dairelerin· 
orta yerinde bir kurşun kalem de uzamakta, bu hal de her iki 
çevresi !büyüklüğünde duran resmi müeşseseden şikayeti mu
siyah beni düzeltti. Elini küla- cip olmaktadır. 
hının tepesine götürerek kendini Tapu, Kadastro Umum Mü
süzdü, beğenmişti. Küçük kır- dürlüğünün ·hu hususta, yeni b:r 
mızı dilini dişlerinin arasından kanun projesi hazlrladığını l>ildi
göstererek memnun memnun ğim için, Umum Müdür Halit Zi· 
gülümsedi.. Perde açılmasını i ya Türkkenı ziyaret ederek ge· 
şaret eden çıngırak çalmağa baş rek bu kanun, gerek mecliste bu· 
lamı tı. Bu akşam i,lstnnlıulda lunan diğer kanun projeleri hak
ilk defa olarak cNe derler ha- kında mal~mat J\ıtfetmesini ricn 
na> isimli oyununu \'erecekti. et.tim. Umum müdür, dedi ki: 
Sahneye perde açılmasından iki c- Tathikatt n aldığımız siı· 
dakika aonra girdi. Gözlerini zel netic,.lerden istifade ederek, 
anide ctra(t dola!\llnı.n hafif on _küsur &eJ]Cde memleketin 
bir selam verdi. Halk deli gi- muhtelif mıntakalarında tatbik 

~ay Halit Ziya Türkkana şu 
suali sordum: 

c- Alım sa;tımlarda vergi bor 
cundan dolayı tapu muameleleri. 
nin uzatılmll{l:lası hakkında ~ir 

kanun projesi hazırlandığım duy 
dum. Efkarı umı..-.11iyede büyük 

ceğiz. 
Yani, mal sahibi müracaat et

tiği ·vakit, sırf tapu harcının tah
sili ve tapuya yapıştmlacak pul 
için, mal sahibini tadiiat komis
yon:larına göndermcğe bedel, 
malın bütününe nisbetle, sırf bu 
iş için muvakkat kıymet konmak 
üzere, iş sahibinin ışının günü 
gününe görüldüğünü gördüğüm 
ve bil'4iğim o memleketlerdeki 
bu güzel \1$Ulü tatb& için hiç 
bir mahzur tasavvur etıniyorum. 

Taksime uğrayan parç;lara ver 
gi noktai nazarından konacak 
kıymetler için tadilat komisyon· 
ları, bu işi eskisi g,bi, pek ala 
cereyanı tab~ısinde takip ve in
taç edebilirler. Bu basıl usulle· 
rin rst1mali sayesinde mal eahip-

bir ınemnuniy.etıi mucip olan bü l · · k h"' ··k f hl ki erının pe 
1

_ uyu era ı ara 
proje hakıkında malumat verir kavuşacağına şüphem biie yok-
misiniz? tur.:ı> 

Biraz düşünen umum müdür, Diğer taraf.tan öğrendiğime 
şunla.rı söyledi: göre, ,yakında Büyük Millet Mec· 

«- Gayri .menkul a'lım satım- lisine verilecek olan bu ek ka
larında, mal sahiplerinin müra· nun la,yihasile, 19 34 tarihli tah
c:aatlarında, işlerü zamanında yap sili emval hanununa müzeyycl 
mak vazifemizdir. Alkm, satım kanunun birinci maddesi hükmü 
işlerin;n seliımoti kadar, surat v.e 1 de il~a edilecektir. 
kolaylığını araştırmak ta idare· Ertuğrul Şevket 

bi el çırpıyor, alkışın arkası a
lınmıyordu. Şa~ta.b.~n ~bnen~n ~ Zab:ia H aber:eri: 
ortasında topugu u:zerinde hır 1 ------------

kaç kere döndükten sonra çaı.gı 1 B. S h E 
ile bera:ber oyununa başladı. Ba- lf ar OŞUD itikleri 
şını halkn doğru meylettiri.p 
<Ne derler bann:ı> diye 50ruyor. 
Oradan gelecek cevaba göre 
c:Maskara derler bana bana, 
mü~teri derler sann diye türlü 
numaralar yapıyor, etraf kah
kahalar arasında kırılıyordu. 
Şaklaban birdenbire ön koltuk
lardan birinde kendisini hayret 
ve merakla seyreden doktor 
Halit Nazıma doğru başını uznt· 
tı. Clözünün birini kısıp bir ya
nağını şişirerek: 

- Ne derler bana? Diye sor
du. Halit Nazım birdenbire bu 
sesi tanımıı,!tı. Kendini • büyük 
bir hayretle haykırmaktan zor 
tutarnk: 

- Deli diye mırıldandı .. Şak 
!ahan hiç oralı olmadı tek aya
ğının üstünde bir yarım daire 
çizerek: 

- Deli derler bana bana, 
doktor derler sana diye oyunu· 
na devam etti. iri ve yuvnrlak 
ı;özlerinden .boyalı yanağına 
doğru kayan bir sıra göz yaşını 
da Halit Nazımdan başka kim
se larketmemi,ti .. 

Mesut ve içten gelen gül
melere malik olabilmek ıçın, 
büyük bir halk kütlc$.İne kahka· 
halar attıran bir ~klaban ol
mak dahi kifayı~t etmez. 

Neda MARAŞ 

Edlraede Yangın 
Edime (Hu

ausi) Dün 
gece Y odiyolağ
zındaki Mczit
bey h mamın· 
dan çıkan yan
gın itfaiyemizin 
beş saat devam ' 
eden büyük gay 

retle etrafa 
rc1yc.t etmeden 
söndürülmüştür. 

Yangın esnasında ilfaiye ko
mutanı Cemal At~,.in göf:Ün· 
den yaralanJUaeı ve bir dişinin 
kırılmış olmasına rdğmen sonu
na kndar vazifesi başından ayrıl
mayışı takdirle karşılanmıştır. 

Yangının akabinde müddeiu
mumi Aşir ve belediye reisi Ferit 
Çardaklı, Emniyet Müdürü A. 
Rifat Kemerdere yangın mahalli
ne giderek icabeden direktifleri 
ycrm işi erdir. 

Bl"GONKO PROGRAM 

8.00 Program, 8,03 Ajans haber· 
leri. 8,18 MUzik: Hnfıf Parçnlar 
(Pi.) 8.45 - 9,00 Ev kadını - Ye· 
mek listesi. 

12,30 Program, 12.33 BPraber ka
rışık şarkılar, 12,50 Ajans haberle
ri, 13,05 karışık şarkılar progra
mının devamı, 13,20 - U ,00 Karışık 
program (Pi.) 

18,00 Proc"rnm, 18,03 Radyo 
Sving kuarteti, 18,30 Radyo mey
dan faslı, 19,30 Ajans haberleri 19,45 
Solo sesler {Karışık program), 20,15 
Radyo Gazetesi, 20,45 Temsil, 21,30 
Konuşma. 21,15 Radyo salon orkes
trası, 22,30 Ajans haberleri, 22,4G 
Radyo salon orkestrası programı

nın devamı, 23,00 Dans mUzlğl (Pi.) 
23,25 • 23,30 Kapanış. 

Acı Bir Ölüm 

Beşiktaşta oturan Hüseyın Ci- ı lamıştır. Çöpçü Ali Esnar J\asıa
h~n~ır ısmınde biri e.arho~luk. yü- 1 nceinde ölmüş, ııoför Hüuyin ya. 
ı. .. mden çıkan kavıga netıcesınde kalarrnrak tahkikata ba..5lanmıştır. 
Sa!ahattin isminde birini bıçakla * Yeşüköycle 6tasyon gazino
göğsünden, Artın i&minde birini su sahihi Nuri Karabilek yediği 
de ta~la başından yaralamıştır. beyaz peynirden zehirlenmiş, bay 
Yaralılar Beyoğ!u hastaneııine kal gın bir halde Cerrabpaııa hMta· 
dınlarak tedavi altına alınmış, ha. nesine kaldırılarak tedavi altına 
diseden sonra kaçmak isteyen alınmıştır. 

Hfüıeyin yakalanarak tahkıkata * Galatada Necati.bey c.adde-
başlanmıştır. · d S lih d d b" • 

* S f
.. J..J.. · · "d . d sın e oturan a a ın a ırı o· o or ıuseymın ı aresın e-

ki 15 i2 numaralı otomobil Köp- dasında yaktığı ma~aldaki kö-
rü üstünde çöpçü Osman oğlu A- mürden zehirlenmiş, Beyoğlu has
liye çarparak muhtelif yerlerin- ta.nesine kaldırılarak tedavi altı
den ağır ve teh likeli sure tte yara. na alınmıştır. 

ŞEHİR TİYATROSU TEMSİLLERİ· 
TEPEBAŞINDA • İSTİKLAL CADDESİNDE 

D R A M K l S M 1 K OllEDt KIS » I 
BU AKŞAM BU AKŞAM 
Saat 20,80 da ı Saat 20,30 d:ı. 

M E Ş A L E L E K KiRALIK O DALAR 

İkinci ağırceza reisi Remzi Türe- Her gUn gişede çocuk ıcmsillcrl için bilet vardır. 
ci vefat etmiştir. Beyazıt, Ulcll, Aksaray, Şehremini ve Topkapıyıı. otobUs temin olundu. 

Çok kıymetli Adliyecilerimlzden r 
olan mumaileyh; Umumt harp ve BütUn Dansı sevenlere ... 
Milli mücadeleye ıhtiyıı.t zabiti ola- I Tekmil aşkı tahayyül edenler .• 
rak iştirak ebniş ve Anadolunun Bu Akşaın B O y Ü K G A L A Mtlsamercslle 
muhtelif villl.yet ve kazalarında hA· 
kimlik ve reislik ve Adliye mU!et
.tişllği yapmış; Erzurum ağırceza 

reisliğ'lnden, Jstanbul ikinci ağırceza 
reisliğine tayin edilnılş: tstanbulda 
vazife gordUğü füi seneye yukrn bir 
zamandanbcrl çalışkanlığı, temiz!igi 
ve dürüst: ahllkilc herkesin hürmet 
ve muhabbetini kazanmıştı. Kıymet
li Adliycclmize Allo.htan rahmet di
ler: kederli ailesine ve Adliyecllere 
taziyelerimizi l!lllnarız. 

