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Jle evilik N~d~-~~ l~'Kt~~~j 
Celileddini Rômi Kimdir? 1 nii: ;;Jı,;,ı.,;:.U İ h 1 k 1 : rak'ın vaziyeti 

"'-----Yazan: zi~A ŞAKIR------.~~,"~~·:::;,,;::.::~ :;ıın,;;;k mti an ar için omis-[' İ h f 8 C 8 f' a;;,~, ;;,;;~Z,;!~ 
(Kıır'anı Kerim) ile (Hadisi şe-ı llasan Bn'1l, (ResfıluTiah Efen

rif)ler toıılandı. Bir k1Stnl w_\erna ilimiz)in ilim ve irhıauım varisi 
buulurl11 meşg11l olurken, yüzlerce (İmamı Ali) tarafından (Medine)
ve biulette alim de başka lisanlar- de tesis .,dilmiş olıaı medrerede ye. 
Alan ri)·uiyyata, tabiiyata, taba1ıe- ti ""4· a91'1nın en büyük uleması 
le, '6sefeye ait kitapları arapçaya Aı'aıımıla mümtıısiyet kesbetmişti. 

milletinin selametine uygun olan y o n 1 a r k u r u ı u y o r hara retl •. itli eylemeler;, Bağdatıa par• 
her türlü tedbirleri almaktadır, . lamentonun feshi, Kral naibini• 

Dün de Örfi İdnre Komutanlığı Basradan Necit topraklarına geç-
ve İstaabul Viliİyetinin tıı.bliğlerile ---------ı-------- Yalnız dün J milyon ınesi, Şam, Beyrut •okaklarınd• 
öğrendiğimiz yeni tedbir alınmış· 13 lisede olgunluk ve 42 orta okulda da yapılan tezahürat İngiltere. Af-
tır. Örfi idare nnatakası içindeki d l 20 bin liralık ihracat manya, Vichy'deiti Fransa hiıkll· 
" ı h-"-- d _ .. _nı ev et eleme imtihanı yapılacak ı vı.iıyet er ...... n an ar:ııa .._...., er J • ld metlerinin neşriyat kaynakların~ 

devlet taraf.mdatl mecc.arıen Ana· •ı-------- muame esı yapı 1 >eşitli tefsirlere, mütalenlara yeol 
..,lızya naddedilecek. ı ihracat piyasasında hara _ bir sebep eldu. 

Naacmolla: Mümeyyiz SE çilenlere davetiye gitti retli muameleler cereyan et - Hakikat neden ibarettir? Tefer-
- Yerinde ve tamamiyle faytlalı 1 tını ki ı lr 

tercümeye başladı. İşte o zunım; Ve memleketi olan Buraya a .. det 
- Allalı, nedir? ederek oraya yerleştiktea sema da, 
-- Allahm utı başka, sıfatı ba1- b3Jlıhaşma bir (medroe) Waade 

Resmi lise müdürleri dün İs t an- ııin lise bitirme imtihanlan Ga _ . mektedir. Dün akşama kadar rua tel k ey emeyi, yakın a 
olan bu tedbiri alkışlamak yanlış · ı milyon 20 bin liralık ihracat kalan düşünmüyoruz. Esas şudııtl 
değildir. dedi ve sözlerine tlevam bul Kız Lisesinde Maarif Müdürü latasaray lisesinde yapılacak, res - . 
.....:.. Tevfik Kut'un Reisliğinde "ır top- ıni ortalarla, ortası bulunan lisele- muamelesi kaydedilmiştir. Bu l91B tlen sonra Fili tin topraklarl" 

lc-d mıdır?.. • getinuqti... Ba medrese, isliım hik. 
_ Allah., her şeyi h·lır mi?" met \'e felsefesini, (A•n Saadet)-

''"' d Al .M a Musevi mahadrlet'i isluinlarııı' 
_ Ancak bulanık suda balık av· 1antı yapmışlardır. T<ıplantıda im- rin imtihanları kendi mekteplerin- meyan a manya ve ısıra _,. 

- K11T'an, (Haıüs) midir?.. . deki hö.rriyet ve samimiyeti ile 
_Kader, nedir?. tedris eden (Medine medrescsi)nin 

'h 1 kk ı t 550 bin liralık tütün, Filistine iisterilen Arap mukavemet •• 
lamak istiyenler ıız değildir. Fakat tı an yer eri ve leşe ü e mesi de yanılacak, ekalliyet okullarını -~ tlb k · ı bl · · 1 lu.k 1 erik kurusu, Fransaya fındık, muhalefeti, Sariyeye sabık Frao· 
arık \'e du"r"<t siyaseti propagan- ıcap =en un an oırusyon an - tırıp de ise olgun ve dev et u ·ı 

- 1n ;an far, fiil ve hareketlerin- bir şube9i olmak itibarile çok bü· 
ele 5erbest midir, değil midir?.. yük kıymeti haizdir. En büyük is-

Gibi, sualler ortaya atıldı ... Ar- lim nlemaııı, bu irfan kaynağından 
tık bütün alimler, bu gayet yüksek taşan feyiz sayesinde yetişmiştir. 

' ~ İ · d · H Iand k "lnın v.W..eylediği isüklıi.lin ,· erı • 
dHcıların kulağını bükecek kıymet- nın hazırlıkları etrafında görüşül- imtihanı vermek isteyen talebe - svıçreye crı, 0 

aya uru "'"'"".;• Iraktaki •ımdal)·e kavga· 
teclir. j m .. ş -ı-e icap eden kararlar veril - terden kızların Pertevniyal lise - üzüm vesaire satılmıştır . ! arı, iktidar mevkiini elde etm•" 

• 
miş~ir. ~inde, erkeklerin de Vefa lisesin _ Diğer taraftan İngiltereye 75 1. 

b . ı · l k •-•- h Mirasları, Arap milliyetverper " 

Balkan
larda ' Bu karara göre, resmi 13 fuede de imtihanları yapılacaktır. m ıra ı ''""'"" ı racatı yapıl- . 

tııc lelerin pek hararetle ınünak.a· Bu medresenin mürs,isi ve mü-
plarma başladı. derrisi olan (Hasan Basri) gibi bü-

Bu münakaşalar, şiddellendi. Di- yük bir ilimin, (Kiıfeli ebu Ha· 
Dİ birtakım fırkaların teşekkül et· şirn)i tak.tir etme>i, ilk defa ola
meııine sebebiyet ve..ıi. Battiı, ınu- rak ona (Soti) un,·anııun verme>i 

mıştır. 65 - 70 kuruş üzerinden ~ i ttreyımlannda husule gelen ıo· 
ne olacak? olgunluk imtihanı yapılacak ve Lise orta ve ilk okullarla ekal - · ~aflar, Arap hiikıimetlcr fedr 

hu m31<sadla 13 komisyon teşek - liyet okullarında yapılacak imti - satılan bu mallann sevkine bir flf' 
1 kaç <>üne kadar ba•lanacah-tır. nsyonanu kurmak projeleri nı 

• 
kabil tarafların hjrbirlerini 5\litu- hiç şiiph"-'>iz ki sebep~z değildi, 
r:ıhilıuesi i,rin, kılıç lmvvetlerİlle Çüuk'ii bu zat, HHaıı Besri'nin bü-
ltile miiracaat edileli. tün hikmet ve felsefe>ini bütün - . 
· işte, bu teşekküllerden biri de, ilim nazari,!'>e~ini büyük bir ha-

(ao'fi)lerdi. Bunlar, (zabit)lerdi. raretlc kabul etmiş.. bir nıüddel 
~bit) ise, (mükellef olduklan ullllll feyiz ve irlan mıalı.itiade bu· 
ibadetleri Iatlıısile ifa ettikten S01l· lunduktan sonra (Şam)a gelerek 
ra, diiny:ınm ziynet ve lezzetine o da ayrıca bir medrese tesis eyle
rağbet etnıiycııleT)di. mişti ... Bu itil>arla, - takriben lıir 

Zahitler, (sofin·e) namüe bir sı- buçuk, iki asır 'onra !ekemmiil et
nıf le}kil ettiler. Ve yavaş yavaş, miye başlıyan - ilmi bir mezhebin 
kendilerine bir meslek ve kaide (pir)i olmak şerefmi iktisap eyle-
tli~lurları tizdilcr. Ve ağır &tır te- rnİf!İ. (llevamı var) 
,ekküllerini genişlettiler. Çin bu-

l\lmaular Barkan ccphulnde bir 
iki muvaffakıyet kaz:ıudL Yeni 
Balkan harbinin kimin lehinde 11e
ticelcnec:eğini eaha şimdiden &Wlle 
şayan görenler var. 

Nanemolla: 
- :Balkan dağlanııda kat'i neti

ce birkaç gün veya birkaç haftaila 
elde edilemez. Son tecavüzlere 'ka
dın lm mmtak&nın sükunu seneler
ce çalıtıldıktan 90nra teınin edil
mişti. 

Bu topraklarda 
kum kalır. 

daiına sel gider 
ıll. K. 

dutlarmdnn, Atlas Okyanusuna lı:a ( J 
ı1ar yer yer teı.ı.cıer, ıılergaıııar, MAHKEMELERDE ve POLiSTE 
zaviyeler, rübhallar, ve hanikahlaı 
•iicude ptirdiler.) "-------------------------

Kauçuk 
maznun 

ihtikarı 
iki kişi 

yapmaktan 
tevkif edildi 

Bunlar. ahkiımı -!ier'i,.y-in ılıü
tün c'aslarını, bilanıünakaşa ka
bul ediyOl'lardı. Ancak, Kur'an ve 
'badisi dar biT çerçeve içinde tef· 
air edan (ıaltir ulema•n) zümre· 
ridlen ayrılıyorlar.. isJimiyetin Bundan bir müddet evvel Vik- dini sudan çıkllrabilmi§lerdir. 
.b.ikmet ve felsefelerinde, hiçbir hu- tor Sevi ile Hayim Holi adında iki Adliye <loktoru cesedin defnine 
lut 1ımımıyorlar .. taas'qp ve riya- arkadaş Y.enipostane karşısındaki ruhsat vernriştiT. 
daa taınamiyle ari bir fikir lıürri- Lastik Türk Limited ş· k tin -· - B' •-- L • d"'-'-• d ··1d·· .., ·ı... ... le el aefi-"- . ır e e mu ır KADVecı uıu<&Dm a 0 u 
,... ..., .. ~ fi')' n evv ... rı • . 
teıkiyeye ve ruhları tasfiyeye çalı- I racaat ederek J.astık çocuk donu Karagünırükte bir kahveci, dük-
.,_....., • yapmak için kauçuk istemişlerdir. 1 kanında ölü olarak bulunmuştur. 

Zlhir ulm~sıaın . mesleği, (bam - Şirket !azla tetkikı! lüzıam gir-\ Hüseyin Febmi paşa caddesinde, 
ufn)luktan ıbareth. Ve bunun esa- meden bu iki kişiye istedikleri \b- Ç>k .sokakta ot.tora• 1-ıı oA
sı da, ndett (günah) denı1en şey- tiği vermiştir. Fakat iddiaya göre, lu Ahmed Tavukçu dün sabah 3,5 
l•den kaçınıp malUın \'e muay,yen Sevi ve Hayim bu 1a.rtikleri çocuk da dükkanına gelmiş ve içeri gir
alaa'f8kilil~ ~t etmekti. . . donu 1mal etmek için değil de yük mi.~ ' . Bir müddet sonra dükkana 

Ba, taş cilıı katı ve kıı~kuru ıtı- sek fiatla satmak için a1mışlardır. gelenler onu ölü -Olarak bulmuş -
W.. (sefl)~tt. kabdl ~ıym:lar~ı. :Bundan sonra iki abbap bu ka- ardır. Hiıdise derhal zabıta,•a ve 
Aıdar, (ıuth~)dea ~;filde {ha- uçuklan zincirleme satışlar yapa _ gdliye doktoruna haber verilm!ş -

tm:)a elıcmmıyet ,-en,.ıırlar.. en . . tir 
Wia ıı.aaetin (ruh) Ae, ndwn he- rak bırbırlerine sa:mışlar ve ma - · Cesedi muayene e~ Adliye 
ywuler!Je yapdablleceğine kana- lın maliyetini arttırmı§lardır. Bun doktoru Ahmedin kalb sektesinden 
llt lıetiliyorlartlı. dan sonra da çok yüksek fiatla öldügünü görmüş ve defnine ruh -

WU.er, .,.,_ı _.tıerinin ve ya., bask.ılarına salmışlardır. • \•erıni;;tir. 
Mit cıehenaem 'tehditlerinin tesirle- Yakalanan maznunların dün as-
ri altında edilecek ihadeti:n ( AJ. İki çocuk bir otomobil altında !iye ikinci cezada duruşmaları ya-
lah) nazarmaa makbul oluııyaca- kaldı 
ğma hükmeiliyorlar.. .her '"yden pılmış ve mahkeme SE'Vi ile Hayi-
eV\'el (Allah)ı bilip tanımayı, ona min mevkufen muhakemelerine Dün Tophanede iki küçük ço -
derin 'ttir (aş'l<) ·ı., lntğlımmayı. hiç kırrar vermiş ve derba1 tevkif et- cuk bir otomobil altında kalarak 
bir miikiifat \e .aZ'ltt kaygu§u tirmq;tir. Şahidlcrin celbi için mu- raralanmışlardır. 
olmaksnm, af hiT 'l"tdı ve iman ile hakeme diğer bir güne bırakılmış- Boğazkesen caddesinde <ıturan 
lesbib ve temcitte bulunma~·ı ter- tır. Şükrü kızı 5 yaşında MüneV\-erle 
rih eyliyorlardı. 