Cenazesi 7 /3/941 cuma gllnü Ccr
rahpaşa hastahanesinden kaldınla

cak, öğle namazı Beyazıt cnmllnde 
kılındıktan sonra: Merkez Efendide
ki met!cni matısusuna defnedilecek· 
tir. 

irtihal 
Şehrimizin eski tüccar ve mUtcah.

hitlerinden ve Samsun sayiavı ZUhtU 
Durultnn, İş Bankası tstıınbul şube
si m!ldOrll Mccıt Durulz ile HulOsl 
Emek'in kninpederleri 

Mehmet Reıat T8ff10ilu 
vefat etmiştir. Cenaze nıımazı bu
günkü cuma gUnU Beyazıt camllnde 
cuma namazını mUteakıp kılınarak 

Edirnekapıda Şchltıik mezarlığında

ki ms.kberlne tevdi kılınacaktır. Al
lah rahmet eylesin. 

ŞARK Sinemasında 
sösterilecek olan 

BAL PARE 
!ılmihdo 

ÇAYKOVSKİ'nin Mc;şbur Rus Baleti (Casse Nolscttc) 1 ve &inema.nm 
en parlak güzeli t L s E W E R NE R'i gom1eğe gidiniz. 

TLM VAKT11''DE GELEN BİR FlLM 

Bugün i P E K'te 2 Büyük Film 
1 - Senenin en bUyUk muva!fş.kıyeti 

BAHAR ÇiÇEKLERi 
En son Dans ve şarkılarla. sUslü bir film 2 saat ncl)'e Zevk 

ve Gençlik Şaheseri 
Baş RolJerde: 

M 1 C K EY R O ON EY ve J U OY GARLA N O 
2 - İstanbulda ilk defa: M~ur Polis Hafiyesi 

CHARLİ CHAN: KATİL KİM ? 
Heyecanlı • Meraklı ve bUyük macera filmi 

7 . 3 . 941 

Paris 
Cehenneminden Nasıl--' 
Kurtuldum 

1 Yazan: Bellla Tevfik BAŞOK]!] , 
- 11 -

Herkes Şöyle Diyordu: "Ne Bahtiyarsıoıı· 
Türkiyeye Kavuşacaksınız ,, 

İtalyanlar bu valizleri açın~ - Size Almanyanm (Renden) 
marklarından satalım, gizli olarak 
götürürsünüz. ltalyada biletinizi 
bununla alll'sınw. Yalnız Alman 
markları Parlstekl marklardan iki 
frank daha pahalıdır. 

Yani her marktan iki frank ka
zanacaklardı. Ben bizim konsolos
hanenin fikrini almadan bu işe gi
rişmek istemedim. 

E rtesi sabah elimde Alman çı
kış vı.zeslle konsoloshaneden 

:içeri girdiğim zaman genç kAtiple
rimiz hayretler içinde: 

- Bu bir muclu? Nasıl alabil
diniz bunu? Diye sordular. 

Ben de gfllerek: 
- Zannedersem, dedim, bende 

Almanlan bile ikna edecek bir 
kuvvet olmalı ... 

Konsoloshancdeki vatand~lar ü
zerimde mark bulundurrnamamı 
tavsiye ettiler. Dediler ki: 

- Böyle tehlikeli şeye girişme
yin. Daha iyisi Millındaki ba~ kon
solosluğa müracaat edersiniz onlar 
size bilet tedarik ederler. 

O gün konsoloshanede pek çok 
ziyaretçi vardı. Herkes şöyle di
yordu: 

- Ne bahtiyarsınız TUrkiyeye 
kavuşacaksınız. 

Ben henüz yakl~amadığım bu 
saadetin bUyüklUğUnden Adeta kor
ku duyuyordum. 
Bazı dostlara veda ettiın. Herkes 

bana gıpta ettiğini .söylUyordu. Tu
hafı şu ki, eskiden Paristen kQÇlp 
kurtulan adamlara değil, Parise ge 
lenlere gıpta ederlerdi. Şimdi Pa
ı·isten gldenleı·i tebrik ediyorlar. 

Ayın yirmi altısı... Bu akşam 

hareket etmiyc karar verdim. Ge
çen sene Paris radyosunda haftada 
bir defa tUrkçe konuşmaııir yaptı
ğım zaman konuşmalarımdan bi
rinde şöyle demiştim: 

- Paristen ayrılanların yüzün
de dalma hafif blr keder vardır. 

Dalla tren hareket etmeden gözlc
lnde Pn.rtBin ~stlrll plirlar. 
Zavallı Paris .•. On beşe yakın va

lizlerimin bir kr.mıını bagaja, bir 
kısmını yataklı vagonun raflarına 
doldurduklan vakit ııcvmedlğim ·bu 
yeni Paristcn aynlmaktan en bü
yük saadeti duyuyorum. 

A ltr ayhk üınltslzllğln, yor-
gunluğun bu gooe son ge· 

cesi ... Bir kere .Alman mıntakasın
dan Fransız mmtakasma geçince 
içim rahat edecek... GUndüı:Un bü
tün koşmalarına, yorgunluğuna rağ 
men gözlenme uyku girmiyor. 

Sabahın dort buçuğunda Alman 
işgal hududuna geldik. Kapılar a
ç.ıldı. Alman zabitleri pasaporUarı, 
çıkış vizelerini muayene ediyorlar. 
Yanımdd dö\'iz yahut Alman mar
kı olup olmadığını soruyorlar. 

Ümit ebnediğtm bir JQtuf: valiz
lerimin birisini bile açmadılar. 

Hududu g~tlk. Artık Mareşal 

Petain'll'\ Frans&.liındayız. 
Üzerinden zincirleri çözillen, ser

best bırakılan bir csır gibi Uzcrinı· 
dekı atırlığm ruhumdaki ağlrlığın 
bırden boşaldığmı, içimde sükOnet 
ve y~ni bir inan uyandığını hisset
tim. Gözlerimi kapadım. 

Sabahleyin uyandığım vaJdt 
.F'ranmz • İtalyan hududu <>tan 
Modana gelmiştik. Her taraf bem
beyaz karlar lçlnde... Biletler hu· 
duttan hududa kadar alındtğı için 
trenden indim. Modandan Mili.mı. 

kadar bir bilet aldım. Sonra da i
ki yüz elli İtalyan lireti satın al· 
dun. ltalyaya bundan dalla fazla. 
para ile girmek memnudur. 

Modandaki büyük gümrük dai· 
resinde hem ~Tan.sızlar, hem de l· 
t:alyanlar eşyayı muayene ediyor· 
ıar. Benim valizler sıra ile masala,.. 
n kaplamış. Ne Irrn6IZ1ar, ne de 

O aralık Modaıı Fransı' 
komiseri Mllsyü Biyo belli g~ 
geldL Bu adam Pariste btzill1 ,ti 
prcının oğludur. Biraz evvel 'ffP 
mıştım. Annesinden oğlun& 
ten bir mektup getirdim. ~ 

Madam Biyo, seyahatunl ti 
ıaştıracak şeyleri yapmatıınl 
na tavsiye etmiş, oğlu da snn~ 
hayatı hakkında benden zıııı.P"'" 
istiyor. 

G UmrUlt dairesinlıı bir ~ 
da. bir ta:ıam tuıcst' 

kın eski sandıklarmr did!k ~ 
anyorlar. Elbisclerlııe kada1' 
yorlar, araştırıyorlar. 

Nihayet Fransa buduc:ıundlll 
rrldık. Türende tren değtftll>: ,,Jl 
mı. gelirken benim konıP~ 
bir İtalyan kadını gırdl. f~ J 

geliyormuş. KadıncağıZ ge' 
edecek adam arıyor. Trene tJtl 
lcnlc konuşuyor. Tren de 11" 
tasyonda duruyor. Yenl gel~ 
denlerln arka.ın bitmiyor. ı~· J 
bilsem bu konuşmalara bell tJ 
nşacağım. Çünkü hep politnı' 
rine. jl'akat İtalyan kadııU11 ~ 
\•ezcllğl üzerine benim s~ 
mutlaka daha ziyade göıe çtır'.J 
ki, her gelen benim ne mill'ı 
~u kadından sonıyor. O~ 
defasında bu suali bana ~·, 

diyor, sonra italyanca ba.Şl~ 
nuşmalar franslzcaya çe 
Dört beş saatlik yolda on ~ 
kişi bizim vagona geldiler. F~ 
Şunu hayretle gördQm Jd, bil 

!arın hepsi de hup aleyhin~ 
de bunu hiç saklamıyorlar· JI 
den birisi o kadar ileri gitti 
ihtiyatı unutarak: 

- Almanyanm kurbanl 
sınız demekten kendimi 
Adamcağız da: 
- Aman, dedi, bu sözler' 

yada söylemeyin hafiye peJ 
tur. 

Tren, bir kaJ; saat: gecl1' 
ancak gece on bir buçuk~~ıl 
na geldi. Valizleri lstasyonDY. 
ha!aza deposuna bırakaral' 
da bir otele geldim. Açlıktll 
yordum. eBiraz stıt var ını!1 
dlm. Der;?lal yarım kilo s1)t 

diler. Şıından anla.şrlıyOl' lÔ' 
yada yiyecek· meselesi 
çok daha zengin". Mesela 1 
lania vesikaeız yemek yen 
muş ..• 

E rtesi sabah crkendOl'I 
konsoloshaneye gitti' 

at birde hareket edecek _jj 
na yetişmek için bilet ~· 
zımdı. 

Genç, terblyell bir zat ~ 
şıladı. Kançllıı.r lıniş. Kon: 
zun hemen ismini sordıtıO° 
Dllrrü Payzin olduğunu 

çok sevindim. İki sene e~ 
başkonsolosu idi. Biz TUr:td1 

kendisinin. hem sayın eşiııl1' 
metli halıralannı her zaın&I' 
rın tahal!SUrle anardık. 

Kançllar, bir misafir 
konsoloshanenin husus! d 
kapnımdan hanımefendi.Ye 
verdi. Kapı 111;1bp ta bi 
gördllğümUz zaman maJOlll 
Je CKAbeckn gelnuş gibi) j, 
!erimizin kollan arasına • ~ 

Yolumda bana ilk açt1•11~ 
tan kapısı, boynuma dol:_J 
nazik kollarm samimi s~ 
zel vatanımın saadetini 
defa orada duyurdu. Z 
ki, bu duyguyu hiç unı.ı 

ğnn. ~ 
Türk misafirpervcrUği~~..,ıı 

zakct ve incellğlle birlef\" _. 
yan DürrU Payzin ötle 1 
çabult yetiştlrmesi için # 
ler veriyor: ; ! 

(Arka.il 

.SORUNUZ 
r------.JSÖ YLİY ELi 

Akdenizdeki On iki Ada Tam 
On iki Tane midir? 

J!Pk lbetılnde t alebeaell ... 
ı;orayor 'l AkdP,nWteld ıt.al)'infa

nn işgalindeki onlkl ada barUada 
daha faıla gôrtllmekteıdJr. Bu 
adalarm hep5lnde 108U var mıdır 
ve bunlar ~ adadan ibarettir. 
Anadoloya en yakını lıanglb1dirf 

CEVAP - İtalyanların Akdc
nizde işgal ettikleri adalar ta· 
mam kırk tanedir. Bunlarm on Ug 

tanesinde oturan aileler vardır. 

Mütebakiııinde yalnız bir ıı" 
lrkçz lnJJObesi .,8.l"dır. F~t 
balık aileler yoktur. BU ' 

hepsine birden 12 ada 1!111~ 
mlştlr. Çünkü eskiden yuıı 
oniki ada mAnasına gcJeı:ı 
dontız ın Anadoluya eJI 
olan ada Meyis ada8Jdıf• 

bu adalar bir vali tarsfı11~ 
re edilir. Vali Rodos adsSI''-

rur. 
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• e graf, Telefon ve Ajans Haberleri 

• 
Fenerbahçe. G. Saray Pazar 

Günü Karşılaşıyorlar 
Beşiktaş da 1stanbulsporla, Dörtler Kupası için 

A ni Gün Şeref Stadında Karşılaşacak 

Amerikada Son Torpillenmede 
Boğulanlar 

1500 İtalyan Harp Gemileri için 
Altı Buçuk Milyar 
Dolar Harcanacak 

Atinn, 6 (A.A.) - Atina rad 
yosu bildirtyor: 

Ncvyorlt, 6 t'Amba Neıı. Re- Arnavutlukta ele geçirılen 1-
publlc Amcrıkan mecmuası kongre- talyan harp esirlerine göre dağ 
nln harp gemllrrl inşası için a~cı kıtaatını nakleden vapur tor-
6.Ci00.000.000 dolarlık tahSlsnt kabul pıllenerek batırıldığı zaman t 500 
ctUğlnl yazmnkt.:ıdır. 9 cylQl 1940 ltalyan dağ avcrsı bğulmuştur. 
tarihinde lakrlbcn dört milyar dolar . . Jtalyan esirleri ayıni zamanda 
kıymetinde 200 harp gemisi sipariş ıkı vapurun daha battığını bildir-

Atina Görüşmeleri 
Münasebetiyle 

Resmi Tebliğ 
Atina 6 (A A ) A • • ' • · - tına a-

ıansı bıldirıyor: 
B. E~en'le General Dill'in ha-

rckctlerı münaeC'bet'I d.. k - d ı e una şam 
a~g~ aki re mi tebliğ neııredil
mıştır: 

Büyük Britanva H · · N z B ..,, arıoıye a· 

y lil b k.. • d"rd" . ı :S I d" f enerbahçe er u umenın o u arasına gıren s· 

lu t: ~ne milli kümede lstanbu- re~e~k:r ~r~eni oyuncularla çı- tanhulsporun lstan'bul ıampiyonu 
çc Crn~ıl edecek olan f e.nerbah· muskl y illi küme maçların- Be iktasla yapacağı kar§ıla§ma· 

cdllmlşll. mi~lerdir. Bu vapurlardan biri ka-
Bahrlye ııczaı ctı, t r. hl tır ve lnnanio fırkasının 6 7 .ine\ 

ırlk · Eden'lc imparatorluk Ge· 
ne urmay Ba~anı General Sir 
~oh.n Dıll resmi ziyaret makeadil 
Ed martta Atinaya gclmi~lerdir. B~ 

czgol arının alay t h. d'w . 1. 

ı,:.ı, j1ataoa•ay. B•tiktaı ·~. I•· kak~ k•:ı;;;;:::n, tecriibc edecek· d ... Son yop•lan lig maçooda Be· 
:!nar u spor klüpJeri milli kume da ~ A karadan gelen fakat li- §İktaşa 3 - 4 gibi u ibir farkla 
ta ;arına hazırlık olarak üç haf· lerdır. n cleııinin ikmal edilme- mağlüp olan genç lstanbulaporlu
k"P ••am otmck üze,. bi< Mrtltt """. m~"i:,.,.;Ic 0ynoı.lamoyan la"n bu hafta ne glbi Ôİ• neıke 

Ç a:ıı. maçları tertip etrni~lerd~r. Şmes~ t Galatasara)'B karşı takım- alacakl~n merakla beklcrwnekte• 
ilti ek~en kur'a deha ilk hafta • dev e Jacaktır. fikretin de hü- dir. Hiç §Üphe yok ki: bu karşı• 
lllt ~elı rakip Fencrbahçe il~ G.a- a Y;:- :ıuıda °"nayacağl e()ylen· !aşma BC!iktaş jçin oldukça güç 
ti asarayt karşı karşıya getırrnıt· cu~ ~· kazanılır ibir mü~aka olacaktır. 
a;· S~nelerin verdiği rekabetle. nlB t ır~abıl sarı kırmızılılar Bu rnüaabakanın hakemi de Mu-

randımanını nrttırabllmeleri için hu- ına eç: ız.a~, ~g?rı de c os
ıuat firmalara mali yardımda bu- kana Kurtlan• ısmınl taşıyan ala. 
lunmaktadır. Bu maksatla hususi ya t~p na~letmekte idi. 
müesseselere 'ımdıye kadar 76 mil- .. Ym7 csırlerin bildirdiğine göre 
yon dolar verllmlştır. n~uttefık hava kuvvetlerinm yap-

7 aaftıharp gemisi, llfi muhrip, 34 tıgı a~.ın~.ar net.ic~inde İtalyanlar 
denlzaltr, 72 kruvazör ve 8 tayyare çok buyuk z•yıat vermİ§lcr ve a
gcmisl inşasını derpiş eden program- ralarında karg!şalıklar çıkmı tır. 

c:n ".e General Dili Kral 'c 
B~fvekıl tarafından kabul d·ı 
muı v k d'l . e ı .. ·.. e en ı erıle uzun uzadıya 
goruıımüşlerd ir 

B. Eden Yunan ordusunun kah 
rama~ca mukavemetinden ve za. 
ferlerınden duyduğu takd. 
ha 1 k h' 1 ır ve 

dan hUkQmct tezglhlarıno. bUtUn sat- =========:::::i:::=~= 
yran 1 ıs erini ifade etm' t' 
D

.• ı ır. 

'çc n hır hususi.Yeti olan fcnerbah- un~ b" kadro ile Fener'bahçe zafferdir. 
~a • ~alatasaray kartılaflll881 ~a- da yenı ırk kl dı Ayni günde Feneıbahçe • Ga· 
c ~ gunü Şeref stadında yapı a· kar~~ına çı at~. arakr. latasaray B takımları da geçen 

tıharp gemileri ile, 17 muhrip ve ııe
klz denizaltı gcmlslnin inşası ha\-alc 
edllmittir. Diğer gemiler husus! bah
ri ln~aat tczgdhlıınndıı. yapılmakta
dır. 

Norveç'e 
Baskın 

. ıge; taraftan B. Korizis, tah
nk ~a~ı olmak51zm bir ltalyan te
cavuzune maruz kalan Yunani.sta
nı~~ bu memlekete karşı giriııtiği 
mucadelede Bn...tik B 't y . ....., - rı anyanın 

• .. u rn • . . hafta oynadıkları \'e Fcnerbahçe aa;tır B ühim :rnusab ayı genç ve 

~··Memleketin bu iki güzide klu- istidatlı hakemlerunızden Samih lehine neticelenen müsabakanın 
h~ bu hafta futbol ınerakhl•n?a DuransoY idare edecektir. revanşını yapacaklardır. Küçük 

1 

ır buçuk saatlik heyecan geç•~: Şeref stadının bu kupa için oy. Fener ve Galatasaraylıların bu 
t:~cklerdir. Hiç şüPhe yoktul~ci~ nanacak ikinci maçı da muvaffa- karşıla~maları da Mmalae zevkli 

unanıstana yaptığı kıymetli yar. 
~ı:m kar ısında. Kraliyet Hükume
tıle Y~nan millctmin duyduğu d~ 
rın mınnettarlığı tekrar izhar et· 
mck fırsatını bulmuşıtur. 

YARDIM PROJESiNDE 

BİR TADİL 

(Baş l incide) * /* 
gemilere taarruz vıu:ırcsıni deruhte 
etmlflerdlr. Bu arada bazı Norveç 

\t aftarlar sarı kı~ızı - sakrıl se • kjyetli bir çalı~adan sonra mılli olacaktır. 
ert çarpı§Jllaamı yıne zev e y 

Vaşıngton, 6 <AA.) Ayan mcc- b:ıhı iyclUcrt \C lnglllz kıtaatı karn-
lısi demokratlara yardım kanunu ya çıkmıştır. 
projesinde diğer bir tAdll yapmıştır. Yukarda sayılan bUlUn hcdencre 

• ~ .. !kanlarda harbin genı!!lf'mt" 
s~n~ onleınek için bütün gayretle: 
rını 83rfo devam eden ikı hüku-

Yerli Kuınaşlar Ucuzlıyacak 
A 

.ı. 
6 

(T 
1 

f nla) _ Sü· 1i kuınaşlu ~u tüccadann mdua
1
y· di şubeleri. vasrtaaile &11ttıracağın· 

Bu t.Adllc naz:ıı an harbiye, bahriye dikkate lflyık bir muvnCfakı . t1 
nazırları 'c dığcr nazırlar, İnglltc- ırlşUmlştlr DU.,manı 9 ti :ye e 
reye de\•r<'dll k · n c:arct vnecc mevcut t.echlzatın puru ile dllşmıın k t 1 kıymetini takdir cdcbllcceklerdir. bulunan bir N on ro u altmda orveç vapuru ve bir 
AMERJKANIN YENi HAVA slllıhlı Alman balıkçı gemi ı bnlınl-

met, mezkur mıntakadak' . 
1
• b'" .. kb ı vazıyc. 
ı uyu. .ır dikkatle t~tkik etmiıı 

ve. vazı): etan büyük ... "-ala . . d .... ın rı uze-
rın c tam bir mutabakata \asıl ol 
mu !ardır. · 

ngara e e 0 • en bir koml5Y"on almaları o a- d 1. k 1 
tnerbank f•brikaları, yerlı kum•~- Y .