Sofilerin en büyük istinatgıiıhı, Bir adam Gazi köprüsünden kardeşi Çetin Tophaneden geçer -
(Resulü Ekrem Efondimiz)in bazı denize dütiip ltoğuldu terken, şoför Mustafanın idaresin-
badisi şerifleri iıli. Bu hadislerden, 1•·ki 1657 numaralı otomobil hız-
bür düşüncelerle aldıkları ilham- Dü.n altmış beş yaşlarında sinir- la gelerek çocuklara çarpnuşhr. 
larla (illin ve hikmet)i, (iman ve li bir adam Gazi köprüsünün par- Çocuklardan Münevver sadme 
itibd)a esas ittihaz etmişlerdi... maklıklarına oturup gelen geçen n!lticesinde ayaklarından ve -kar _ 
Nitekim, (cehil ve t:ıa"ub)un eıı gemileri, sandalları seyrederken nından yaralanmış, Çetin de ba _ 
lıüyiik düşmanı olan (islamiyet) 'd · d" k b - .. ı-... t 
de, ayni esasa müstenitti. enı:oe uşere og~ • ...., ur. • rından .küçük yaralar almıştır. 

Kendi>ine ilk defa olan (Sofi) Andon adındaki bu adamı kur - Yaralı çocuklar tedavi edilmek 
unvanı verilen zat, (Kı'.ifeli ebu tarmağa o sırada köprü altından .. ere Beyoğlu hastanesine kaldı _ 
Haşim) idi. Ona bu ımvanı, -(Ha- geçen Rivo motörü tayfallll'l ')'eti§- rılmışlar, suçlu şoför yakalanmış _ 
- BHri) vermiıti. mişlerse de ancak Andonun cese- tır. 

kül ·edecektir. 42 orta okulda da hanlar için kurulması kararlaştı - . ,. • kiır diyamo sakinlerinin tekraf4r 
d~vlct elemesi yapılacak ve bu o -ı rılmış bulunan imtihan komisyon- İng i ltereyc 1aahhüd edilen 40 dı.kları .ı.üiseleria, __ ..... ,ft.1 ,_. 

kwil:ınn sözlü imtihan~rı için de larına tayin edilen öğretmen mü -1 bin balyalık tiftik teslimatı da ,__..... 
tamamlanmak ÜZl<' redir. Bu fü- rekdlerin esaslarını ~kil eyll'-

17 okulda ;;özlü imtihan komisyon- meyizlerin listeleri, okul idareleri ; Gec,en Cihan Harbinin aibayetiıı' 
1 ku l kt 

. tiklerin bedelleri Türk parası 
arı ru aca . ır. tarafından tanzim edilerek Maarif 'ı kadıır O>mnnlı İmparahırlıığull-' 
.Hususi liselerden muadelet de - olorak ödenecektir. _,.. Müdürlüğüne tasılika gönderilme- •'-------------.rj'llSJl'hrca idar~inde hulım4unP"" 

receleri \Tcl:iıletce tasdik edilmiş ğe 'başlanmıştır. DijTer taraftan 1 K ı J ti olduğu bu memleketlerdeki ~ 
olan, Dar~ef.aka, İstiklal, Hayri- listeleri tasdik edilen okul idare _ 1 asap af(' a e er 'le ribıtalarunız manevidir. 81' 
ye liselerinin lise bitirme imtihan- fahlmru, .......,t,JM!Jilnetlerini, lıııl' 
!arı İstanbul Erkek Lisesinde, Şiş- leri, mümeyiz öğretmenlere dave- dolapta olacak --zurlarmı ve emniyetlerini, te-
li Terakki, Işık, Boğaziçi lisekri - tıye gcindermeğe başlamı~ır. n;lerinUzle samimi hislerimiz atlf 

--------- ----<>--- 51nda giirürin, sayarız. Hutlatlall' 

Temizlik işleri Haliç seferleri iT el d~labda koyd~l yank- ~::::~=r~-:4~~i ~ 
ar musa ere e ı ece ıetierin emniyetlerine ka~ .wıır 

ilkbahar tarifesile 
arttırılacak 

Kasaplarda etlerin muhakkak larmnzı hiçbir aınum azaltmak ill' 

tel dolaplar içinde bulundurulma

sı mecburi olduğu halde ekser ka-

Ameleye 1 u aydan 
itibaren zam yapıldı 
Tanzifat amelelerinin aylık a · 

temeyiz. Samimi müna•ebetıeıil'ı 
sağlam ve ııusilinaz do tlııkları' 
devammıgiinnek anıılarımıZlll ... 

Devlet Denizyollan ve Şirketi saplarda parça etlerin açıkta ve şmtla g>elir. 

retierine 5 er lira zammolunması 

hakkında verilen yeni kararın 

l Nisandan ha lamış addolunması 
karar lnştırılmlŞlır. 

Hayriyeden sonra Haliç vapurları- çerıgellerde asılı bıılundurulduğu * 
nın da ilkbahar tarifeleri hazırlan- 'görülmüştür. 19%3 de Türk istiklil ~ 

1 
maktadır. Aldığımız malümata gö Bunun üzerine dün kaymakam - :.aferle bitirildikten, din ile dii•,. 
re Haliç seferleri bilhassa iş saat- lıklara bir emir verilerek açıkta işleri aynldıklaa, kapitiifisy..,JI' 

rm lit'rile iktisadi Lozaa •11lhiİ 111 Binaenaleyh tanzifat ameı.,gi Ni
san istihkaklarını zamlı olarak a
lacaklardır. 

leri başlarken ve .bittikten sonra satılan etlerin müsadere olunup -•• ele siyasi, milli istikliliıniz te., 
sıklaştırılacaktır. İlkbahar tarife - ceza verilmesi bildirilmiil:ir. ııhmclıaldaa, içtiınııi, ac!Li inkı~ 
lttinin başlamasile Kiğıdhaneye ~--- rımızı yapıp kuvvetlendlr.W..,ıı ---0----., 

K öylü"e verilt.!ek de vapur işliyecektir. Tiftik cemiyeti bu- ..raclrr ki, u..r, IİTaİ kalkın.~ 
sınai teshat, Jıer .. haııla yenı-

pamuk iplikleri 
Yerli Mallar Pazarları mamulA- 19 Mayıs programı 

tı 1le iplik tevziatı için te kilat bu 19 Mayıs Gençlik ba}Tamı 
lunmıyan yerlerde bu hususlarda . .. 

ve halk 1 programını tesbıt etmek uzcre bu-
Ziradakt l Bandakası. t~~bdeler!~"---k gün vilayette bir toplantı yapıla -
san 1 arın n ıs ua e eaı=-., - • kt 
tir. Tevziat için bu gibi yerlere \ ca ır. o--
sehrimizden bir miktar pamuk ip- Jkt• t V k A 1 t• 
liği gönderilmiştir. 1sa e a e 1 

Ba~ müfettişliği 
İktisad Vekaleti Teftiş Heyeti 

Be:rkoz Anadolu feneri :rolu 

Beykoz - Akbaba - Anadolufene
ri şosesinin inşaatına ayın 20 sin- reisliğinde açık bulunan b.lifilüiet-

tişliğe, birinci sınıf müfettişlerden 
Nahit Tahsin Pekcan terfian ta -

de başlanılacaktır. İnşaata 27 bin 
lira sarfolunacaktır. 

Kazalarda paaif madafaa 
tecrübeleri 

yin olunmuştur. 

yıl da 170 teke dağıthlilerlemek~riae loeyukhık. ~ 
Türk ~illik C<.ıniyeti .a.r y.ı a,, )'İİk Mralıki. ....... kavwetleeJll'\" 

• ' . hamlelerindeki eserlerimizi. -' 
zalarına ve alelumum keçı ve teke ff kı tle · · · ---' • d"~..,.. va a v-e rU9ıl&l .-aaenı _, .... 
yetiştiricilerine tohumluk hayvan ' nın hüÜin milleUerine g~ 
tevzi etmektedir. Canlı Geüllerile, giirüJen v.arl.ırJI' 

Cemiyet bu sene de Lalahan is- rile isbat eyleclik. 

tasyonu civarındaki çiftliğinde ye

tiştirdiVi tohumluk teke ve keçi -

!erden merkez ve mülhak kazalar

da mukayyet azaları ile yetiştirici
lere cem'an 170 teke ve keçi tevzi 

etmiştir. 

Daktilo ve katip 
ah nacak 

Türk ialalil>mın, iuikliliıtİ"' 
CümlılD'iyetinin muvaffakıy~ 
Türk milletİltm az yllıır içiade ~ 
•arılığı l>U.vük işler, yakında• il~ 
kik .,.._ milletlerce takdirler 
sevgi.imle klırfıla...U. Fertlerin !il' 
) atlanJM!a eldup g.ibi, millet~ 
.. arltldanndıı elzem olım aeaaP" 
leri Türkiye Ciimlaariyetiniıl fi 
Türk ınitletiain kaza~ 
111edulr eserlerdir lıi, büyiik :;,.ıı 
eWalar. 'Emektar denizci 

Vilayetimiz kazalarında yapıla- Adliye Vekaleti Hukuk !ş1eri U. 
eak -0lan pasif müdafaa tecrübete- Celil kaptanın Müdürlüğünde münhal bulunan 
rinon günleri tekarrür etmiştir'. • d 

Buna göre ayın 13 ünde Emini>- Cenazesi kal lrtldl 20 lira maaşlı bi.r daktilo ve bir 
nünde ve Üsküdarda, 14 ünde Bey Dün sabah vefatını teessürle ha- kii.tiblik için önümüzdeki Cuma 
kozda, 20 sinde Bakırköyde, 22 sin- ber verdiğimiz elli senelik emek- günü saat 14 de imtihan yapıla -
de Kadıköyünde yapılacaktır. tar denizcilcrimizden Güln.ihal va- caktır. 

Karabükte vapurlar için aaç 
yapılıyor 

Karabük demir ve çelik fabrika
ları vapur ve tamiratı için lüzum
lu saçların imaline başlamıştır. 
Fabrikadıın Denizyollan ihtiyacı i
cin de ,şehrimize bir miktar saç 
gönderilecek ve vapurlann tamirat 
ihtiyaçları bu suretle kolaylıkla 

puru süvarilerinden mütekait Has
köylü Celiıl kaptanın ccnazeei bir 

çok meslekdaş ve dostlarının hu-
zuriyle hanesinden kaldırılarak 
Kulaksızdaki aile kabristanına def
nedilmiştir. 

Cenazede i>ulunan mestekdaş ve 
dostlara karşı aile ve evtMları na
mına teşekkür ederiz. 

karplanııcaktır. . ..................... ... 

:\lemurin kanununun 4 üncü 
maddesinde yazılı evsafı haiz bu
lunan talipler imtihan gününden 
evvel evrakı müsbitclerile birlik -

te Hukuk İşleri U. Jııtüdürlü.ğüne 
mürac.ut edebilirler. 

Tünel eeferleri 
Tünel seferlerinin Pazar günleri 

yalnız 17,30 dan 22 arıwnda yapıl
ması kararlaştınlmıştır. 

EDEBi R.OMAN :144 kadar tatlılaştırarak: l - Çünkü faydaııızdı ... O, ev • \ - Keşke ~'Olancı çıksaydun.. 
- Dondurma geldi ... Eriye e • lendi artık... , beliti yarım saatten fazla <ıldu, 

lan söyliyemezdl. Demek, o, bura
da ldi? O dakikada öleceğini bil
se, yine dönüp bakaeaktL Likiıı 

ensesinden iki el, bqını kuvwtie 

Saltık 0-.nh İınparatortor' 
nna, ra""'eralar peşiade sürli~ 
miye wıÜll teAi elan gayrimüte.,...
milletleri idare..mde tutml)·a ~ 
mıık esasından değan harici ~~ 
aetinia eASları '.l'ürl<.iye CüınlD"'.:. 
yeti devletince terkolundu. ;;;ıcı 
siya...tiaııle y•'ruzca ve miiıJı~ 
raa .. llaiia, nıüsalcmetln clew~ 
ııemine ...,.,, ... esaslar hir dJ:':"j. 
lıaline cemildi. DWı:l·a mille"""-. 
.nin "Vasiyetleri, makadder11.,.,. 
üdiialiik harpleri, lktısadi ~ 
vukları ehle etmiye daya~ ~ 
cadeleleri biai yakmdaa ve llM' it> 
dan değruya alakadar edttek ~ır.lı' 
JIOlitika esaslarından birisi o~ 
tan çıktı. çıkar•1dı. •Yurtta eaıll-,; 
hıızlll', refah, bndutmımızd• ti' 
kiiıı, dünyada sulh ve müsal~~ 
devamı• ıJefjşmez preırıiplet"" 
arasına girdi. 

ÇOBAN YILDIZI riye bitecek... Nigar sararmıştı, dudaklannı ~- j' çehrenize dikkat ediyorum. <ı ka· 
J Nigar; ona değil, zihnindeki su- sırdı: dar müteheyyiç, asabi duruyorsır 

Y'a:ı:an: Mahmut YESAR/ ale cevap veriyurdu: _Yalan! l nuz ~i, sizi mü'.eessir görmekten· 
. . . . ; se yuz defa, mılyon defa yalancı 

Nigar, ce,·ap verecıık halde ~ ~ l -Ne emrediyorsunuz? 
ğildi. cN~ ıl istersen! .. • der gibı Nigiır, kendisile meşgul olun • 
llıışını eğd':. gözleri le etrafını araş- duğuna canı 'Sık.ılıyordu: 

- Bebeğe geldiğimizi niçin is -
temiyordun? 

Saib Rami ellerini birbirine vu-

.saıb Ramı; c~p vermek ıçm ıçıkınağı tercih ederim. 
hıç acele etmedi, barnbo koltuğun Onun, sözlerinde samimi olma
k:Uar~ını tutarak etrafına ağır dığını, gizliden gizliye sevindiğini. 
agır, dikkatle baktı: Nigıir .anlamıştı. Fakat merakını tırıyordu. Uzeri beyaz keten ör - - ana bir dondurma! 

tülü, yanlarına bambo koltuklar - Karışık mı? Yoksa ... 

1 rarak, içini çekti: 

- Bazı nfilıoş 

korkmuştum. 

tesadüflerden - Daha gelmemişler ... Biraz • yenemiyordu: 
konulm~. dört köşe masalardan Garsonun sualini yarıda kese -
birini ınti!ıap etmek liızım geli - rek: 
yordu. Saib Rami, orkestraya n~- - Bildiğin, istediğin gibi getir .. 
belen uzakça, bıraz kuytu bır ko- fazla orma artık dedi. 
şeyi gös•errli: Yüziinün hatla;, ainirli sinirli 
~ Burası fona değil. '.buruşup açılıyor, görmek istediği, 

- Ne gibi? 

Aralarında isim söylenmemiş, taf 
sHat sorulmamıştı, fakat kimden, 
neden bahsettiklerini hissetmiş -
!erdi. Saib Rami, gözlüğünü çıka
rarak mendili!€ temizledi: Nıgiir; Saıb Raminin gösterdiği 1 fakat ibir türlü göremediği bir şe

tarafa b3ktı. Oradan hiç kimseyi yi arıyan bir tavırla başını sağa 
giircmiyecekti. Seddin ön tarafın- sola, öne arkaya döndürüyordu. - O, alelekser buraya geliy<ır 
da yeni boşalan b;r masayı iıaret Saip Rami; ara sıra bıyığını ka - da ... 
ederek ilerledi: rıştırarak orkestranın çaldığı bir Nigar, gözleri hiddetle parhya " 

- Şurası daha ferah.. valsi yavajça ıslığile tekrar edi - rak doğruldu: 
Saib Rami, sesini çıkarmad81! yordu. - Neye fİmd.İye kadar bana söy 

Nigarı takip etti. Masayı temizle. Nigar, garsonun getirdiği don - lemed.in! 
meğe başlıyan garson l'l'ialra ııa • dunruıya dönüp ba:kmamllb- Saib Rami; ellerini pmtalon1I. • 
ruyordu: Saib ~ ııesini kabil 014u1ı& - cıep1eriae ..ıımıqıttu 

dan muhakkak gelirler.. _ Geldiler mi! 
Onun; ıemniyetle .söyleyi~, Ni

giırda itiraz kuvveti bır.akmamış· 
tı, gözlerini kırpmadan, kapıdan 
girildikten sonra sık ağaçlıklar a
rasından kıvrılarak aedle birleşen 
ince yola bakıyordu. Uzun dakika
lar daha fazla uzayan dakik:alan 
takip etti. 

Nigiırın gözleri yorulmağa baş

lamıştı, dirseğini. masaya dayaya

rak, elile çenesini tuttu: 

- Si.z çok yalmcı. imişsiniz! 
Saib Rami sinsi simi ~ " 

dw 

Saib Rami, elini salladı: 
- Çoktan! .. Siz bahçe tarafına 

bakıyordunuz, halbuki onlar, san
dalla gelip, rıhtımdan geçtiler! 

Nigar, nefesi tıkanarak sordu: 

- Hani, neredeler? 

o, Nigarm arka tarafındaki bi " 

raz uzak masalardan ıbirlni gös " 

terdi: 

- İşte!.. Dönüp bak.arsanız, 16-
rürsünüz! 

Nigir, ani bir tereddiitte iirper
di. Saib Rami, bu kadar açık ya • 

tutmuş, arkaya çevirmesine mani 

oluyordu. Nigar, bu gizli dÜflD811-

la oboğuşuyordu. O iti elin 'tabak-

kiimünden kurtulmak istedi, da -
marlannı koparacak bir şiddetle 

~aşını geri çevirdL 
Faik, genç bi:r kadınla ;yanyana 

oturuyordu. Nigar, yüzü solmuıı, 

bayılıyormuş gibi gözleri süzüle -

rek bakıym', dwiaklan titriyordu.. 
Faik; kalın, yuvarlak altın saplı 

bastonunu çevirerek, yanındaki 

kadınla kon~yordu. Nigir; ken

disine "tercih edilen !tadını tetlı:ik 

ediyordu: O; sararm11 fil elifi ren
ginde donuk tenli, iri ııiyah göz " 

lil, ufak tefek bir kadındı. Dudak
ları ıninalı bir gülüf1e 7lll'l açık 

* . b,, 
1931 yılmuı Eyliılündenb•11 dl 

yiilı: a. .. 1et1er, milletler a~ 
kı:fasıya ıi•>l·am eden muh....., ._,, 
muhtelif safhalarına, iktısa~ _.., 
ribatmm dıığurıiıı&u .zorl~~ 
şahit olııyoruz. Harbin mili• 1,,,. 
.. erdiii ıztıraplara, yoksuUıal< ~• ,.o,..-
sefaletlere seyırcı kalaınl . . ,.ııır 
Türk topraklarıma verimini. :ıeıi' 
salatını arttıraııva ait ga\·re 1ıt1Y 
miııi fazlalaştırırl.en, koıu~uıar.,ııl 
za. ınıılıarip bütün milletlere lı ot 
şimdi ve harpien sonra f~)'~sııı• 
n•a.vı diişünüyoruz. Fazla ~st•Jll<4e
tunızı Marmara, Knraden~Z. 1,,r 
niz sahillerindeki ihraç hın~ ~ 
mız, Cenubu şarki Avr""'!;.İ .,.~ 
na, orta, cenup, garp, ve şı ·ın•"4~ 
rupa•ına Suriyeye, Irak'• şı • ı.•"' 
(erlerimiz vasıbısile göndetriJ'I< ,_. 

1 Sıı 1 ""' yalnız sat!fı, J<irı, baz rg af!-t"":. 
bile hareketi, muharip ta;.,.1111 İ' 
birisine lltizamkirane Y duruyordu. 

(Daha var) lıl lıisleri t-ııınıy--. 
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1

' w 1cMAL1 F 8 ş'ıktaşla k 1 İş arayan g( nçler 
Sovyetlere göre Yugoslavyada son ener 8 arşı aşıyor ve poğaçacı! 

Askeri vaziye - Gazete idarclıanlerine hemen 

Almanların 
karşısında ciddi 
bir hasım vardır 

hergiln iş arıyan gençlerin biri ge-

Yugoslavyanın Niş, Üskiip şe- Fener bahçenin bazı şartlar dai- lir, biri gider. Bunların bir l:ı mı, 
birlerini işgal ettiği bildirilen Al- bazaıı, yolda, knln•ede, şurada. bu-

• 
cı manzarası yeni hükumet İn gil

tereye karşı olan ta· 

man kuvvetlerinin Üskiib.fuı batı- • d B •kt • k b•td• rada bana da tebelleş olur, sanki 
sında Kalkandelen ve Pirlepe'den reSıD e eşJ aşı yenmesı a ] Jr ben, istediğim zaman, istediğim 
daha batıya doğru hareketlerine adama iş bulacak kadar geniş bir 
devam ettiklerine dair dün akşam Milli kümenin üçüncü haftasını Birliği ile Demirsporun birbirleri- varlık sahibi imişim gibi!.. 'fabil 

A.lman tayyare leri 
halkı insafsızca 
bo m ba l adıl a r 

• • 
ahhütlerıne rıay e- geç vakte kadar hiçbir haber gel- teşkil eden karşılaşmalar bu Pa - ni pek kolaylıkla mağlUp edemi • bu gibi iş arıyan, i~ istiJen gcuç-

fngilizlerin Balkan• memişti. zar yapılacaktır. İstanbulda Beşik- yeceklerini tahmin ediyoruz. Bu lerin çoğu aradıkları, istedikleri 
te azmetti 

k 
taş ile Fenerbahçe ve Galatasa - oyundan daha ziyade bir beraber· 1o· b ı "dd 

1 d 20 fır ası var Taarruz başladıktan birkaç gün İ ~ı u amaz, uzun mu et şurada 
Londra 10 (A.A.) 

_ Avam Ka- ar a rayla stanbul.spor takımları kar- lik kokusu esmektedir. Harbiye - b d .. t d ı ·ı ıarfında buralara varan Alman ura a sur er, urur ar; nı ıaret 
' aktaki ı'yet hak- Moskova ıo (A.A.) - Kızıl or- s,ılasacaklar, Ankarada ise Eskişe- nin Maskesporu yenmesını· · makul .. .. b' · d b' da Ir vaz kuvvetleri ancak motörlü ve zırhlı gunun ırın e, ı;ayel az ır ücret, 

A.k 
marasın ' 

1 
vap ve- 1 · olan Krasnaya hir Demirsporu ile Gençlerbirliği, bir tahmin olarak kabul ediyoruz. b 1 b 

in.ar nasıl Oldu? kında sorulan bir sua· ece dunun gaze esı . . birlikler oldug·una göre, aS!l harbi belki de oğazı tok uğuna, ir Je-
tir ki ·da t · de harp vazıyetı· Harbiye ile de Maskespor klüpleri İzmirde ıs· h · G ı t ren Attlee, demiş : Zvez gaze esın ' yapacak ve isgali sag·ıamlıyacak e şe rın a a asaray re kapılanırlar. 

1 
llelg. rad, ıo (A.A.) _ Bel~d'da ka- ı ket haya· "t ı eden albay Popof di - • milli küme maçlarını yapacaklar - F~merbahçesı· olan Alt d ş· d 1 ı· b' · · an b·~ Ir k ordusunun mem e ni mu a ea • olan piyade kuvvetlerinin bııralar- mor u ve ım i ge e ım ;zıın pogaçacıyn: 

al
. bır. kaç gazeteciden biri olan Havas. - a d h"'-··-et bu k' dır. İlk hafta tehir edilen Altay- Altay takımlarıru · h k İs b ı k ı tına her kar><ışın a, u....... • yor ı: dan daha ,.,,k uzaklarda oldug"unu n yıne eyecan- Bir aç aydır, tan u un bir .ö-

ı •ıansının muhabiri Yugoslav hükü- "' d - bedbaht r Altınordu -oyunu da yine bu Pazar lı bır' kar 1 kl 

dneı merkezinin bombardrrnanı hokkın- "dahalenin dc·ğur ugu Harbin siklet merkezi, garptan ka-bul etmek liız.oıdır. Vaziyet böy- şı aşma yapaca arını u .. şcsindc, sabahları kııru poğaça sa-
a mu d d f ·g· olma İzrnirde oynanacaktır. muyoruz B ik' tak b' aşağıdaki tafsilatı vermektedir. neticeleri müşahe e en arı : şarka intikal etmiştir. Artık daha Je oluıl<!a, Yugoslav ordusunun bu · U ı ımın yap - lnn ır genç peyda oldu. Bu gencin 

ı:ıı 6 l'Usanda sabahleyin saat 4 de ilk Al- mıştır. Hükumet, Irak'ta, taı;ıa;:ıı- fazla İngilterenin istilasından balı- piyade kuvvetlerine karşı hareket. İstanbuldaki oyunlar diğer şe - tıklan maçlar da hiç bir tanc-i üç kuruşa sattığı kuru pcğa-
n, ·~ tayYarcleri Belgrad üzerinde uç- le gayrimeşnıti telakki ettigı u- se ilıtiyaç yoktur. te ıbulunması ve miicadeleı·i bun· hirlerdeki maçlara nazaran çok tahmine sığmamaktadır. Bu itibar- çalar, hacimleri biraz küçük ol-
«u~a başlamışlardır. Halk lehlike oldu gu"ııkü' vaziyete münc. er. olan •.hvka,.1 !arla yapmıya karar vermı'ş olması mühimdir. Çünkü yirmi gün evvel la sükut etmeyi tercih ediyoruz. makla beraber, o kadar temiz vo 
at • ioanmamışlır, Ta)yareler bomba ift Son ın - Balkanlardaki yeni cepheye ge- F k t h kk k b' .. l k "· k' · b ha <naınıştardır. Fakat s:ıat 71ı5 de bir ve şeraitten müteess ır. d . çok muhtemeldir Binaenaleyh Yu- Beşiktaştan yedi gol yiyen Fener - a a mu a a ır şey soy eme ucu. ı, yeme, ıçıne ususunda en 
•• ~•. tclıilıw ;ı;aretl verilmiştir. Halk flar İngiliz - Irak muahe esın- lince, albay Popof, bu hususta şöy goslavyada birk;ç şehrin sür'atle bahçe bu Pazar yine ayni hasımla 15.zımsa r.eticeyi buglinkü vaziyet- miişkiilpesentler bile bu poğaçala
~· •rınde kalmıştır. Bu sırada l50 Dor- ;:.,ki hukuk ve taahVhuh· ~~_::~.:::~u:: Je demektedir: hareket eden motörlü kU\·,·etler ka1'ılaşıyor. Galatasaraym zayıf !erine göre Altay lehine görmek ra bayılıyor. Çünkü delikanlı har-
,~~' tayyaresi refakatinde Stuka tayya- ra etmemektedir. e =~" . İngiltere donanması, Yugoslav .. tarafından ı.ş· galı· ı'le Yugoslav or-J takımı da gittikçe olg.unlaşarak belkj de kabildir. eın en iyisini kullanıyor ve onları 
ıı ıerı oldu .. ğu halde bomba hamulelerini ak · yet edilme- d b f ,i• gract uzerioe boşaltmşlardır. Şeh- ahedeye tam olar r:ıı . _ !arla birlikte, Adriyatikte hakim dusunun harbi kaybettiğine ve tes- , güzel maçlar çıkaran Istanbul •