1 
h lk dah ah l t 1• an, yer ı uma§ anmızda uga-1 - ikmal yısı e a a a p a ıya sa ı i c• 1 O .L. d b ı ,_ 

ara ait stoklarını tamamen kt 'd' r ,o ni.uetin e ir ucuz1uıı; 
OSLERI mqıtrr. Düomanın uğradığı zayiat 

Vıışlngton, 6 (A A.) - Panama- mecmuu takriben 18.000 tona bııllğ Fransa, Siam 
Japon Tekliflerini 

Kabul Etti 

olmaktadır. Bntan en bUyUk \'llpur 
dan blldirildlğıne göre Amerl.ka, Ka- tamamen yüklU 6.000 tonluk bir Al-

Tanmmı~ Bir Bu:gar nal mmtaka.sından başka Panama man vaptını olmu tur. 

et . . ş· -J " k dar ınutavaa. ma a ı ı. tnl§tır. ~ıyc ~ 
1 

er· Sürnerbank bu kuma"Şları ken- temin edilmiş olacaktır. 
aıt tüccar terzıler elıle satı an Y 

---- Deniz Nakil Vasıtaları 
Hakkında ki Kararname 

nk 
6 (Telefonla~) - E· yeti karan n~cdihniştir. 

A ara, . . B k b .. ııaslarını evvelce bildirdiğanız .ar- u arar, on e;t gun sonra 
maıtörlerin .gemilorile nekledıle· meriyete girecektir. Bu husuata 
cek her neVi ~a ve malz~ıneyc ieJWP eden tedbirlerin alınması ls-
"t f atı teebit eden ve dcn.ız na- . . l"~. _e...ı·v aı IY 

1 
_L.lde kulla· tanbul Lınıan reıs ıgıne ıtco ıg 

kil vasıta annın ne fCllLı nılacapu bildiren VC"killer He- edilmi§tir. 

Martalda Bir-Hırsız 
Yakalandı 

Kartal (Vatan) - Cumhuri- • 
yet mahallesinde Gürcü sokağı~
da 1 3 numarah evde oturan Eh· 
fin bundan bir müdd~t evvel ge· 
cc kaptsının kilidini kırmak eu~e
tile evine girerek ıpahada agır 
Yükte 0 hafif zikı.yrnet ~asile 7oo 
lira .parasını aflran meçh~l. hırs~ı. 
nihayet zaı>ıtanın 51k1 ta~ı~ı netı
cesinde dün gece yine E.lıfın kapı
sının zincirini kumakla meşgul
ken cürüm üzerinde yakalanmış· 
tır 

·Bu meçhul hırsız Kartalda 
Cumhuriyet mahalleeinde oturan 
40 yaılannda Kürt Süleyrna~dır. 
Bu sabıkalı hakkında tahkikata 
ba,la~ış olduğu gibi Kartalda
ki müteaddit hırslZlıkları da mey• 
dana çıkarılmak.tadır. 

"- -
EyYiimahmel Ma)ıaDeti Pil 

Sulardan Kurtanh1or 
b • lar 

]( oa.lık,pazarından inen pıs sU 
ll9Jmpa§anm f;yyiimahmet m~

hallealne akmakta ve bu sular bı
j•lara kadar ghmckt~i~. Yapı: 
1 lln tikayetlerin nazarı ılıbara a 
1l'trrıadığını gören bu mahalle hal f ından bir heyet dün Vali ve Be-
~iye Reisi Lutfi Kırdan görerek 

!ilcayctlerini bildirmi.,lerdir. 
!i Vali ve Belediye Reisi, Fen 
l !!yeti müdürlüğüne bu i~in hal· 
c~i1ıncsi için kat'i emirler ver· 
~ı ... · 

.-•ır. 

"-etilin Atinanın Muhakemesine 
Bqlanıyor 

tii~enç kadınları fu'hşa tcfVik et. 
iç· 1 Ye kızlan ba,ıan ç.ıkardıiı 
d Ilı ieçen.lerde teV!kif eclilen Ma· 
l::ı Aıtina ve Katina ile bir ar
kt da§lannın muhakemelerine ya. 
~" .a. Altıncı Ağıresa mahke· 
~tnd b ~ c qlanacıdctır. 

Barometrenin 
Gösterdiği 

İstikamet 
(~ı :ı jndde) J* J 

ağır sanayiinin a~ık t~hlik~de ~1-
duğunu göstennııılerdır. En agır 
aistemdeki bombardıman tayYB· 
releri Kalifomiyadan lngiltereye 
gelmiye başlamıştır. 
Amer~anın yardımı normal 

bir ölçüye varınca artık Alman· 
yanın boy ölçüşmek iddiası bile 
kalmıyacaktır. Harp 1942 sen~· 
sine kadar sürerse Atmaeya içın 
silahlarını teslimden ba§ka yol 

yoktur. 
işte bunun için 8. Hitler, bu 

ilJd,ıahardan itibaren eon gay
retlerini sarfetmiye baolıyacaktır. 
Öyle görülüyor . k~.. 1"8'il~r~y~ 
baskın şeklinde ı:rtı\idan umıdı 
kesrnio ve tayYare h~cumlarını!' 
külfet ve risk nisbetınde teııır 
yapmadığını görmü~tür. Bunun 
. . lngiliz adalannın abloka ve 
ıçın • ı 1 ·ı k muhasarasını denız.a~tı arı e sı 1§· 

urmak iddiasındadır. 
Fakat bir taraftan Alıman .as· 

keri kudreti yııyılıyor ve dagılı· 
.. !erinden uzak sahalarda 

yor, us d d' . · dü..nanlar pey a e ı· 
y.cnl yenı ~·.. w 

tlpkı İtalyanların yaptıgı yor ve •. w 

ibi lngiHzlerin ekmeaıne. yaıı 
g ' ek ld"~unu farketmıyor. ·· ın te o ..... - . d ,_. sur . k d " aie)-bın e.-1 
Barometrenın en ı .. . or 
.. ki' . kı" .. afınt da gor.enılY • 

sure ı ın " lhü ü Aı D-lkanların au n 
ı-vmanya. uca Al 

b 
• yeltenirse burası ~an 

oz.rnaga . . ve urnumıyet· 
askeri k.udretının 1 · • mutla· 

rb 1 k siStem erının 
le zo a ı 1 k ıniHetlerin eıir· 
,_a mezarı o aca • . t"· 
.. w • h" · t'ne ve ı.a .... 
1
.w. de«ıl urrlye ı . ıgıne ., • . lb' nl2A-

l·~· dayanan yenı ır a·ııne . do· acaktır. 
mın günetı burad~ ·:~ ~u.N 

Ahmet Emin y ~~ -

T topraklaıında yeni hava Uslerl Lcsls M0ttcf1k kuV\etler bUtUn hedef-

Muharrİrİ Türk - Bulgar etmek mUsandesl almış \e sair mil- !erine vasıl olduktan sonra 21~ Alo l v dalan kolaybklnn •ldo ntmlıfü mnn ' 1'I vo ıo 01,llng at .. •k c<kll· 
OSf ugundan 8ahS8dİJOr ==========· = mtşıerdlr. l<czn ktı\'Vcth·rımız Jngtl- . Tokyo, 6 (A.A.} _ DomC.: tereye hllrrlyct davam lc;ln mtıh rlp nJnnsına göre, 1 fındıçini ile Sianı 

Alman Hedefı· yurttaşlarına iltihakı şldd Uc Ol'Zll artısındaki ıhtilafın halli için Ja· 
Sofya, 6 (A.A.) - Bulgar a• 

jansı bildıriyor: 
Hük\ımetin naşiri efkiln olan 

Veçer -gazetesi. Türk. Bulgar mü 
nasebederi hakkında, anınmış 
Bulgar muharrirlerinden 5pika
revski' nin bir makalesini tıeşret-
miştır. 

Muharrir, son Türk • Bulgar 
ciekw...-OAuau ve Bulaahlttanın 
üçtiİ pakta i)th\ını tefwır ederek 
ezcümle c!.iyor ki: 

Türkiyeye ka~ı hattı hareketi. 
miz değ~emiş olarak kahTiakta. 
dır. Bu hattı haroltet ıuclı,a}: Son 
deklArasyıonun teyit eltıği daimi 
dostluk muahedesi çerçevesi da. 
hilinde dıUmi sulh ve .dostane 
k0ımtuhı.k münasebetleri içinde 
yaıamak. Bulgariatanın Türkiye· 
den hiç bir tald>i yoktur. Tarih 
göstermiftir ki Balkan Harbinden 
sonra bizi ayıran davalar ortadan 
kalkmıttır. 

eden bir çok Nor\'eç \'atanpen•crt de ~on .tekliflerinin ba!llıca noktaları 
getlrmlşkrdır. Bu \'esilcden lstlfodc ~zcrınde bir anlaşma hasıl oldu

(Ba.-:ı 1 indtltı) +ıtı+ ederek ada nhnllslno yiyecek, sabun, guna dair Japonya, Fransa ve Si 
lırn Almanların, üçüzlü pakta il- sigara, giyecek glbı Alman işgalin· a.m hü~umctl~;i tarafından müg: 
tihak etmemiş son Balkan mem- denbeı 1 Norveç halkının elinden gas- terek bır teblıg neşrolunmuştur. 
leketi olan Yu_goslavyayıı karşı si- bcdllen ll\zumlu malzeme dağıtılmış-
nir harbini kpvvetlendircceklcr tır. Almanlarla Qlsllngler adadan MUT AREKE UZATILDI 
ih'timal dahilindedir. Yugoslavy~ kııldırılmış olduk arı lçln bu malzc- Şa~hay, 6 (A-A.) _ Hanoi-
ahalisi hiçJ>ir vakit Almanlara menin dUşmnn t rafından tstlınall ~e rcemen . bildirildiğine göre, 
bqt muhilJIM• e&ı&erm-.ıaıtır • .tehllkMt zail olmut 'bulunuyordu. Fransız - Sıam mütarck~i müd
Bu .ehes>le mihvere iltihak ahali Taarruz pek at mukavemete ma- clet.ia ola\ak uzatilmı,tn. Ve an
a.ruuıda hiç tils:ılheaiz pek fena tc. ruz kalm19tır. Bbunla beraber bir c.ak evvelden haber vermek sure_ 
su edceek bir hadise olur. Yugoa- Alman aubayı ile Alman tayfadan tılc muayyen l:ıir rniıddct geçtik
lav .ordusu azimli ve kuvvetli mu. altı kişi lilmUştnr. Kuvvetlerimiz hiç ten eonra feahcdılecektir. 
harıplerden müteşekkildir. Ge- bli' r.ayiat veya hasara uğramamış- ------------
ndkurmayı ihukumete eadıktır. tır. 
Fakat mıhver tarafından tamami- Şurası da işarete lA~ıktır ki, bu Eden'e Temı·nat 
le çevrilmit olan YugoeJavyanın taarruz hakkındaki Alman beyanat-
vaziycti tüpheı~ pek nazik ve lan mUttetllt kuvveUerln çok bUyük <Batı ı inclde) •X• 
tehlikeli bir vazıyettir. muvaffakıyeUe tetevvtıç eden bu ha- " ~ vusmege mcdbur edeceklerdir 