1 

Herhalde üç şehrimizde Tapıla- yapışın a ütün maharetini sar e-
bn nı.crkczindciti Tcrazije meydanında sini temine azmeylenuş bulunmak olabilir. Ayni zamanda Yugoslav- lim olduğuna veya olacağ•na huk· sporla maç yapacak... cak bu haftaki maçların klup ta - wyor. Temiz, tırandaz kıyafetilo 
tı'!' COk kimse ölmüş veya yaralanınış· tadı_r. BEYANATI !ar ve Yunanlılar, İtalya~arı deni- metmek çok hatalı olur. İstanbulspor ve Galatasaray ta- r~ftarl~rını .?eyecandan heyecana ve elindeki çifte camekanile saba-

l'j
.'n· N. eza.rctlcrde yangınlor çıkmış, şeh ~.,,..., ABDULLAHIN •. d" .. ektedirler " suruklıyec g uha.kkakt hın uedisinde sokag· a fırlı•. ·an bu -=~· · Allı- ze dökmegı uşunm · .-u- Filvaki Yu.,,,slav ordusunun. üs- kımlarının birbirlerine nazaran e 1 m ır. ' ·' 

iirt uzcrıne siyah bir duman tabakası Amman, 10 (A.A:_} -;:-- Etmd'=-'-esı· man kumandanlığının karşısında, o- 1 . h h Fııruk SEZER delikanlı., saat dokuz buçuk, onda 
c" tnuştur . .Hıç kımse boylc ani bır b.il· B ~" t hukume "'" ı küp ve Pirlepe istlkan1etinde in- kuvvet derece erı emen emen J her iki' cameka·nı da bos,allıp e\·intı 
•ın bek! d ... d h ı e1a dullah, as~a.. tt Ir k cı.ddi bir hasım vardır ve bizzat d' H tt" iki' t k t · ıuı., eme •gın en a k arasın pa t gı· beyana a a kisaf eden Alman taarruzu netice- müsavi ır. a a a ımı erazı- - diiuüyor ve bu pog· a•acılık sa.Yesin-

~-. <;ıkmışlır. Ifalk hicrete b:ışlamıştır. hakkında ya.p ı 
1 1 

'kan"- Berlin radyosunun karşılaşılan güç · ,d y · k ti il · k f · koyacak olursak Sa ç •• • ' 
"'O( 9 asimeseeere • •ı.n e unanvelngiliz uvve ere nın eesıne - orçııı·n dekendı'sın' ı' de,aı'lesı'nı' de gül 2•1'-
""- do Alman tayyareleri yeni bir ordusunun Si)' .... bildı'-ic ve lükleri ileri sürmesi manasız de - . b " k y b .. . . d lı -ı\;"'a halinde Belgrad üzerinde uçına- masuıa teessüf ettigını •"': . "ildir ırti atı «.esilmiştir. Anca ugos- rı - Siyahlıların ugun ıçın a a bi geçindiriyor. İlk defa ufak bir 
ı.ı.tb~ın.ışlıı.ı·dır. Hücum esnasında e- .

11 
tin vicdanını uyandırımak ıçın g · lav ordusunun ileriye doğru uza- ağır ·bastıklarını görürüz. Yani İs- •• 

1 
• tepsi ile işe başladığı söylenen bu 

~";;,~il;;:,:: :::~:~=ın h.'.ır~~ı.:~:;, ~~~ genç naibin g~st~rdiği bü- ı· AI~at'. .Popof, sözlerini şöyle 1
bi- 11 ş olan bu motörlü birliklere Y~- tanbulsporun bu haftaki maçı ka- so z er 1 çalışk"_'.' ze?aa~ka~ şimdi i~i ~ifte 

--.nallcd k tır )'U"•k cesareti medhetmış ır. ırmış ır. Jardan. hücum ile kırmagı ve böy- ki dah k b' 'hti Clllllekana bındırmış ve şehrın ışlek 
'i e bir çok yangınlar çı ıru,ş • d ların 1 y İ g'liz kuv zanması a a a ya ın ır ı -
la Ugosıav tayyare dafi bata.ryalarile avcı Yüksek Irak devalet a aro , - Yugoslav ordusunun yüksek as- Le :rar un an ve n 1 . - (Baş tarah 1 inci sayfada) bir semtinde kendine pek haklı ve 
1 YYareıeri cesurane mtıkabelede bu- dan Nuri Paşa Essait, Aımman da kerlik, an'anesi, çok defa horekat- 1 ve~eril~~tib:i:sis etmek ısteme- maldir. gittikçe artan bir şöhret de yap• 
.~ıııılard.ır. Saat il le 14 arasında.kit . ..aptıgı" beyanatta, hüktı:ı;ııet darbe- ta bur" hanlarını vermı'ştır' . Eg"er ın· sı em em . Fenerbahçe - Beşiktaş maçına tere arasında bİmi:r askeri anlaşma mıştır. IDç şüphesiz, bu teşebbüs 
t 

~"'t devresinde halkın Belgrad e - • nf tl g derek ha· 1 l' b ·k· t k imza edildi ve paratorluk kıt'a-•ltııd inin şahsi me aa er u Almanların Cenubi Yugos avya- ge ınce; u ı ı a ımın son yap - sahibi ve çalışkan genç, yarın, ö-
da!ga~~iht:ı1:~°;cgit~!ı~~ı~~~J=~= :eket eden gayrimes'ul şahıslardan gilizler Libyada 20 !ırka tahşid e- da sür'atli muvaffakıyetiııin Yu- tıkları maça bakarak galibiyet ib- le . l. ırıı levazınu Yunanistana büx gün l<endine, yine şehrin daha 
liıı kabine, bombalar yağarken Başveki- mürekkep bir grı>p tarafında;;a~ debilınişlerse, Balkanlardaki !ah - gosla\• ordUS'Ullun hatalı hareke- resini İstanbul şampiyonunun ta - sevkolundn. ~lek bir ı;emtinde bir dükkan aça· 
i rıyaseıi altında topl:ındıltlan sonra pılmış olduğunu söy~emış ~e a. şidatın da bundan daha az olrnı - tinden d<ığmuş olduğuna hükmet· rafına çeyirmek doğru bir şey de- ) aya gelince bu devlet cak., orada da işi ilerletecek, der-
ı:rin tahliyesine ve halkın cenuba sev halkının büyük ekserıyetınm İ~gı- yacagı· tahmin olunabilir, mek liıZ!ım geliyor. Çünkü Yugos- ğildir .. Çünkü Fenerbahçe bazı Yunanlılara müstevli İtalyanları ken dükkanın yanına bir fırın ve 
(l . e ka.ra.r vermiştir. Belgrad açık.şehır h' b' 'ka"yeti olınadıgını k an k !izlerden ı.ç ır şı . ! lav ordusu, Almanlar ilerld!Üye •.arclar dairesinde Beşi taşı yene - 'üriip atflkları sırada iltihak etmiş salon vaptıracak. ve tabii şöhreti 
k cdılmiş ve ıot:ılar süratle ~ehrı ter t" h ek ti tak J •tınişlerdir. ve bu gayrimeşru ı "1: t'e • • başlayınca Vardar nehri üı<rinde- bilir. olsalardı Alınanlar harp sahnesine birkaç kat daha artacak, böylelikle 

Saat 14 de yeni bir hücum daha ya- bih ettiğini ilave eylemış ır. 1 n 9 İ 1 İ Z 1 e r ki köprüleri vaktnde tahrip ve sarp Sarı .. Laciverdlilerin kalecisi cr'.şıııe,leıı çok evvel Arııa•'Utluk- de günün birinde o, İstanbulda par-
~uınış ve bıı serer şehrin merkezi zarar arazi içindeki bu yolları ve geçit- malumdur. Beklerde ise bugün i- taki İtalyan orduları sür'atle imha malda gösterilen bi:r iş ve sermaye 
törnıüştür. Sağlaın hiç bir cam kalına· Milli Müdafaa ve A k denizde iki leri vaktinde tutup müdafaa etmiş r :n elde mevcudların en iyisi Le - cdBebilirdi. Hatta Sonkô.nunda ve sahibi olacak. .. 
lluştır, Sokaklar cam parçalarile, fırla- Tı"caret Vekilleri ol.sayd', Almanler bilhassa bu ka· bib ile Cemal bulunınalctadır. Şubatta da bu fevkalade müsaH İşte, kendine iş arıyen işi ken· 
111 tıııı mulı.telif ınal ve mobilye ile kaP- naklı• ye ge- dar sür'atle Üsküp ve Pirlepe'ye askeri vaziyet ••ardı. Fakat k!içük disi, böyle bulıır. 
'-~ ıl ştır (B t afı ı inci sayfada) d Haf hattına gelince; Son Gala -""'•nıı -ve her on evde biri yık mı · aş ar varamazlardı. Esasen Almmı or U· milletlerin akıbetinden ibret nlnu- - Bana bi:r i ş bulnr musunuz 
6/7 d t 15 v k'J ·.. b' arkadaşımızı ka • tasara,y ma~ında gördük ki Ze.vnel Nisan gecesi ve 7 NlS<ln a saa e ı aun ır d } su mu,·affokıvetlcrinin c~rrunu · '"" Prens Pol'ün hükfuneü yalnız Jı1tfen? 
d ela B Jgrad'da 

1 
ed k nl so"ylemı'stir' · • • b t .. h santrhaf mevkiindeki vazilevi pek 'd h 1 · e Yeniden hiicum esnasın e bu ere şu arı • · ffi J S ı a ır } ar düşmanın tiıbiycvi ve stral<'J'k a· , kati bir bitaraflık takip ebnekle Diye gazete ı ere ane erıni a-

lıau.:tan ancak ıooo kişi ~trr. Gece, •- istanbula birkaç gün kalmak ta!arından sür'atle ist:fade volile ala vapabilecek Jrabiliyettedir. O - rn hatla Yunanhtan ve Türkiye ve şmdıranlar ise, önünde, sonunda 
tangın b ir evden ötekine sirayet etmek- üzere geldim. Burada bulunduğum Londra 10 (A.A.) - Amirallık temin ebnektedir. Nitekim Fokın nun iki yanına ies Boncuk Ömer bizimle fili erkan.ıharbiye konuş- kendilerine az bir ücretli küçük bir 
ı. \di. m~ddet .zarfında, ith.arlat, ihr1.acat~ ı dairesinin tebliği: ya .,..., Fransa harplerinde \'azive\ ile Esadı koymak suretile bu kı · m•lerını reddetmekle kalmıyarak i~ de bulsalar, y\ne bu, poğaçacının 

Tenha §ehirde bır kaç soyguncu- Ofisler, ıaşe, Fıat Mu ~be ş1e ~ierkezi Akdenizde dcnizo.Itıla _ aı:"?len bö\·]e olmuc;:tur. AJ111.1n ha· sım azami ku"··ve.i iktisap ctm: .. lfitlerlc pakt yaparak istikl_i.lini kendi teşebbüs ve çalışmasilc eri-
hııı; hiı.discsi olmuşsa da hii~\unet .kuv- r ile meşgul olarak alikadarlar la . . . _ .. .. ~rlere göre. hit.küm \~e>nnek icap dernektiı·. Böyll,ce Fikret te geri - kon1yac:ı~ hulyasına kapıldı.. ıeccği refahın yüzde birine bile eri-
••tleri suratle intizamı tesıs etmışler- .. - . ". T tkikatımı bitir .. rımızdan bırı.sı agır surette yüklu d 'l l 1 d '-~ cie O) narnak medıuriyetindeıı kur- zl Ş b . . d k' h . d k' 

1 
seferber goruşecegım . e eclerıre şim · ugos avyar a a vvY- tn.nJiz Ba<vek.ili mazi hakkında- şeme er. e rımız e ı rueş ur ış 