Bulgariatan i1Salinden eonra rekltta temin ettikleri tam sUrprf\11 Bundan baolca B. Eden'le Ge· 
Alman polltikaaının ikinci hedefi bllhusa kaydeylemlşlerd1r. neral Wavell Cenubi Afrika B 
y . d Sel -'- ı· G aı-unani.lltan ır. aniğe giden en Ve.Ki ı eneral Smuta ile d ·· ·· 
iyi yol ite Yugoslavya toprakların s ti R gcceklerdir. c goru. 
dan geçer. Eier Alman genelkur- ovye er omanya. M~harrir yazısında Yunanista-
ma>:ı Bulgarİı8tanın mU,.reketinı d u 1 t • ıuı. ackıl bazd.ı haberlerden de bah-
temın etmez ve ona kartı cebri an s s emıe! actm te ar. Bu haberler .. 
bir hareket söater.mdt i.temezae y Yunanlılar, Selaniğin tabit mgüo~=: 

Londra, 1 (A.A.) - Reuter: A· ilerleyif hareketini Struma vadi- <Batı 1 faa .hatlarını takviye etmek mak· 
vam kamarasında. Sotyadaki ln&'ill.a sinden ve hatti Trakya içinden n laclde) /** / aadıle kuvvetlerini yenici • 
elçisinin geri çekilmesi hakkında -~ y d "'-t' 1 d h'l ıgurada bu mesele hakkında gu z' -L.....· en '•an-"""" F imaaıb a mi ı~ah' ab ı ındedir. fikir ileri sürülüyor. unD v.el t ... ,.11!1 lıt etmektedirler. 

Eulgaristan Meselesi 
Avam Kamarasında 

nılan bir suale cevap veren hariciye a ~t u yer erın ıç irinde, fi· MevzuUbahis haber Moskova· 
81 

Y c cgraph gazet · b 
mUste4an B. Butlcr, beyanatta bu· malı Franeada veya Flandr' da ol. maıkalcamde lna-iJterenı'n esyı aı-

d 
• ib Al yı bir tekzibe mecbur etmek için ı I ..... uco»-ıunmuf ve ez.cUmle demlfUr ki: uııu g' i man 1111>törlü kıtala· B ı · f d d avıy.a. e çisi Sır Roı1ald Cam • rb er ın tara ın an uy urulmuştur. b il I p 

Alman krtalanndan mUrekktp ~ının se ealçe hareket etmelerine Bu tekzip Romanya için Alman e . 1,ll aaliyetinden bahecd~ek mlkdarı dalma fazlal ... an bir kuv- imkln yoktur. Çünkü arazi son elçının Belgratta Yuna · t 1 ..,. d lıd himayeıinin nekadar kıymetli ol- T" k" . nıs an a 
vetln Bulgar arazisinde bulunuşu erece arıza ır. dui:unu ııöetennek itibarile Al- u~ ıyc:,nın leaanüdünü tebarüz 
- ki bunun hedet'ı ancak mUttefikl- h ~lmT~!lkla.rınd~çüncü hedefi ıüp- man propagandasının çok i ine d~:mr':~-~cde mı· r emur cdildj.ğini kay· 

mlz Yunanistan'ı .ehdlt etmek ola- e\UZ ur ıve ır b h k k 0'" f ~ • ,, ve u are et yarayaca tl. ıııer tara tan bu B k I 
bilir· ve Bulgar hUk6meUnln Alman sona bırakılmıotır. 1 ürk davaaı hareket Bu~gar meacleıınde Rus- yor:u ma a e §Öyle devam edi-
lfgallnde fili auNtte ifbb'Hlt yap- Yanan davasile mÜ§tercktir. Yu· lann yaetıgı protestoya Berlintn Yug l 
mast, Bul&'arlstanda bir lnıtııs dip- naniatana mÜlltevli Almanya ta• bir nevi cevaıbını teg-kil edecekti. tarafta os a~a hemen hemen her 
lomatlk mQmeuDllk beyeUnln Ada. rafından indirilecek darbeler Tür. Fakat burada vaziyetin bu gibi makt : mF ~erce aarılmıı bulun
mesl ile kabW telif delildir. kiyeyi alakallZ bıralcmaz. Faka hidiaelerle deği3e:bilcceğine ihtı- Roma ır.l l adat Yugoslav milleti 

ı -'l'• h"'-"-eU -·'-..ı••·-- ..... a-i and b 'L' ili d 1 ·ı d' anya ı ar an v B 1 ne•"" ..,...... • ,._.. __ ........ .,.. ı~- zam a u uu m etfo a· m• verı memcktc ır. Bunlar daha _,. d' c u garlardan 
kararından PlfllWl oiacatmdan fOp- v..ı da lnciliz davaaile hirdır. Rua - Alman nüfuz mücadelesi- Ay n:ı~ın tr. 
be etmemektedir· Büıyük Britanya ba kıt Afrikada nin birer ııafhatından ibaret sa- tahsis n~t'~~f c· .. Yugoılavyaya 

Avam kaırı&rUI asut, bu beyana- eWe etti.Si zaferlerden cesaret bu. yılmakta ve Avrupanın cenubu ketin t I r elutte bu rnemle-tı alluflarl& karfll&DUftır· larak Mıeırdaki üslerine karıı hiç §8rkisinde cereyan etmekte olan milaiz ~·v: u cey bakımından Ü• 
bir tehlike kalm•mıt olduiu için hi.diıelerin müetakbcl inki.,afını yazıy ırF ~azkı!ctle olmadıiını 

B. EDEN JCAHIREYE DOND() YW.. ş..f.ı.ld l<i mUıteliki ile ciddi '"'ette tadil edecek kuvvet- ntn B•ı· 'h • ika Yuııoolavya· 
Kablft, o (.LA.) _ a. - .. ~irlibe H~ler"U. illd>oh" taama· te gô•ülmemoktedi•. ve o: ~=~u ud~du henüz aç•kb• 

General sır ,..,. DUi, Ankara .. s=a bıtt k.,..ak mevkiindedi•. Bununla be<abe• ba., Balkan Sava O l mudafaa edil.bili<. 
Alin& _..... .......,. - [)iier ,.,alton ouetele•, Bal- mabfille<inde. Rua talobi hakk'". kav ' '';,'' ve Tuna n•lui mu· 
m ....... ır. ba vaziJed haklunda Alman daki ...,ialann doiruluiiuna dai• iii 0İJet atlan teokil edebilecc· 

propagandaa1nın neoretmeltte ol• mütlbet malumat bulurwnadığı hal ed'I .l ~arp hududu da tahkim 
dutu birbirine zıt propagandaları de, Moııkovanın bu gıbi iddıaları- s:1~~tır. . 
ileri eürerek fU mütalaada bulun. n.ın da ıel~el rcddedilmcme- vere te.ı:1:jbil Yugoslavya mih. maktadırlar: sı. lazı~ seldıaı kanaati vardır. lanacw urea mutlaka parça. 

(- ı -l * B ,.ı 1 l F•lhakil<a Rualann bütUn Roman· o·. "· 
noktunla ,dn ii'ı.., aı" "•lh bi< ya liole.ini ietemele•ine ihtbnal zctes'!'eB tçaftan Daily Ma.ı ıa· 

a va ır. man ar bu ba· verilemez. Lakin Tunanın ~ima· Tü kı, • rıppein bir Alman • 
berleri netrct.rnck .uretile bizim ı,_ .ıe '-~ın· b .. 1 · 1• T r harbi %Uhur ettıi7ı' t kd' d Lar fımızd t-1 k unu &a azı uı erın. mesc a ürkiy • a ır e 

Kral Karol 

Bulgaristan da 
lngiltere Bu:garistana 
Düşman Toprağı 

ilin Etti 
LOndra 6 \A.A ) - Ticaret neza

reti, Bulgaı i tanın dllşmnn toprağı 

olduğunu ilin etmiştir. Binaenaleyh. 
Bulgaristan hesabına Ucaı1, malt ve 

lr m hlyette mlına~betıer ldameı 
etmek kanunun gösterdiği ce2alarıj 

lstUaam edtcekUr. 

SOVYETLERİN DEKLARAS 
YONU NF.ŞREDİIMEDI 

Sofyn, 6 (A.A 1 Hıı\Bs: Bulga 
rl tanm Uçler paktına iltihakı ne Al
m n kıtalannın Bulgar topraklanna 
r;lrmeel hakkında Sovyetler Birliği

nin noktaı nazarını 1Zah edeıı Tasa 
ajansı tebliği Bulgıırlstand& Dql'e
dUm mlşlir. 

Bu tebliğden, yal111z Mosko\'a rad
yosunu dlnllycn ma.hdul klmseltııt 

haberdar olmuşluı. 

HARiCİYE NAZiRi ls11FA 
E1MEM1Ş 

Roty • 6 (AA.) nutgar telgraf 
njansı b !diriyor: 

Bulgar hariciye nuırı Popof'un ıs
U!a cttıği hııklunda dolaşan ,aylala
rı kaU surette tekzibe memnu&. 

SlVIL HALK SD"ERBER 
EDİLDİ 

sorya, 6 l A.A.) Ziraat lfleı inde 
çnlışnnyan nskerllğmi YBPDUf kim
selerin lahrirlııe aıt kararname bu· 
gUıı n şrcdllmlşlır. Kararnameye liS
rc bu gibiler ıvll scferbcrli~• tlbl 

tutulacnklal· "e askere almac&klarm 
yerine clıemmi~eUi z.lraat iflerlnds 
"csalr umumi hizmetlerde ""aaife ala
caklardır. 

DOKTORLAR VE ECZACI
LAR DA HİZMETE ALINDI 
Sofya, 6 (A.A.) - D. N. B. tcbl t 

cdıyor: 

Bulgaı lstıının, doktorlarla ccaacı
laı ın \'C merk ZI sıhhat tqkllltma 
mensup dığcr taluSlann sivil sefer"' 
berlik hizmetine alınmuına ait ver
diği bir karar bugllrıkU resml ıue
tcdc ncşrcdilml tlı. 

H:rici Kısa Haber,er: 
* Madrıd 6 (A.A.) _ Hariciye 

nasırı Serrano sunnw. ~ 
Londra büyük eJçl.ııi Duc d'Allle Oe 
dUn uzun müddet görüfmuttUr. * Snnfrıııuılsko, 6 (A.A.) 
Reuter: Buradaki Alman ba•" 1 ,...oa.o-
osu .Jolidz Wkdcm nn'ın Birlqik 
.tı.mcrlkada \'C bab yarı kUrr.snin 
diğer yerlerinde casusluk için sarte
dUmek üzere .Almanynd n beş nıll 

yon dolar aldığı hakkında federal 
mRhkemeye b r şlkAyet gelm1'tlr 
Bu Uıbarı yapan Bayan Crockett 
Wlcdemann'ın Blrl~lk Amerikada 
Alman cruıusluk teşkılltmı idare et
mekte olduğunu iddia eylemektedir. * Vıchy, 6 (A.A) General 
Welgand dUn VI hnc gelrniyUr. şı 
l')lRll Fransız müstemlekeleri ku
mandanlığını deruhte etmek ü.zert 
Franaadan mUfarakatlndenberl bu 
seyahat, Oeneralln Franaaya Uk ae
yahalldlr. * Vlehy, 6 (A.A.) _ General 
Weygand'ın bugtln :Mare,al PelaiJ 
ve General Hunt.zlgcr le göru,ecetı 
öğrenilmiştir. * Vıohy, 6 (AA.) - Amlral 
Darlan dUn ötle yemefinl Parlata 
Lavııl ile birlikte yemittlr. L&~ 
çok geçmeden Vlchy civarındaki lka
metcıUwıa döneceti unneclilmekte
dlr. * Be1J1'&d, 6 {A.A.) - Havu: 
ıy{ mal6mat alan mahfillerde )'8PI" 

lan tetkikata gijre, naJb Prena Paul 
ile B. Von Rlbbentrop'un Sloven)'ada 
veyahut Alman topraklannda bir 
yerde mWO.kl olduklıırı haberi dotru 
değildır. * Hıırtum. 6 (A.A.) - Buraya 
ıeıen haberlere &"öre. Habef vatan
perverleri Debra Manoe un 13 kilo
metre tarkmda .M&nsuka kll7'1nl 
i9gal etmişlerdir. * Montreal. l(A.A.) _ Kanada· 
da lngiltere hava kuvvetleri için ee
rt ve allMılı sandllllar 11\f& edilmek
tedir. Acro dinamik profilde olan bu 
sandalların pllnı Ka.nadaya plraif
tır. Bu motorboUarda cerrahi ı.cbl• 
ut bulunacak ve vazifeleri mubare
bcler esnasında denlae dU,en Alman 
ve İngiliz tayyarecllerlnl anmak 
olacaktır. 

ltonaanyama .. blk 1'pb J'al'ol. bet .,. ......... pollıl .......-. alUJMI• 

huhnıduralduğu bpanyaıtan ~
1

" 

111
iJtlr. Sahte J*&aportların, bir 

ya'banct tarafından tedarik edil
diği aöylenmekteai.r. 

Madrit gazeteleri, bu firarı fev-
kalide nüehalar çıkararak haber 

• . an 1• veya tekzip Sulina ve Oranovanın iatenmeai 11 ı· enuı Ru8)'adan korkmama sur~t~e bazı neırıy.at yapılması. mümkündür. Çünkü bu "al K _ Ed a~rm gcJdıii hakkında B~ 
na ınhzar ctıncktc.dırler. Tak' . u er ı en e teminat r'<l • • tiki . bitt b' 1 .

1 
1P rımın garp sahıllerıni muhafaza- tadı ve ıgını yazmak ========:::=ı-=1:1111-=-

e! en. saye d • 1 .ngı t.erenin ')'a yarayabilır. Bu itıbar)a Ruelar ı{;. · diier taraftan lfgal altındaki Fran 

lnıyetlerı hakkı~ .a sAarlıh bır ma- için luymetlidirler. Esasen Rusla_ Al nı ga.~ete, Bahriye Na.zırı B. &mat alabıltnHlir. 11Mln pro· Tın te·-LLuıü bu bak-dan Bul· exander •. ın izabatım tetlcik ede- ııız topraklarına ve Lafoten ada 

,.,,_ ha , __ ..... «11ayret!:t dedi. 
_. beri okuyaJI blr ar....-.· 
·il--·-- bir vap verdi: -.... arkııdaŞ ce n1 .__., .......... .... r KJ9· 
- enıJektıtl 1111•-•P ~ .,. 

Asal hayrd edUctek nokta. Dl ~ ıspa111oUa· 
lrn ~•hancı blr memleketten 1ıayc1l ııaytb k 

lln hesap ettemenıesldfr. 

* 8. k ___ ...... atı -~ ,........ ~ 
• hn•h o~ - a--- earmetler 

n._, BaıA beDllll ...,.......... uerı ~· • 

yermişlerdir. 
Sabık Kralla Bayan Lupcsc:u• 

nun. Roeal de la Fronteı-a'da hu
dudu geçtikleri zannedilmekte· 
di.r. Qiocnobflin iç .. de, 80D gtin
)erde portekizden ıclen bazı kim· 
aelerin de bulunıduju IÖ)'lenınck. 
aedir. Sabık Kral ve Bayan Lupeeeu, 
otelde 4 büyük -.,ek bırakmıt-
ı,..dır. 

d b 

uretl J v- "" rek H ti 1 larına yapılan hava ve denız hü-
paaan aıı u s c yan 1§ bir aar meeclcaincle mantık·ı bı'r V"'- 'ıl ' ı er ı mağ Üp ~tmek i"in lo-
k 1 

t... dır Bu d b • .. g ız d 1 1 "" cumlarile tezahür etmektedır. 
aeı ça ma~a • erece aıit ztvet alma diye t 1~ '•-•-· d"I b 1· . onanması e ngili.z %İra t' 

h

'l ) l ı.ı -•m--L .- d=•- .r e ~ı e ı e ı ır. ntı1 h • b ' a ı - Bahriye Nazınnın beyanatı bun-
ı e er e cıa.e .... 1:1\; ·-e •leri Çünkü Bu'-arların Almanlara .... ayalı ır rol oynıyacaklarını ı-. t tabiatıle k "' ..... yl .... ı..ed B dan ıonra daha curc1karane hare-

m• """
8 

• • , in .•vu amıya• mutavaat etme91Je Baıkanlardaki ·r ~m~ ır. u gazete de ketler de vadedl&"Or. cal~: B. Hitler e ııltcr~ hüku· vazi.fette acv.kulceyşi bir değj ik- çı ~çılerın toprakları ba!tında bı- NcW• OuonıC:le aazete
11

, Al· 
metinın neye kar~~ vermıt oldu· lik ha.ıl olmU1tur ve Rusya buna ra ı~aaını tavsiye elmektedır. manların Yunan hükumetini de-
ğu~~...ıve B. IEdpl;" ı1" aey~ati e... ımukabıl cenuby ıarbi hududtlnu y Daıly f.xpreee gazete.~ ounları vumeie ve Bıın<:İ Kolun tahr ·~\"W· 

1 
• ·~!ert•p ,l'Ui~ takviye etmek malıaadile ıavizat af'~!.' _ kôU ,.,...inde talya ile hi 

11, 
m anoa * er ogretec tir. iatiyelbilir. Ed ~~ &Z cureti bir taraftao B. teminine beylmd~ c;ıılı•tılcrl au 

en ın BaUcenlarda dola m sı, 'ftl'm kt d " 8T1n1 
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=====~=========:=::::=:ıMaarif Haberleri: 
Müsabakamız Muallim Muavin

liği lmtihanlan 
Nasıl Yapılacak?. Yüksek Muallim :rl'lektebincie 

24 martta yapılacak olan mual· 
Hm muavinliği ehliyetname imti· 

Otuz Çift Birbirlerile Nasıl Evlendirilecek?
Seçmenin Münasip 

Olup Olmadığı Nasıl Ölçülecek ? 
Karllcrlmlz: mektupla, telefonla, 

~lfahe.n ı;oru~ orlar: Mü &bakanın 
tatbikatı nasıl olacak'! 
Anlatalım; Bir defa hergün ga
~e namı.etler çıktıkça ke;eeek· 
alniz. Kuponla beraber saklıyacak
aıınır.. 

bar.ır bulunduğu halde bir tasnif 
)apılacak. Mesela bir numaralı er
kf'ğln hanı;I kadınla e\ lcnnıcsi hak
kında ek!ierl)et bulunduğu araşhrı· 
Jacak. J:ğer !iilzlıı 'crdlğini:ı rey 
ekser:lyet re) ine u~ sunsa o çift için 
tanı numara ala<'.aksınıı... Her (,'ift 
hakkında bu tasnif a~·ııi usulle ya-

ııılınea neth'ctle kim ekseriyetin 

kanaatine en uygun s~meler yap

mıl)8& birinci lkranıl~·eyi, yani 275 

lira kıymetindeki ı·ıııps radyosunu 

kauna<·aktrr. Diğerleri isabet srra-

hanının henüz programl hazırlan. 
mamı~ır. İmtihan günleri, Yük
sek Muallim ırnektebi müdüru 
Ratip Berkcrin Rektörle yapaca· 
ğı temastan sonra tcşbit edilecek
tir. İmtihanlar, Fen, Edebiyat La
kültelerile Yabancı Dil mektebi 
profesörleri .tarafın.cf an yapılacak· 
tır. imtihanlara girmek isteyenler 
Maarif müdürlüğüne müracaat 
edecckkrdir. * Eminönü Halkevi reisi dok· 
tor doçent Yavuz Abadan dün 
Halkevinde cHarp ve hukuk:. 
mevzuu üzerine ibir konferans 
vermi.tir. 

Muallimlerin Kıdım 
Zamları VerileceK 

8lle diğer yUz elli heıtl~e)i alaa.k· Kıdem zammından istifade 
edemiyen 1 068 ilk okul mualli· lardtr. _ _.t_. 

minin kanuni olan hakları tc:9Ui.t 
275 liralık radyo, Galatada Hlips - _ '-- l · 1 cdilmistir. Bu mZ1AJ1al a yenı yı 

VATAN 

1 lstanbul Komutanhğı SatınalmaK011isyonundı11 1 

~da cins ve mikdartan yasılı tqe macMelerl 10.3.Hl gilııtı hiZa· 
lannda yazılı saatlerde pazarlıkla ısatm almacaktu'. Şartnamesi her 
gün komisyonda görWebllir. isteklilerin belli sUn ve saatlerde Fmdılt· 

lıda aatınahna lrom.Jsyonwıa &'elmeleri. (11593) 
mJkdan Muh. Bd. Kat'l te. Pazarlık s. 