ır. Silahsız bir çok ımse er . . eticeleri hakkında nakliye ve iaşe gemilerinden mü - le ol.ımın;tur. tuiarak ileri geçer ve hücum hattı ~· ' sahiplerinin çogu· , bugünkü can\.. 
•dU kl çmış ve cesedlen dıkten sonra n - d h' d''l k ı b' ki · '·i lııı r~ütalea ve izahları serdettik. ~ •• erek soka an a ı dı Bı·r kaçı . e daha esaslı malümat verece . rekkep olarak cenuba doğru sey • y . a ıç e gı se ma ·u ıı· şe . e gır- parlak ve çok para getirir işlerini, 
"vto.mek i"in k\.lllanmlŞ ar r. . sız . . . . . af Afaamafih ugoslavya jçınae . l l ikb 11 kk d B. • · • · ı dik'erı 'd ederım d bı gemı kafılcsıne muv - d k' ı mış 0 ıu·.. en sonra i>I a ıa · ın a ve iı- sanırsam, tıpkı bu, pog"nçacı g'ıbı' 
••gmacı ve şaki suçla~ ~ e .' ğimi ümı .• . . re en r · . .. llerliverek Bulgaristan a ı us e-
ferde derhal kurşuna dızılmışle~dır.. Vekil bugün de tetkikle_rıne d~ - fakiyetle tefevvüç eden bır hucum rind;n ylizlerce kilometre t:zak· Bu hafta Fenerbahçe Beşik'aşın yük Brilanyn için bayati mesele kendi kendilerine bulmuşlardır. 
<>o lleJ;:rad'ın arzettiği manzara eJi~dır. vam edecektir. Mümlaz Okmenın yapmıştır. Takriben 12 bin tonil:l - laşm.o:ş olan Alıra nordusu için mü- karşısında ne gibi bir oyun tarzı hakkında şunları sö)lemişlir: Osman Cemal Kaygılı 
~aklarda büyüle culcurlar, devrııın:ı' .. 'tha'"t v~ ihracat birlikle - . .k. t ·ı . b t hı'ın is.·lerdcn beri <le ikmal •e iaşe tatbik etmelidir? Bu suale cevap •H'ıtle•· ordııları şı'ıtıdı' Bolknı·'ar-•e bir!b . . 1 büsler deJ.irunııı bugun ı "" • d "ı uk bir gem.ıyc ı ı orpı ısa e • u e 
1 

rıne geçınış 0 0 '. y kıl- . de g ı olması ve bu ara a . . - mü•ktlliıtı olacaktır. Yugoslav de· vermek 0 kadar güç değildir. tla sür'atle ilerliyor. Tu"rkı'veye Adisababa da ,:, er ve cesetler görülmektedır. ı . rın meş u t . 1 · · le etmistir. Takriben altı bın tonila- ' J kkak 1 b ' ·••ış . k d alman çı- al"t e ihracat acır erımız • miryollar nı sağbm olarak ele ge- Beşiktaşın mu la. • o an ir brşı dönebilir, fakat Ukrayna hu-
...... çıçe el mağazaların an . ü ith a V . tol k dı'g"er bir gemiye de bir tor - · 1 k k · · tehlı'k~ı· t af l .. ~er dindarane bir hisle cesetlerın - örüşmesi muhtemeldır. u . . çirdiğine iht:mn \·erme · ÇD ~ !'r.ll§· şeyı varsa en "" 1 ar 1 1u • bnbat ambarını veya Kafkas.ya (Başı 1 inci sayfada) 
~ıne konulmuştur. ErJcekler, k"°:: g iUl MÜDAFAA VEK!Lf pil isabet etmı~tır · kül olan Alman ordu unun ~n:ler· cum kısmıdır. Yalmz bu ha tı iş - pelrolkrini de geçirrniye teşebbilıi Bir miktar esir aldık. Yüksek rüt-

rJnr ' V f ~ e cce;;:m go·, ereıı < 1 er ~o ur. beli üç subaydan haber alamadık. dı cocuklar ,.ıkıfan vlennı aranı . M !LA-YETE GELDİ 1 _ __,,_____ .. ce tonu bulan gıda mndcicc' ep· 1 'fen ve isteı,:Jen randımonı ver - d .. · .. l d ı·ıı ki 
. Milli Müdafaa Vekili Saffet A- Edenle Dil ngilte- nane ve 'bill1as>a motörlü kıt'nları mesine sebep olan Hakkı ile Şe - Fakat lıcdtangi bir anda adamızın Bunlardan biri Victoria nişanını 

D 
.. ık d"n Vilayette meşgul ol -

1 
d ., d .. nın benz'n iht;yaçlnr•nı l:nr";,b· r2f çok dikkatli ve sıkı ır.arke e - ısr:ır.sına teşebbilıi edebilir.. hamil bulunan general Neame i • 

:\listcr Çürçile göre lngillere At..· ·ıncısı genera :r ıc ar con-unyanın en r anturuü"g·lcden sonra Vekilin. Ri-
1 

r e ye O D U mak imkansız gibidir. dildiği takdirde netice banıba;ka · k' · . l s· R. h d O' 

kuvvetli zırhlısı ::S!tinde Vilayette bir toö~lantıdya Londra 10 (A.A.) - ITariciye Diğer taraftan Yunan ve İngiliz 1 cfabilir.. . . . . !antik mulıaı·ebesini Juızandıktan noe ve üçüncüsü de general Gam -
'' ik • · d Vali, rfi I a- '.N Ed 1 ı· ator1uk Genel kuvvetlerinin esasen e\•vekc Seliı-1 Iştc Sarı - Lac"·erdlılerın "apa- , ... hazırlanan Amerikan malzeme- !ier Parry'dir . 

.!l
."evyork 10 (A.A.) _ Anıer' a Imış ve içtıma a azın en e mpar • hl'' r ' 
l l 

pı I' tanbul Komutanı, b ka G al n·11 ı·n n'tg"ı· mücafaa etmcmiye karar ver· ca.k.·ları. şey B. e.şiktaş·ın· en te. ıı<e ı .• ·,,ı·n d~,·an1lı surette Bu"'.·u"k Bri· ALNlAN TEBLİGİ 
~ eşik Devlelleri bahriye nazırı re Komutanı, s - kurmay aş ıu ener ı - . ' ·' Alb · · h r bulunmuş dikleri ve Seliiniğin daha c,·,·cJ ıncthacımlerını çok ıyı ve dıkkaJı laııyaya akmamıı temin eyledik- Berlin 10 (A.A.) - Alman or • 

. ay Knoks, Brooklyn deniz tez- Parti Müfettışı azı ' giltereye dönmüşlerdir. 'tl b' k'ld t t ak ·e müdafaada g•cı tohJive ed;Jmiı oı uğu aııh~ 1!1'ak ır şe 1 C u ili ' len sonra Bitler ııcreye giderse duları başkumandanlı•.,<ının tebli • 

"'' arında 35 bin tonilatoluk ye • l~ar~dı~r~. -------:--~-:~";i~~-:;~~~;-::-::;::;: ' k ld · 1<: d k llt '' l d · Gelen haberlere göre <İmdi müm ün ° Ltgu . a. ar açı ver - gitsin, ne kadar tahribat ve sefalet ği: 

\
. <>orth - Carolina zırhlısının ser- R o·· K K ' u·· n ·--il· a u. . > "t 'b ttıı· Ik' acıkla nıer :ı. R 1 K A İn T k tl · S · r:;ome~ en 1 an · ı · ~·aparsa •·aıısın elinde adalet vece- 7 Nisanda, çetin ·bir sava-:;;tan se g;- . . . de •bu ge- M A Yunan ve gı L' uvve eı·ı ela 1 .. h . . d ı· a ı'leı·de tut , lııı. .:-u1esı merasımı.n ' .. . . 1 :c;: mu acımı a m . .. " l<;l•cı olduğu halde arkasından •<'ıtra Dernenin zaptedildiği gün, 

' ~unyanın şimdiye kadar gor- lliRfc\>SimAio 1001 ııarTikas• ii~~ınnR R niğin cenup batısında Olimp da· mak ve geriye yardım etmekle o- kovalıyacaktır. bu şehrin 80 kilometre cenubu gar 
llıt• elıdi·gt en büyük bir donanınayt emdan ba~lıyarak Ohri gölüne ka· lan '.ki iç ile de onlara iltihak et - d b l Elm · d Al 

Şll:' edı' d · t' i b' m"d f h tt .. k t'l • · h" k ~ı ı 1azır vazıye ıuıa arL~ ve . ,, ?i yor. cmış ır. ar uzanan ır u a aa a .•. uze· rr:e · sure ı e anı ucuma geçme . . . - İtalyan kıt'alarmın elıne du:;mu~ -
' K O il ı·ı · 1· · k ı.k bi.sin e u unan .eşı e man-

t orth Carolina zırhlısı, 16 pusluk :·inde toplanmu;tır. Burada uzun makul ve yerinde bir tabiye 2ıur Alman sa,•letıo ın ilerlemekte ol- tür. Altı general ile general maka-
"?larJa mücehhezdir ve dünyanın · iK İ N C i H J.. F TA OLARAK d bir müdafaa yap.iması çok muhte- kanaatindeyiz. duğu şu tarihi dakikalarda Çörçi~ 1 mını işgal eden iki albay ve iki ~in 

: ku~·vem harp gemisi diye ta\:- c:. 8'.. IE5.> KB .. ş ısa 4iın. emasın a ı:reldir. Ankaradaki oyunlara gelince: lin sözleri bütün istila altındaki den fazla asker esir edilmişt:r. iğ-
~ ed.ilınektedir. Bu gemi, Arnerı- "'f" /}:'14.. r'- * Burada maçlarını seyrettigimiz G. milletlere bi:r ümit ışığı gibi gö- tinam olunan malzemenin sayıl -

ı:~~b~a~h~r~i~~~s~i~n:e~~l~S~s~e~n:~:e:n:~=r~i~~~~~~~~~~~:~~~::~~=~=~=:~~~--------------------------------ili~d~~ -~~m~~n~~·~ ~~~~~ ak cude getirdikleri rezalelle.r dol.ayı.' W:ak olu nar nizam altına alın- 1 rical e~riyeti azimesi .iti_barile. 

·------------::"-,\ .1 tamamile aleyhine donmuştu. dı.ar. . . 1 bekt:ışı olmıyan ve bektaşılıge mu [ 
Büyük tarihi roman: 67 •• •• ül' d •• ? 1 51 ~abık yeniçeri ağası Hüseyin Tersaned'.: bekç.'~'.k ve m.~hzen arız .bulunan Sünnilerden mürek-

ı A 
• N ıl Q}dur U • !arın ileri geleııleri ile mah- ı·e g<ını nobetçılıgı eden kurdler keptı. , 

U tan zız aS . K 1_J topçu "zakerelerde bulunuyordu. evvelce topçularla ettikleri gibi Sultan Mahmud, gayet mahrem 
M S a r a ye rem mu · d h" ·ı 1 --------------Ya:ıan : . anıt S it Mahmud efkarı umumı- bu kere e ucrecı ere arbede olarak müzakerelerde !bulundu. 

1'ir k 1 ta m asker teşkili kabil ola- ed u a~ istifade' etmek istiyor - çıkardıklarından birer. bahane ile Bir takım kararlar verildi Ne su
lQ~ .. er.e, elli milyona yakın Türk- 1 mın_ı zka t Bu hakikat Sultan Malı 

1 

Y eDn .. e taraf:an da ulemadan memlel.etlcr'nc tardedıldi!cr. retle mevkii icraya vaz'ı ~ünasib 
.,u hak· . 1 k r u mı) aca ı. ' ... 'bı Mı- du ıger N . .. . ~ lı " ırnıy:'t.i al~ın~. a ar~ ... . : dun zihninde yer ethgı gı ' - . vardım beklemekte idi. . 'usretıye camıı ınşas~nın bit - olacağı -ağa Hüseyin paşadan so -

bnğ 0.,muş ıdı. Turkün kökunU mu Moraya gelen Clhadıye na . daç'.. k" ulema da yeniçerilerın mesı uzerıne yapılan selfunlık res- ruldu. 
lar an Slavlar şimdi de en son dal- sırdanki ketler de Sultan Mah • .u~ du idi Sultan Mahmud, ı1 minde sağda topçular, solda ye -

tnt \' k _ mında as . . !betmiş aleyhın e · . .1 el· d 1 dı. Bu sefer, bektaşiler tamamile 
\.ıd . avaş yavaş budayara or nazarı dikkatını ce eı · t pçuları elıne almıştı. Pek nıçerı er s anı urmuş ar '. l di E f t k 
eııa~n Yok etmek istiyordu. Bina . ." mudun rdu. evvı· a o sezilmiyecek bir şekılde i Sul'an Mahmud, topçulara se - p.ana diışmüş er . tra a e bir 
ı eyh, Osmanlı hükf:ırnetine mu· bulunuyor· "'-liro paşanın sadaret gız ı ve, - dı"'ilerini soküp lam verip sol tarafa asla bakma - şey sızmıyordu. Çünkü, gerek pa-

"ve · . .. 'dl Bender ı = .. k' Ka- paşa ocagın en ~ 1 . b 1 dişahın saray ve bendeganı, gerek 
Vtr- : sıyasetı ne kadar umı er Idiğmi mutea rp ak ti! ocağı biraz yatış - dı. Padışalun u muame esı na - . 1 1 t k 1 taıisı;torsa, A\'rupanın maddi kapi· makamTınah.ge efendi de meşihat ma atm ~diu_re e zarı elik kati celbetti. Srı.c;a i'lde,d• e ' ve bgekret :ıde~a, hep 

· çebr . . tih yı dızade a ır tıı:mış ı . 1 t k t unm er en ve, e · aşı uşman -
aeııı esı de o derece ış a tirildi. Fak t Osmanlı İmparatorluğu' Velhası mun azam as er eş - 1 d .. kk ld ğ .. 

O ış bulunuyordu. kanıma ge aksa<i Şeyhislamın .. .a ' . . hemen her yerde ·ı kili ulema ve devlet ricali ara - arın an mure. ep o u u ıçın sır 
lııaı~tnanıı hükumeti, iktisadi ~ Bun~an sk:iye hakkında .şidde~ ülkesı ~~~:e~:rinin faaliyeti gö- sında, efkarı ıımumiyede bir mü.d- çıkmanın ımkanı yoktu. 
eah·

1
. sahada Avrupanın tamamıle tanzımı. a . ffade etınektı. Ka Bektaş k d de kuvvetli i-1 dettenbHi Sultan Mahmuclun gız- Sultan Mahmud, tam on sekiz 

şecı'.~ bulunması hasebile ava dü - tedabırmde~ ıs/ di Bektaşiyan o- z7 çarpaca erece lice hazırladığı bir fikirle sır ha - sene içinde, Alemdar vak'asından. 
~e~ı·kac~rni ve yolunu şaşırmış bir dızade T.ahırU~ eJJuarızdı. dı. Malım el, sezdirmeden !inde yaşıyordu. J sonra saburane bir surette teşki -

11: 1 !l1bi idi. cağına şidde hı :ı gayet keturo S'.11ta;ı . ~· şahsiyetle _ Sultan Mahmud, eroin olduğu !atını kurmuştu. Sünnilerle bek • 
ler :sonluğun, Siyonizm kapitalist Sultan M; 1;ir 'çok tecrübeler • yenıçerıler~ m ;:.' e tarafa yol- atlamları devlet mevkUne getire-

1 taşileıi ezecekti. Adeta devlet için-
İlıtis as;tasile Osmanlı hükf:ımetinin davranıyor ud geçen hadiseler- ! rınden baz arını ır r rek on sekiz sene içinde saburane de Sünniler bir cemiyet teşkil et -
s0ku~dı Ye mali bünyesine sinsice den ~e, ~aş:.:~. KimSeye itimad luyord~\ n ve Runıelinin ek _ •

1 

hazırlamıştı. miş bulunuyorlardı. Bektaşiler yal 
lı. 't<!i~~~ı o kadar güç olmıyacak· den. ''br~ a Ana ~;u de bulunan sinahiler Ulema, devlet ricali tamamile ruz ocak k:uvvetlerile kalmışlardı. 

e ım de böyle oldu. et;;~:, ~umiye, so.n ~uh~reb:= ~e; :Creci 
1

~e, lağımcı ocaklarına Sultan Mahınudun elinde idi. Bil, <Daha var) 
l>e * . anlarda yenıçerı!enn VU 

G Ü NÜN 1 ç 1 N O EN 

Açık. şehirlerin 
bombardımanı 

Y (U<lll: H . Dalkılıq 

Açık şehirlerin, sivil ve bina
enaleyh masum halkın bombar· 
dımaıu bu harbin icadıdır ve 
icatların en müthişidir. Gariptir 
ki insanlıkh, nıedcniyelia "Ve as
kerlikle ölesiye zıd olan bu ımı
lü, dünyaya hak ve adil prensip
leri getirmek iddiasında olan 
Naziler icat ettiler. 

Son Belgrat faciası, insanlı· 
ğın yüzüne ve mukaddesata son 
kanlı bir tiikürmedir. 

Hiçbir günah ve snçn olmıyan 
çoluk çocuk katliim olunursa 
harp, en büyiik insan şerefi olan 
askerliğin b u erkekçe mücadeltı.. 

si, gayriinsani bir şekil almış oı.. 
maz mı? 

Büyük devletlerin, büyiik mil. 
lellcrin buna is'.'·an etnıeyi~leri 
ne za tnana kadar uıiimküntlül'? 

İnsanlık biitün dünyada bu de
rece tereddi mi etti? 

Güçlü ve bü)'iik de,·lctlorin 
İn5anlığın himisi olınak riUruri14! 
dalı;alanan bayrakları, artık n• 
ifade ederler? 

Şu muhakkaktır ki çoluk ~o 
cuğun kıyasıya katlii.mı, lı' <bit 
milleti asla ürkütmez. II•ç k'ın
seyi korkutmaz, korkutmamış
tır, \'e asla korkulnuyocnldır. 

Fakat, harbin bu gayriiııwııi 
şekli alınasma sah·etli , .• kud
relli büyük devletler hiç müda
hale etmiyecekler midir? 

Bütün in•anlığm gözleri, bu
gün, büyük devletlerin dalgala
nan bayraklanna bu müthiş su· 
ali so-rmaktadır. 



SAYFA - f 

Yunanistanda 
kat'i muharebe 
başlamadı 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

metlerine devam ediyorlar. Yu
nanlılar düşmana fevkalade ağır 
t.ayıat verdirmektedirler. 

1 Örfi idare Komu:
tanlığının tebliği 

(Baş tarafı 1 inci sayfad ı) 

Atina,, 10 (A.A.) - Atina radyo
m, dün akşamki neşriyatında de· 
mıştir ki: 

Bir Yugoslav ric'ati ve Makedon· 
ya ve Trakyadakl Yunan kuvvetle
rının muvasalaların n kat'ı >htı
maUeri evvelden düşünülmüş bu· 
lunuyordu. Kall'i muharebe, sev
kulei>yş şartlannın icap ettirdiği 
yerde verilecektir. Harp devam e· 
diyor ve devam edecektir. Nasıl 
çarpışacağımızı biliyonız ve mu
vaff.akıyetsızliklerin tesiri altır.
da kalınıyacağız. Nihai zafere ka· 
dar hiçbir şey bizi sarsımyacaktır. 

rekıe deniz yolile ve nüfuı batına meccanen ta§ınacak 
50 kilo eıyalarile birlikte Anadoluya geçmek isteyenler 
hakkında hükumetimizin kararı vilayetleri tarafından 
ııazetelerle veya münaıib vasıtalarla ilan edilmektedir. 

2 - İşbu nakil itlerini muntazaman bir §ekilde ba· 
§arabilmek için alınacak tedbirlrde ayni aurette ilan edi· 
lecektir. 

3 - Matlup İntizam ve inzibatı temin zımnında 
muhterem halkımızın itbu ilanlardan bildirilecek eaaa
lara tamamen riayet etmelerini bilhassa rica ederim. 

Örfi İdare Komutanı 
Kor General A. R. Artunkal 

lstanbul Vilayetinden tebliğ edilmiştir 
Atina, 10 (AA.) - Yunan ordu

ları başkınnandanlığırun dün ak
pm neşredilen 167 nınnaralı teb
liği: 

Vanlar vadisinden sızmış ve 
dün geceye kadar Kılkış mıntaka· 
sında tutulmuş olan Alman zırhlı 
kuvvetleri, Selaniğe doğru hücum
larına devam etmış ve şehre gır
miştir. Şarki Makedonyadakı kıı'a. 
larımız, bunun üzerine düştüklerı 
güç vaziyete rağmen. öğleden son 
raya kadar alınabilen ha'berlera 
göre, hudut boyunca cephede mu 
kaveınetlerini azaltmışlar ve hat· 
lanru tam olarak muhafaza elmiş 
)erdir. 

Atına, 10 (AA) - Yunanistan· 
da bulunan İngiliz kuvvetleri umu 
mi karargahının neşrettığı tı>blığ 

Fena hava şartlarına r~ğmen ln
giliz bombardıman tayyareleri :Fin 
fi.mali şarki mıntakası üzerınde fa· 
alıyette bulunmuşlar:!ır. 

btanbnlıl& oturan Törtı la.baası 
\'Uanda,larımızdan aşatıda yazılı ı 

acı maddede ta.c:rih edi•en bususa.t 
la uırıı bDl1lll:''ll&r lt&meı ettikle-
U kaııa lı:aynıak.ımııluarına 15 nı .. 
l&D n.h r1inü akşamına kdar mü .. 
n.caaUe lı:endiJeme verilecek be
J'•nnauıeıerı. doldurmalara Uin o• 
lllDDr. 

l - l.ıanbnlda bulunan ve bq· 
b bio bir 1' vepcu olm&J'IP da 
aldıtı ıeta.ud ma.a4Ue l'eclnen n 
lelerde de bır htunet deruhde eı
mtyecek elan askeri ve md.Jkj mü
tekahUerle e1ta01 ve era.m.J.lln aile 
Jertıe beraber \Trakya. İstanboJ, 
İzm'r. Enurum. Ankara hariç ol
~ here) lsledlklert rerlerin is-

kele ve lsta.s!·onla.rma kadar dev• 
lete alt vap11r ve trenlerle müte· 
aavb'en nüfus başına elli kiloya ta 
dM" ""'1dık ve denk eşyalarile bir· 
Jikle Dtf"Ccane.n nakillerin1n J'&.Pıl· 
DiMi muvafık l'Örülmuştlir. 

btanbul )lalsandıklanndan ma
.. a.Ja.nlar, tekatid, eytam ve eramU 
maaşı alanlar bu maaşlannı Vtılk
Jerf verlerde.n almaya devam ede
eeklerdlr. 

2 - lstanbnıda oturup ıt.mır, 
Ankara. [~urum harlc olmak ü
serel Ana.doluda buluna.n akraba
ları nezdine atle1erile birlikıe &11-
mek &n:U!unu izh:ır edrnlt"rin ve
yahud kendileri kahı> da ailesini 

Amerika urocland 
Adasında Üs kuruyor 

Kilkis ve Polikastron mm takala· 
nnda Alman kıtaatı nakledf'n mo· 
tör!ü nakliye kolları alçak bır ır· 
tifadan mıtralyöz ateşıne tutulmuş 
ve iyı netkeler elde edılınıştir. Bü 
yük bir kamyonun dereye yuvar 
Jandığı görülmüştür. Düşman tav 
yare dafi bataryaları şiddeth bır 

ateş açmıştır. Şimali Yunanıstanöa 
Aksiyopolis civarında düşman mo-
törlü nakliye kolları i..k:i defa boru· Vaşıngton 10 (A.A.) - Bırleşık 
lı.ardırnan edilmıştır. Amerıkanın, bır Amerıka - Danı • 

Bütün bu harekata iştirak ed_n marka anlaşması mucıbınce, Gro
tayyarelerimiı.in hepsi üslenne enland'ın ve batı yarı kiıresının 
dönmüşlerdir. hımayesı ıçın Groenland'ta usler 

Atına, 10 (A.A.) _ Yunan umu· tesıs etmekte olduğu bugun bıldı-
ml emnıyet nezaretının tebliği: rılrnıştır. Anlaşma dun geç vak.it 

röndermek ~yenlerin istedlklert 
yerin iskele l'e lst.asyonlarııu ka.
dar devlete alt vapur ve trenlerde 
nüfus başına mu.tesa.vlyen c50» kf .. 
Joya kadar sandık ve denk eşya.Ja-
rile meccanen n.akUlert tenslb e
dJJmişUr. 

NAKİL İŞİ NASIL YAPILACAJU 

Şehrlmlıdekl mütekait, eytam •
ramllln uymajıamlılılan beyan
name vererek Ana.doluda. ('ldecek· 
lert yerlttl bildirmeleri hakkında
ki Vlliye-tin tebllfl hallnmızca ve
kar ve sükiınla karşda.n.nuş ve 
dünden itibaren kayma.kamhklan 
ınüracaa.Uer başla.m~tır. 

Gideceklerin nllfus bquıa 50 
kilo ~yalannın meccanen naklo-
lu.nacatı hakkındaki ka,.ıtıarm, 
bazı kimselerce 50 kilodan fazla 
eşya rotiırıilmlyecett şeklinde 

:ran" tıefatr ed!.ldltl rörülmüştür. 

Fakat yaptıfmuz ta.hkika.ıa cöre 
herkes tstedıli miktarda eşya ıö
türmiye serbesttir. Yalnız bunlar
dan 50 kilosu meccanen nKloJu-
il acaktır. 

Nakil )flne bemen ba.tlanılmı
Ya.<"a.khr. E!'ıasen beya.nna.me ıste
m~kten makı;at. ude~e mütck:t!*, 
eytam ve en.milin miktarım ve 
fehrimızden AnadoJuya e-ltmek 
l.tiye:nlertn adedini lesbll elm<l<· 
tir. 

&erlin üç saat 
bombalandı 
(Baş taralı 1 inci sayfada) 

dar devam etmıştır. Şehrın orta 
sın da büyük çapta bom baların pat 

ladığı ve buyıik yangınlar çıkar · 
dığı görülmiıştür. 

Emden'e ve AJmanyanın şimah 

garbısındekı hedeflere de hücum 
edilmıştır. 