Cinşi kilo L. K. L. K. saat dakika 

Yoğuı·t 

Süt 
8000 
8000 

2720 
1600 

10 
11 

30 

* Beher kiloeuna 75 kunı~ fiyat tahmin edilen on ton karaman k~ 
yun eU 8.3.9U günü saat: 11 de pazarlıkla satın almacaktrr. Şartnamesi 
her gtln komisyonda görWebillr. Muhammen bedeli 7500 lira olup kati 
teminatı 1125 liradır. lsteklUerin belli gUn ve saatte Fmdıklıda aatm 
alma komisyonuna gehneleri. (11570 

* Beherine tahminen elli Ura fiyat konulan 100 adet komple teVhlt 
semeri 12/ 8/ 941 gUnU saat 11 de p&Zal'!ılda satın alınacaktır. Muham· 
men bedeli 5000 lira olup kati teminatı 7~ liradır. !st.eklilcrin belli glln 
ve saatte Fındıklıda satmalma komisyonuna gelmeleri. (1661) 

* Müteahhidi nam ve hesabına &340 satın alınacaktır. Vermek ıst.eyenle-
kllo Valvalfn yağı 8/~/941 gUnn saat rin mezkar gün ve saatte teklif ede-
12 de pazarlıkla satın· alınacal<trr. cekJeri fiyata göre kaU teminatlan 
ŞartnameaJ her gün komisyonda 16- De birlikte P'mdıklıd& sa.tınalma ko-
rUlebillr. !eteklilerin belli giln ve sa misyonuna gelmelerL (1753) 

atte Fındıklıda satınalma korniayo- * 
nuna gelmeleri. (1662) Dltrt binek 2 ınekkarl hayvanı pa· 

* 
zarhlda satın alınacaktır. Vermek 
lateyenlerin her gün if saatlerinde 

1%/3/941 &Untı saat 11,30 da JI&· hayva.nlarile Fmdıldıda aatm&lma 
zarlıkla ı çift ~ lrOfUJft takmıı komls70Dun& ~eleri. (1750 

Otuı. erkek , .e otuz kadından iba

rt•t ı>erf tamam olunca bunları bir 

ara)a getirerek mev<>ut içinde her 

erkeğe en uygun kadıaı MıÇerek 

otıu çifti kendi takdirinize göre 

tetkll edecek!llnlz. Meselfi be.'J nu· 
maralı erkete 20 numaralı kadın, 
ı 1H11Daralı kadınla otuz numaralı 
erkek diyerek bhıe .netkeleri liste 
lıallnde blldlrecekl!inlz. Biz bütün 
ha eM·aplan Noter Gaıtp Bingöle 
t~·ift edeceğk. Günü gelince bun· 
ı.r Noter tarafmdan isteyenler de 

nriiesseseslnln carneJdimnda t~hlr bütçesine konulan 12 7 bin lira· ______________ ;._ _____________ _ 

edilmektedir. Yolunuz. dü,ersc göz· nın terfi eden muallimlerin maa~ 
den g(l!:lr:lnlz. 

Musabakamızın 150 Hediyesi 
zammı olarak verilmesi kararlaş
tırılmıştır. Zamların tevziatına 
önümüzdeki Cumhuriyet bayra.· 
mının arifesinde ibqlanacaktır. 

Birincilifi kazananaı: Bir liiks 
l'aclyo. 

Tevziat umumi olacaktır. 
Sekizinciliği kazanan beş kişiye: * Edebiyat Fakültesi Türko

Beyoğlu sinemaları için nltışar 

lkincııtfi :ıumman ild kiş?F: bilet. loji şubesi talebeleri 8 martta saat 
Birer ~1 takımı. Dokuzunculuğu kazanan beş ki· on dörtte Park otelinde bir çay 

şiy~ Birer mUrekkepli kalem. ziyafeti vereceklerdir. Hası.latla 
Onunculuğu kazanan altı kişiye: askerlerimize hediyeler alınacak· 

'OçbcWittU kazanan iki ~: 
Birer kol ııaatl. 
DördüncillüğU kazanan iki kişi· 

ye: Birer ~Tak ~t&M. 
Bqincıliği kazanan iki k~: 

Birer kadın el ~antaM. 
Altıncılığı kaza.n&n tiç kişiye: 

Bit"er iıkÖ!" takımı. 
Yedinciliği kazanan beş kişiye: 

Bırer vuo. 

Bırer kravat. 
On blııinclllği kazanan yedi kişi

ye: Bırer ipek çorap. 
On ikinciliği kazanan on kişiye: 

İkişer iyi cins mendil. 
On UçUncUden yüzüncUyc kadar 

kazanacak olanlara aşağıdaki le· 
selli hediyeleri verllecektır. 

TESELLi HEDiYELER/: 
Kaı.aD&nlardan on clördünclldea ~ 'ertleeek teselli hedlyeterl· 

:al• adedt 7ÖZ Minedir. Bunlardan - ~ MHıl' liralrk Tayyare bileti, 
om ldı)IJe tanııtmlŞ romancılanmam bini' fl8e'ri. on kyti;ve (Ramiz) in 
birer kaftkadtr a1Miıw6, - lriflye OM B~I kltal>t, on kf,lye Salon 
Çi(ıekiel't llttabı, °" kl'fl~e CYedfl'ön) m~l'INft!lının İstanbul albümü, on 
kifl!e ömer S..~in 1ıHm,eleri, mı ~~ MT'tt para ~anta ı. Birin· 
cillil "-=mlr olnı;y11ewww • ,·~ımtz cL'"'8 Radyo) Galatada 
llaöalar t."8ddeelede (Ftlpe) ınağar.umm '1trlnlnde teşhir edilml~tir. 

Adligtuk: 

Hem İdam Ma hkumu 
Hemde Hırsızlıktan Suçlu 
Katil Halil Kendisiyle Görüşen Bir Arka

daşımıza "Şimdi 
Rahatım Mışıl Mışıl Uyuyorum ,, Diyor 

Para91n1 almak için Alemdar· 
dalı.i evine girerek polis Halili öl. 
düren Nazmi geçenlerde Ağırce· 
ıza mahkemesinde ida.ma mah· 
k\am edihni§ti. Karar henfrz Tem· 
yizden gclmem.i.,tir. idam mahku. 
mu Nazmi hapisaneden Müddei· 
umumiliic getirihniş ve katil su· 
çunclan evvel işlediği bir hırsızlık. 
tan dolayı duru!Jması yapılmak 
üzere altıncı asliye ceza mahke· 
meeine gönderilmiştir. Naz.mi hu. 
kımin auallerine cevap vermeğe 
hazırlanırken diyordu ki: 

- Ben idam mahkumuyum. 
Fak.at adaletin neticesinden emi· 
nim. Ölmü~ün kurıttan ne korku· 
au olur demiyorum. Kendimi sÜ· 
kunetle müdafaa edeceğim. Ben 
bu suçtan dolayı baıka bir mah· 
kemede muhakeme edildim. Ve· 
rüen hükmü de eskiden çektim. 
Bir suçtan iki defa muhakeme 
edilir mi? 

Müddeiumumi tetkikat ya.phk· 
tan aonra müdafaayı varit gördü. 

'Nazminin beraetini istedi. Mah
keme karar için davayı ba~ka bir 
gÜne bıraktı. 

Düo. bir muharririmiz bu idam 

mahkumtle ve onu muhafaza 
eden jandarma amirile görü~üş
tür. 

Nazmi çok §Cn ve neşeli idi. 
Muharririmizin suallerini karşılar. 
ken: 

- Ben hayaıtı çok aeverim. 
lçÜJlden gelen bir kuvvet bana 
diyor ki: 
- - Sen çıok ya~yacaksınl 

Evet çok yaşa:yacağtm. İdam 
hükmü verildiği günden aonra 
hergün sabaha karşı kulağım ka· 
pıda idi. Titriyordum. Fakat şim
di huzur içinde mışıl mışıl uyu· 
yorum. Görüyorsunuz ya neşeli· 
yirn, s•hhatliyJm. Ve suçu işledi
ğim zaman çöp gibi ince idim. 
Şimdi şi~nladlm. Zndanda da 
olaa hayat çok tatlıdır. Ölmiyece. 
ğim. Adaletin beni kurtaracağın· 
dan eminim. 

Jandamıa amiri de ~unları söy
lemi~tir. 

- Şimdiye kadar idam mah· 
kumlarının tevkithane ve hapisa· 
nelerde tehlikeli birer mahluk ol
dukları sanılırdı. Onların günleri 
aayıh olduğu için kendilerine ufa. 
cık bir tariz yapanları bile yara· 

tır. * Bu sene İstanbul vilayeti 
köylerinden yeniden 40 eğitmen 
seçilecektir. Bunun için ilk tedri· 

aat müfettiııleri halen Şile, Eyüp. 
Catalca köYierinde me5ulrdürler. 
Müfetti!jler tarafından ayrılacak 
eğitmenler Köycülük bürosu ta~~
fından Ari.fiye ve Lüleburgaz koy 
eMtitülcrine gönderileceklerdir. 

Müstahdemler Teftit O~nuyor 
İstanbul Defterdarlığı kontrol 

memurları dünden itibaren ma• 

ğaza ve dükkanlarla diğer mües· 

aeselerde çalı,an mü8lehdeımlerin 
defterlerdeki vergi vaziyetlerini 

ve muamelatını ılteftite baılamlf· 
lardır. Müetahde\nlerin bu teftifi 

mayıs nihayetin~ ka.dar bitirilm~ 
olacaktır. 

1 Uilil lA. 1 

Sterlin 
Dolar 

6 MABT 19U 
Jlap&Dllf - 5,ı.t 

İs\içre ı·rac. 

ısı.~ 
;?9,98 

0,9915 
ı,m.J 

ı:;::,98'15 

3,175 

Drahmi 
Le\'8 

Peçeta 
Dinar 
Yen 1~1875 

ts,·eç Kronu' 81,~ 

Esham 'H :l'alll'llAt 
Sıvruı • Erzurum l 19,08 

ladıkları, hatta öldürdükleri gö· 
rülürdü. Fakat Nazmi kuzu gibi 
bir mahkumdur. Hem hapiaane 
memurlarına, hem de ımuhafaza 
memurlarına karşı fevkalade ne· 
zaket gösteriyor. Arkadaşlarile 
de çok iyi geçinir. 