Alınan tayyareleri, gece saatle· harıcıye nazırı Hull ıle Danımar · 
rinde, birbirini takip eden dört dal- ka elçısı Dekauffman tarafından 
ga halinde, Pire mıntakası üzerın- ımza edilmıştır Dekauffman, Da- Cenubi Norveçte Çarşambayı 
de uçmuşlar ve hasar ve telefatı nımarkanın Alman ışgalınde bu - Perşembeye bağlıyan gece sah:! 
mucıp olmadan bombalar atmıştır lunmasına rağmen, en büyük Da- muhafaza servisıne mensup tayya
Bu tayyareler, 7 Nısan hücumun· nımarka memuru sıfatile imzasını reler Hoyanger'de bır Alumınyom 
da olduğu gibi, muhtelif noktalar koymuştur. fabrıkasını muvaffakıyetle bom · 
üzerıne miknat16lı mayinler koy· balamışlardır 
lll·uşlanlır. rerek Almanlan tovmağa muvaffal< T 1 . 

olmuştur. ayyare erımiz Brest limanında 
Atına, 10 (A.A) - Dün Atina- Hatlarımız üzerine. beyannameler a- ~ok bulunan bır harp gemisıne çok 

da iki alarm ışareti verilmiştir. İl· tılmış ve bu beyannamelerde. askerleri- alçaktan cür'etkarane bır hücum 
le saat 18,10 da başlıyarak 18,37 de mizden silahlarını dostlarına, Alman 

yapmıştır. 
bitmiş, 21,10 da ba.şlıyan ikmcisı askerlerine teslim etmeleri lstenmıştlr. 
23.20 de nihayete erm4tır . Bu, erlerımiz üzerinde ancak hıddet ve Bütün bu harekattan yalnız 8 

ı.efret uyandırmıştır. tayyaremız üslerıne dönmemiştir· 
Alina, 10 (A.A.) - Atina radyosu, Arnavulluk cebhesinde, İtalyanlar, 

Struma vadisinde Rupel kalesini AJ- sıperler kazmakta ve tıatlan önüne dı
man hücumuna karşı milda1aa eden kü- kenti telt>rgüleri çekmekte devam edl
C'\İk Yunan ordusunun kahramanca mu- yorlar. 400.000'den fazla İtalyan asken. 
kavemetinden bahsederek diyor ki: bıze arkamızdan hücum eden Alman 

Almanlar9 tank, a&ır topçu ve bom- zırhlı fırkalarını bekliyor, Bir taarruz! 
bardırnan tayyareleri kullanmışlardır. ke~it yapan küçük bir Yunan mil.freze
Bunlann ıt~i ile her şeyin tahrib edil- si, İtalyan hatlarına girmiş, birçok ha
mıs gibi gözüktüğü anda, bütün tahrib 
aletlerine malik düsman kıtaları. kale ~:r :ı~r~ri;b~~1şn~~;:ktc~:~r~ v3e;d!:~;: Dnüne gelmişlerdir. Hilrriyet ateşinden 
Uham alan erlerimiz, düşman kütleleri-. geri dönmüştür. Şimdi öğrenildığıno 

göre, pazartesi g(,inü alınan esirlerın 
ni tan:letmisler ve nihayet kaleyi elle· mıktarı 600,dür ve bunlardan 2l'i ıu· 
rinde muhafaza eylemişlerdir. Bu erJer, baydır. 

teslim olmamağa yemin etmişlerdi. DUş Berlin, 10 (A.A.) _ Yarı resml 
marı kuvvetleri, intizamsız bir halde ge 
rı cekilmlşler ve arkalarında birçok ölü kaynaktan bndiriliyor: 
"' yaralı ve elimize geçen büyük mık· İyi malümat alan mahfillerde 

10 TAYYARE DÜŞÜRÜLDÜ 

Londra 10 (A.A.) - Londrada 
saliıhıyettar bır kaynaktan öl(re 
nildiğıne gör~. dün gece. İngiltere 
üzerine yapılan hücumlar esnasın

da gece avcı tayyarelerımız 10 dıi• 
man bombardıman tayyaresını dü
şürmüşlerdir. 

POTSDAM'A AKIN 

Londra 10 (A.A.) - D N B· a-

jansı, Potsdam'ın bu gece İngıliz 

hava kuvvclleri tarafından bom -tarda malzeme bırakmışlardır dün siliıhlarını bırakan Makedon· 
Bir. noktada küçük kuvvetlerimiz, yadakı Yunan kuvvetlerının 80 OOO

1 

bardıman edildiğini bildırmekte -
ınevzılennden birlni işgal etmış düşma- k ld ğu b ld 1 kt b dır Sans Souci parkına ve Yenı 
na karşı şıddetl! bir mukabil hücuma 

1 
ışı 0 u ,. ı •. ırı me e ıse u ra. 

kalkmış ve düşmana ağır zayiat verdi· kam katı degıldır. saraya 10 bomba atılmıştır. 

lKDAM 

Yugosla vyada 
(Baş tnrafı 1 inci •ayfoda 1 

Belgrad, 10 (A.A.) Bdgradla 
şimalde Novısad ve cenubta Mela? 
denovatz arasında demıryolu müna 
kalatı yeniden t.esıs edilıniştır. 
MACARİSTANA TAARRUZ 
Budapeştc. 10 (A.A.) - Macar 

ajansı bildırıyor: 
Cenubi Macarıstanda Pecs'd.en 

glen haberlere göre, Yugoslav tay
yer!eri, Salı sabahı Macaristan a
razısine karşı yeni hücumlar yap
mışlardır. Hava dafı bataryalar:, 
mütecavizleri gerı püskürtmüştür, 

BUDAPEŞTEDE ALARM 

Budapeşte 10 (A.A.) - Macar a
jansı vasıtasile aşağıdaki tebliğ 
neşredilmış!ir 

Öğleye doğru iki defa hava teh
likesı ışaretı verılınıştır Yugos -
ıav bombardıman tayyeleri Peşte 
lizerınde ur;mağa teşebbüs etmiş -
!erse de Macar askeri tayyareleri 
~e tayyare dafi bataryaları buna 
mani olmuşlardır. 

YUGOSLAVYA ANA KRALİÇE
SİNİN YUGOSLAV MİLLETİNE 

HİTABESİ 

Londra 10 (A.A.) - Yugoslavya 
Ana Kralıçesı Marıe, dün akşam 
radyoda Yugoslav mılletıne hita • 
ben Sırp - Hırvat dilınde bır nu • 
tuk söylıyerek demıştır kı · 
Azız Sırp, Hırvat ve Sloven mil

letim: 

Yugosla vyanın / 
medeni dün- ı 

yaya hitabı 
Atina, ıo (A.A.) - Atina ajansı bil· 

riyor: 
Yugoslavyanın Atina elçiliği, Yugos

lav hük(nı1ctinın medent dünyaya yap· 
tJ.ğı bir hitabını almıştır. 

Yugoslav hüktimei.i.nin, medenJ dün
yaya yaptığı bu hitabın metni şudur· 

Alman ordusunun, bi.ıe tahmil edi· 
len h.arbte işlediği korkunç cinayetlerl 
btitün medeni meilletıerc bildirıyoruı. 

Evvelce müdafaa edilm.iyecek açık şe
hır ilan edilen memleketimizin pay
tahtı Belgrad, harp Hfın olunmadan Al
ınan hava kuvvetlerı tarafından bom· 
brdıman edilmıştır. Pazar sabahı, Bel
grd'ın çanları. dınf fayın içil1 balkı kili
s(:lere davet ederken, Alman hava kuv
vetleri, vahşetçe her türlü tasavvurun 
fcvkınde bır bombardımana başlamı.ş

hr. llakikf bir yangın ve infllfi.k bom
baları tufanı, şehri bir harabe yığınına 
ve yangınlar ocağına çevirmis ve Bel
grad'n bütün ~-akları. çocuk kadın ve 
ihtiyar1arın cesetleri ile örtülmüştür. 

Bu mazlum şehrın uzun tarihinde, hı<; 

bir Z:Dman, hatta en iptidai müstevliler 
devrinde bile böyle vahset.leı yapılma
mıştır. 

Açık şehir ıli'.ln edilen müdafaasız bır 
§ehrin bu tahribi. kendisı ıçın kültürh.1 
milletler arasında btrıncilığı ısteyen bir 
milletin hava kuvvetlcrı tarafından ika 
edHmiştir Güpegündüz bütün hastaha
neleri. bütün kiliseleri, bütn mekteplerı 

il-Nisan-~ 
,, .. 

TURK TICA~l;:T E?ANJ(ASI A.~ 
ı<UPONLU VAD~Ll M(;VDUAT 

PARANI BURADA ~·.(LET 

~ 

( :ı ~~~ .::;;:;::!~ 

P: •"ti 'Z i N i ~%::'; 
Belgrad'ın bütün kültür müesseseleruu 1!!•••••••••••••••••ı•••••••aı•ll'1"1 tahrib eden Alman hava kuvvetlerı en-

ternasyonal hukukun bütün kaidelerını 1 IST ANBUL BELEDiYESİNDEN 
ve bi.ttiln ınsanıyet kaidelerini ayaklar I ••••••• .. ••••••••••••••••••ım•llllll"'. ıltında çiğnemıştır Kral sarayı. otuz ıjet 

. .. . • bomba ııe tahrıb edilmiştir Alınan ha- Pasif korunma işlerinde kullanılmak üzere alınacak maa teferruat 35 -~""" 
Harbın fecaatlerı hurrıyete aşı.t va kuvvetlen. hatta mUnferid evleri ~,ı~· 

yangın tulumbası kapalı zarf usuliıe eksiltmeye konulmuştur. Mcc"· 3rı~ 
~Uzel Yugoslavyamızın üzerine lt>1le bombardıman etmış ve bu_ sureti~ tahmın bedelı (9012 ) lira 15 kllruş ve ilk teminatı 675 lira 91 !turuştur. ~~I 
~Okmıiştür Hastalığım dolayısile Sloven mılletının şefı krahyet hüktlmetı name zabıt ve Muamel.Dt Müdürlüğü kaleminde görülebıhr. Iha.le ıs/4 .0,ı c:ımdı sızın ve sevgılı ogwlum kralın azasından Doktor Kulovets'tn ölümüne Cıı"'~ ı?:tini.l saat 15 de da'mi encümende yaıplacaktır. Taliplerin ilk tem:_.. 
Y ı ebcp olmuştur Alman tayyare.lerı yan o lJJ...-
)'anında bulunamıyorum Bütün -tın çıkan evlerını terk eden kadJn ve makbuz veya mektupları ve 941 yıhna ait Ticaret oda~:q vesikası ve 24'9 n ti" 

l d 
rıu ı .• dnUn hi.lkurnlcrıne tevfikan ibrazı lfızım gelen dığer evrak ıle birlikte. ı4 

hıs erımın. uşı.incelerımın ve du- cocukları mitralyöz ateşıne tutmuş ve 1 · • · nunun tarif atı çevresınde hazırlay;:ı.cakı ... :-1 teklıi mektuplarını ihale gunı.ı z> 
alarımın istırap çeken sizlerle ol-, bombardıman esnasında tüyler ürperten de kadar deımt enclanene vermelcrı ıtı .... _mdı:. (2~ 
duğunu anladığınızı bilıyorum. sahneler cereyan etmiştir Çok aşa~ıdan 

C .11 t d" , .. _ uçan Alman tayyarelerı. ceset yıgınla· [' A T h"h" 
esur mı e ım. Un) anın goz rı vücuda getirmiştır kan 85 1 1 

'erinın bu buhranlı ve ı::ıüşkül sa· ı ~ 
ti d ·· , · Gazetemizin 10 Nisan 941 tarihıi nüshasında intişar eden em15k ve r 

a er e uzerınıze tevecciıh et~ığını y • t d bankasının gayrimenkul satışı hakkındakı narın 2724 esJs nur.a-.asırı.~j'.dC r" 
bilıyorsunuz. Gösterdığıniz kahra· UnanJS an a vın teminatı 602 lira olacaı\ı yerde 20 lira ol" k neşredildı~• gorülr.ıiışüt 
manlık nümunesı beşeriyet tarıhi

nın en ülvilerınden bırıdır. Mille -
timın sulhu korumak istediğini ta
mamile bolıyorum. Ancak bu sulh 

·cflı ve .. karlı .t , sul:ı olmalı -
dır 

Meydan okumaya medeni alemin 
sizden beklediği gıbı kahramanca 
mukabele ettınız. Mılletım, mazide 
tamamiyetinın, hürrıyet ve ıstik -
!alının tahakkuku ıçın harbetmiş -

ı Milletimin şimdi de tamamiye -
tımizı, hıirrıyet ve istiklalimızi ko 
rumak içın harbedeceğ:nden emi
ııım . Bu hürrıyet ve istiklfıl müca
delesının çetın olacağını anlıyo • 
rum. 

Çetin "aatlerde silah arkadaşınız 
ve müteveffa kralınız Aleksandrın 
•özlerını hatırınıza gctir:nız. A • 
eksandr'ın son sözleri· c Yugoslav
yanın birliğim koruyunuz• omuş -
tur: 

Bugün beln de size ayni mesajı 
'ekrarlıyorum: •Yugoslavyanın 

birliğim koruyunuz.• Vakarınızı 

-rıuhafaza edınız Kralınıza ve kah 
·aman ordusuna tam itımad göste-
~ıniz. 

AMERİKA 

(Baş iarafı 1 inci sayfada) 
Bugün söylenebilır kı Seliıniğın 

ciddi bır müdafaası hiç bir vakıt 
derpiş edilmemıştı İşte bunun i
çındır kı İngılız kıt'aları harbe 
sokulmamıştır. Yunanıstan Sel5 · 

hıh olunur. 