Polis ve Bekçiye Saldıran 
Karabet Tenif Edileli 

Bahçıvan Karabet fazla earhot 
olduğu için evvelki gün gece Ko· 
camustaf apa~ada kamasını çeke
rek mahalle bekçisinin üstüne 
aaldı.rmış ve hadiseye müdahale 
eden poJise söğmü~tür. S...ltanah
met birinci ceza hd:kimi dün şor
gusunu yapmı~tır. Karabet diyor. 
du ki: 

- O kadar ~ok içmi~im ki ken 
dimi kayıbetmi.5iım. Yapıldığı id
dia edilen şeyleri ~imdi birer ma
sal gibi dinliyorum. 

Hakim Karabeti tevkif etti. 

Kadı~öy Vakıflar Direktörlüğü İlanlan 
MaJuunnıen Munkkat 

kıymeti teminatı 

IJra K. ,t1ra K. 

900 00 67 50 

250 00 18 75 

Semti Maballeal Sokağı numaraı;ı Cinsi 

Beylerbeyi Abdullahağa Abdullahağa 65 Ahşap köşk 

67 enkazı 

Üsküdar Tcnbel haç Mehmet Sclimsız 62 Ahşap bina 
enkazı 

MöJAhaaat 

Temel duvarları ha· 
riçtir. 

Temel taflan hariç 
ve Selamaıa cadde· 
sinden açılacak lmı
mı tahta perde ile 
kapaülmak Ozere. 

Yukarda m~nerl ve kar>ı numaraları yazılr ahşap binalarm enkazı aı;ık arttırmaya çıkanJmışbr. lha· 
lelerı 10/3/9U pazartesi gtinil saat 11 dedir. lsteklllenn 'ıo 7,5 tcmlna.tlarlle Akarat kalemine müracaatları. 

(13153) 

* Alemdafı Vakıf ormanlan hududu içinde Reşadiye köyü civanndakl çalılıklardan yapılacak 800 kental 
kömUr açık arttırmaya çıkarllmıttır İhalesi 10/8/941 pazartesi günü saat 14 dcdır. İısteklllerln 21 lira 
muvakkat teminat De Kadıkby Vakıflar MUdürlilğUnc müracaatları. (135i) 

Askeri Fabrikalar Satınaima Komisyonu lllnl.ırı 

Oksijen T esisab Alınacak 
Elinde Çallfll' bir vaziyette ola!ijen tesisatı olup da satmak isteyen· 

Jerin evsa! ve satıt 4artıarmı bildirir tekli!lerlni tetkik edilmek Uzere 
en kısa bir zamanda Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlUğüne gönder-
meleri. (1703) 

* Muhtelif eb'att& 17 kalem cem'an 1120 M 3 kereste almacaktıf. 

Tahmin edilen bedeli <52080> Ura olan muhtelif eb'atta 17 kalem c,m·an 
1120 M 3 çam kereste 8 mart 9U cumartesl gUnU saat 12 de Ankarada 
askeri fabrikalar tatınalma komisyonunda pazarlıkla ihale edilecektir.ilk 
teminatı 3906 lira olup şartnamesi <2>1ira <61> kurut mukabllinde ko· 
misyondan verilir. Iateklllerln 2i90 sayılı kanunun 2 ve 3 Uncu madde_ 
!erindeki vesaiki hAmll ve bu lfle aJnadar ti1ccardan olduklarına dair 
ticaret odası veaikulle m~ gi1n .-e saatte komisyonda bulunmaları. 

(11511) 

İstanbul Belediyesi lıinlan 
Tahmin hk 
bedeli 

192,00 
43,75 

tenılnat 

14,40 Kapalı çarşıda Takkeciler sokağında 22 No. lu dilkkAn. 
3,28 Aksaray yangın yerinde Mimar Kemalettin maMlleal· 

nln Mesihpaf& sokağında ıı inci adada 12,50 metre 
murabbaı sahalı arsa. .,._ 

Tahınln bedelleri ile ilk teminat mlktarlan yukarda yazılı dUkkl.n 
ve arsa ayrı ayrı satılmak üzere açık arttlrmaya konulmuştur. Şartna· 
ıııelerl Zabıt ve Muamell.t MUdilflutil •aleminde görUlebillr. İhale 
17/3/9U pazartesi gUnU saat U de Daiınl Enctlınende yapılacaktır. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale gUnU muayyen 
saatte Daimi Enc1lmende bulunmaları. (H79) 

Teknik Okulu Sabnalma l\.omisyonu 
Başkaµ:ığından : 

Yıldızda okul ihtiyacı olan nıasa, kapı, pencere, dolap, lambri. fa· 
yaM, su teslsatr, banko ve saire ki ceman 12 kalem e.ranın açık eksilt· 
mesl bir şartnamede ve GUmU.,.Uyunda YUksek MUhendls mektebi mu· 
hasebeslnde 2i/8/ 941 tarihinde toplanacak olan komi.syonumuzda saat 
H de yapılacaktır. 

Tahmin bedelleri 1285 •Ura 48 kuruftur. İlk teminat De lira 41 
kuruftur. İsteklilerin .-ı-ınameyi cömMlt " ilk teminat yatrrmak Uze
re eksiltmeda Ud ctm en'eline kadar okahımuza. ve elndltme günU de 
şartnamed,, ~ı belgelerile Yüksek Mühendis mektebine gelmeleri. 

(1742) 

Tlrldıe c ...... , ... 
Ziraat Bankası 

KurulUf tarihi: 1888.- Sermayeıri: 100,000,000 TUrk lirası 
Şube ve ajaıuı adedi: 2615.. 

Zira! ve tlcart her nevi banka muıunelelerL 
Para blrlkUrenlere !?l,oot Ura ikramiye vavor 

Ziraat Bankaamda kumbaralı ve ilıb&nnz tasarruf hcsaplarmda 
en az 50 lirası bulunanlara senede -i defa çekilecek kur'a ile &f&II· 
d&kl plAna göre ikramiye dalıtıla.caktır. 

' adet ı.ooo Ural* '·
111 ııra 1 ıeo a.c1e& 11 llnlık ı,ooo 11ra ' • 511 • ,, .... 

.. .,.. ı- ue • • • ,,. • ,. -· -· 1- .. - 180 lt 28 • .... • '° lt - » ....... 
DbUlAT: Heaaplanndaki paralar bir ııene içinde 50 liradan &f&· 

tı dü.fJniyenlere ikramiye çıkbtı takdirde % 20 fazla.sile Yerilecektir. 
K.ar'alar eeaede ' defa, 1 e,161, 1 blrtncHEUu. 1 mart n 

1 badru ....... ele~-

ŞiRKETi HAYRIYEDEN: 
ıtaprMen saat 19 da !ıarPet eden Ktıl"UÇefme de daJıll olclutu 

halde Bet>ete 1'adar giden 170 numaralı seferin 19.115 de banket et· 
mekte oldulU sayın yolcularımıza llAn olunur. 

7. 3. 941 • 

'-~ 
ODE ON PLAl<lARINDA 

Nafia Veka!etinden: 
11/3/941 puarteel gUnU saat 16 da Ankars, Nafıa VekAleU 

içinde malzeme mUdUrlilğU odasında toplanan malzeme eksiltme 
yonunda c2636> lira «37> k~ muhammen bedelli Ankara çubUJl 
Jında yaptınlacak santral ve telefon tesisatı tartnameslııde yapılall 
J.lt üzerine yeniden açık eksiltme usum ile eksiltmeeJ ya.pılacaktJI'· 

Eluıiltme fBrlnamesi ve t.eferrUatı bedelsiz olarak maızeme 
lQUnden almabillr. 

Muvakkat teminat <197> lira c73> kunıflur. 
latdc.lllerin muvakkat teminat ve tartnamesinde 

blrlikte ayni gün saat 16 da mezkQr komisyonda hazır bul 
lUmıdır. (1120) (1477) 

İkhsat Vekaletinden : 
Maadin Umum Müdürlüğünden: 

İzmir vllAyetinln merkez kazasına bağlı Cumaovası n 
Sandı köyünde fimalen: Çamurdere tepesindeki beton sütundan 
lar tepesindeki beton sn tuna hattı mUstakim, şarkan: Çakallar 
deki beton sütundan Murtad köprUsUne hattı mUstakim, ccnuben: 
tad köprUsUnden başlayıp Seyltali tepesindeki beton sütundan ve 
köprUsUnden geçerek Cmıkoğlu tepesindeki beton sUtuna hattı 
kesir, garben~ Cınıkoğlu tepesindeki beton sUtundan hudut ba 
olan Çamurdere tepeslndekJ beton sütuna hattı mUstakim ile ç 
810 hektardan ~et arazide Profesör MUSTAFA HAKKI N 
tar&tmdan 115/10/19315 tarihli ve 1/2 numaralı ruhsatnameye ırı 

den blttaJıani meydana çıkarılan linyit madeni 99 yıl mUcldetle 
ileyh uhdesine ihale olunacağından maadin nizamnamesinin 36 ve 
maddeleri mucibince bu ihaleye itirazı olanların 6/ 2/941 taribln 
bwen iki ay içinde Ankara.da İkbsat Vekllletine ve mahallinde 
makamına istida ile müracaat eylemeleri ilA.n olunur. 

-

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesapları 

ilıramlge Planı 

1 adet %000 Llrahk = 
3 > 1000 > 
2 > 750 > 

' :ı> 500 :ı> 
8 :ı. 250 > 

35 > 100 > 
80> 60> 

300 > 20 » - s 
Keşideler: 4 Şubat, 2 MaY"t 
tos, 3 lkinclteşrin taribl 
pılır. 

Devlet Demiryollan 
lı[ı.,ammen bedeli (2080) lira olan muhtelif cins ve eı>at~ 

maden vtdaai muhtelif ebatta 6 köşe başlı civata. muhtelif 
rlDG madeni vldaaı, muhtelif cins ve ebatta demir ve pirinç s1'4 
Tb'fon vidam, b8Jur perçin ı,1Visi ve yaylı rondelalardan nı 
kalem malzeme (H.3.941) cuma gUnU sa&t (ll) on bırde S 

da Gar binası dahilindeki komlllyon tarafından taahhUdünU ~ 
;yen mOteahhidi nam ve heeabma açık eksiltme usulUe satın ti 

Bu ife girmek istiyenlerin (156) liralık muvakkat tenıl.JI~ 
nmıun tayin etUfl vesalkle birlikte eksiltme gilnU saatin• 
ml8yona mttracaauan lA.zımdır. 

Bu lfe ait prt.nameler komisyondan parasız olarak d 

'BMJJdifl Ter: VA'l'AN MATBAASI 