Galatada Voyvoda caddesinde 
han 23-24 numarada Sapan Türk 
Şırketine : 

Bozkurt 
Anonifll 

nığı müdafaa etmemeğe karar ver- İstanbul Üçüncü icra Memurluğundan: Dosya No. 938i"569 of' 

mışti. Halk da şchrı terketmişti. Şırketini2in Türkiye Cumh.w·ıyeti Zıraat Bankasına olan boı·curıdJn d~\ ~ 
Almanlar boş bir şehre girmişler- mezkür Bankaya ipotek irae eylcdıg.ınız B<.ıfrada k:iın (Karakoy c;ıtUıcoı ı oar•'~ 
dir. marut ç:i!Lhğe 8/2/941 tarih:.nde yapılan vaz'ıyet ve takdırı ktym t rapO rP 

İn~iliz hava kuvvetleri, gerek nazz.ran ipoteklı ç.ftıik arazi ve müşteınıl5.tı tamaınına (205uOO) kı yuı ~ 
bın lıra kıymet takdır olunduğuna dair zabıt varakasını Uç cun J ı ,de Lf ·~ 

bomba gerek av tayyareleri ıtiba- "'"· ve bır d~yeceğini .vana. dairemize bildi~ncniz .ı-~kın~:J icra vcifliı k_nnu ,,;ı 
r·lc sür'atle tak''Y" edilmt"kte - 103 tinclı maddt!'~J mucıblnce yuk::ırdakı adresınıze gondcrılen te.Jlıg vs~r..-
dir. Muharebe başlıyalıdanberi İn ıkametgahınızın mrçhuliyeti hasebıle bi ;i tebliğ iade olunduğundan icra ti 
giliz tayyarelerı günün 24 saa~in- liğınce bir ay müddetle ilt\nen tebJiğat ifasına karar verilm1ştir. I' 
de de faaliyette bulunmuşlar ve işbu ilanın gazetede neşri tarihinden itibaren blr ay zar!ında dair•Y' ,.r 

lerek mczkür zabıt vartıkasını tetkik ve bir diycccğinız varsa bu müddet 
düşmana müthıs zayiat vermişler- fında dermeyan eylemeniz huousu tebliıl olunur. (4328 ../ 
dır Nazilerın vadilerden ilerı yü· - - -
rüyüşü boyunca aıevıer içinde kam Is tan bul ziraat mektebi müdürlüğünderı: c 
von silsileleri, altüst olmuş ara • Mektebin Ayamama _ Alemper dus (Mecidiye ç.ftliği) tahfl'lı~;., 
balar ve grı elbiseli cesedler dizil- 650 donumden i'haret ulan çay.rının biçme, toplama ve tepe ya~Dlf 
mektedir Yuanlılar da yaptıkları i§lerı eksiltmeye konulmuştur. Muhammen beledi 800 liradır. _ı •• • 
ric'at muharebesınde kahramanca 25;4/941 cumartesi günü sa.at 10 da Halkalı Zıraat Mektel>:ndck• lil' 
dövüşmüşler ve düşmana ilerledi- misyonunda yapılacaktır. Isteklilerin belli gün ve saatte altnl~. ~· 
ğı yerı mezar etmışlerdır Polon - k ~of!l depozit.o paralarile ve kanuni vesikalarile ·birlikte mektepte ı ,e 
vada. Holandada ve Fransada har- İs ·· de yona müracaatleri. Şartnamesini tanbul Ziraat Müdürlüğu~ ıetıli 
beden ve bu sefer esır edilen Al - mektepte ve biçilecek sahayı da çayırdakı mektep korucusu dela 
man askerleri böyle bır mukave -
metı hıç bır yerde görmediklerini mahallınde görmeleri. / 

l .~ 
söylüyor ar. istanbul 5 bıcl ic&re mıemnrlufundan: İstanbul Asliye İkinci Hukuk rı;ilr 

Londra 10 (A.A.) - Avam Ka· K . . M 1 u· P . tinden: 941/392 ... . ostantınıya, e e ve ozın vıv 

marasında Hore · Belısha, Yuna - Çenberlitaşta Arnavut Hanı namile İstanbul Belediyesi taratınd•n co~· 
(Baş tal'afı 1 inci sayladaı nistanı hey€canh bir nutukla teb- ı maruf handa mukim iken halen ikamet- ve Fatma ve Lütfıye ve Beyazıtt.ı 
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mamile telafı etmemesı ihtimali cil etmiş ve alkışlar aarsında de - gtıhları meçhul. huriyet cadde,inde 30/IH nuına.r• •''' 
miştir ki: Antuvan Gişara olan (2.000) lira bor..- de muhim Servet karısı Haııce .ıststt)'ır 

11ard.r. cunuzdan dolayı alacaklı tarafından da Maliye l\Iuhakemat l\lüdUrlüğ\J 3 ı i" 
Vaşington, 10 (A.A.) - Roose- En yeni inkişafların neticesi Yu ıremizin 9H/60ı No. ıu dosyası ve ha- ıerme acılan ve haksız ve konun•" ed" 

velt'ın hususi katibı Stephen Early, nanistan için her ne olursa olsun, ciz yolile yapılan icrayj takip sırasında pılan tesCJlın terkini ve tapu st~.,oııl' 
ııtı gumrük muhafaza gemisinin İn- Yunanlılara karşı ebedi bir borç yukarıda yazılı adr_esin~z~ ayrı aY_rı giin 1 rınin iptaline mütedair ol.\~ d~e .. ,oıı: 
giltere emrıne verilmiş olduğunu aı:ına girdik Yunanlılar Afrika _ derilen ödeme emırlcrı ikametgahınm 1 dolayı müddealcyhlerdcn Hoııcc) ,,,,ı 
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1
• d y değiştirmiş olmanızdan ötürü tebliğ e- derilmesi muktezi davetiyenin rn\Je r>' 

e bunların kira ama ve ödünç a ı za er ere yo açm1.~ ar ır. u dilmemis ve alacaklının vaki milracaab l leyhanın mcı.kiır adresten çıktığl v ,.ııııı' 
·~e n1:1nı mucıbince İngiltereye nanlılara yapılan en yuksek teb • ve selık eden talebi üzerine tebliğatın ıen nerede oturduğunun dahi ."'6, ~ 

devredilmeleri için tedbirlerin a- ci_Ji. Yugoslavyada general Simo - ilanen. icrası için merci .makamınca bir bulunm~dıgı. beyanile bi'atebllg t:~ ıı" 
"nm'-5 bulunduğunu dün ·bildirmiş- V1Ç yapm~tır. General Sımoviç ay muddeUe tebligatın iliinı tensıp kı- lınması uzerıne mumallcyha ııa . "''ıt' 
ir Early. bu gümrük muhafaza Yugoslavyaya takip edilerek yolu' Jınmış olmasına mebni yukarı.da yazılı kındakı d.oveliyen'.n usul tin ı.~ı °' ~·"'. 

•• • w _ • ' borcu masraf ve avukatlık ucretı Y~ desi mucıbınce ilanen tcblıgıııe f(lıı 
'!»nılerının 1928 ve 1932 de inşa Yunanlıların gosterdıgı cesaretın !aızı ile birlikte işbu ilim tarihinden ı- verilmiş ve yapılan llAna ragrn•" d,ıı 
edilmiş olduğunu kaydetmiştir. irae etmiş olduğunu söylemiştir. !ibaren bir ay içinde ödemeniz liizım- maileyha mahkemeye geırnedıı,:" dil' 

-----------------'dır Yıne bu müddet içinde bir itirazı- hakkındakt muhakemenin gıyatıc~ı:ııJ 

,---ikdamın Zabıta Romanı: 18 - düşünceli bir adam, bir oduncu 1 de duruyor. Bu adamın sakin fa· - Ne görüyorsun, söyle, ne gö· 
ruz varsa şifahan veya tahriren bildir· vamına işbu gıyap kararının b~;aJ'ııı 
meniz_ Eorcu ödemezseniz hakkınızda yine Ufuıen tebliğine ve dufUş rfl',ı~ 
cebri icra muamelesine tevessul ve de- 1 6/5/941 perşembe saat 14,30 z:a ~~~ 
vam olunacağı lüzumu ödeme emrinin masına mahkemece karar \ er"l tfSP' 
tebliğı ma::amına kalın olmak üıere bir Tayin edilen işbu gün ve s:ıa~ ıı ~ 
ay müddetle ilan olunur. (4326) cenin mahkemede hzır bulunrn~c~ 

var. O ancak ıkı kardeş yanına 1 kat end:şe veren bir bakışı var... rüyorsun? 
geldikten sonra kımıldadı. Elini 1 Herkes gibi bakmıyor ... İki kar • Refik Necdeti kolundan çekti: 
hafifçe kaldırarak sakın bır sesle deş ölüden ziyade bu adamın göz· - :Su deliyi dinliyecek vakti • YEŞİL GÖZLE 
dedı ki: lerınden ürktüler... mız yok, gel jandarma karakolu-

Nakleden: M. Feridun - İş işten geçti... Bu adam öl· Nihayet Refik değişen bir sesle: 1 na gidıp haber verelim. 

Karşıda, siyah kayaların üstünde yanın üsünde büyıik bir leke var. müş ... Hem de çoktan ölmüş... - Ne var? Ne oluyorsun1 ~akat Necdet oduncunun kolu • 
Ömer ağanın evı ... Bu eve giden Dün gece bu leke şiıphesız kıpkır- Ölünun yüzü ezılmiş ve tanın· Diye sordu. Oduncu gözlerini ka nu tutmuş, soruyordu: 
yol çamur içınde ... Fakat dikkat. mızı ıdı. mıyacak hale gelmiş ... Yalnız s•· padı ve başını eğdi. Elile çenesini - Söyle, ne görüyorsun? .. Kati-
li bır adam bu eve çamura basma- Refik kayayı işaret etti· yah saçları suyun içinde kımıldı· ıoğuşturarak: li roi görüyorsun? 
dan, bir taştan diğerine atlıyarak - Ömer ağa düşerken başını bu yor.. Sarı ketırli bacaklarından - Demındenberi burada duru· - Evet ... Bir adam ... 
gidebilır. Nimet ise dün akşam bu- raya çarpmış olacak, dedı Kan birı de suyun içınde. ·· yorum, dedi, ve görmeğe başla • Refik oduncunun sözünü kesti: 
raya gelirken pek ihtiyatsız dav • şüphesiz etrafa sıçradı ve Nimetin . Necdet -~lüye baktı: .Bu Nime • dım... Bir adam mı? Haydi sen de ... 
randı. Bu yoldan geçerken küçük esvabile iskarpınini lekeledi. Va •. h': sevdıg.ı a.da'.'1::: Nımetın sev- Sonra yine başını kaldırarak Re- Deli ... Dem'nki iskarpin izleri ne
iskarpınlerinin bıraktığı izler h1ı • ziyet ~ayet iyı ~nlaşılıyor: .. değil ı dıgı ıçın .?1.du~dugu adam... _ fiğe baktı. Fakat gözleri sanki ar· •lir öyle ise? ... Sen hayal görüyor· 
la g<irünüyor... Necdet bu izleri mı? ... Istıntak hakımıne butun bun Refık., olunun başı ucunda bek kada, uzakta bir şeyi görüyordu. ~un ... Ben kendi gözlerimle kati • 
görünce tanıdı ve kendisine bir der !arı anlatırız... !er gıbı duran oduncuya hıddetle 1 Refik arkasına döndü: Un üstünde kan lekelerini gördüm 
mansızlık gelerek Re.fiğin koluna İki kardeş arkadan dolaşarak a- sordu: - Birı mı geliyor? Oduncu dalgın yeşil gözlerile 
dayandı. İki kardeş şimdi saman - §ağıya. maktulün düşlüğü yere, ka· - Senin burada ne işin var?... Hayır. Gelen yok. Sonra gül • bakıyor. Kiıh yakını, kah uzağı 
lığın yanına, suyun şiddetle kaya. ı yalıkların yanına gittiler. Buraya ne yapmağa geldin? meğe çalışarak: görüyor. 
lıklara döküldügu· ·· yere geldiler... Refiğin yüzü ölü gibi, gözlerin • - Oduna gıdıyordum. Geçer • - Bu neıiden bana bahsetmiş • B" k d E t dedi B - ır a ın... ve ... ·. u-

Refik dedi ki: de garip bir parıltı var. Necdetin ken ölüyü gördüm. Yalnız kalm:ı- !erdi NPCaet, dedi. Ehemmiyet raya bir kadın geldi... Etrafı si • 
- Burası pek tehlikeli bir yer... \'Ücudü bir humma ateşile yanı • sın diye bekliyorum. verme. neı "İdelım. yah Ge B' · · ., ., ... ce... ırını arıyor, arı • 

Burada ayakta duran bir adamı bir yor. Dereye yaklaşırken bağırdı: Refik ile Necdet bu adama hay- Fak:ı.t o aralık oduncu: yor .• Fakat bulamıyor. Çiinkü 0 

ista.nbul Dönlüncii icra llleınnrluiuıı
dan: 

Dlremlzin 938/4%20 Num&ralı dosya.si 
le mahcuz olup bu kcrre paraya çevril
mesine karar verilen, Şişli Halftsk3rgazi 
caddesinde Et.hıempaşa apartımanındn 

ya bir vekil göndermediği takdı lr oıı" 
kında gıyaben karar \'erileccll b ıarı I'~ 
hası mahkeme divanhanesine ası -ı11,;t 
yap karannın tebliğ makatnl.l'13 k~~3SJ 
mk üzere lliln olunur. ~ 

-----
bulunan oda takımı masa karyoıo ve sair

1 
Kirahk e'ı/ ·p· 

ev eşyasının birinci açık arttırması 1 Fatihte Çarşamba raddcsıd• 
17/Nisan/94ı Perşembe günü saat 9 • 
dan ıı e kadar icra edilecektir. Bu art- de Darüşşafaka kar~ı<ı"kil 
tırınada mahçuz eşya muhammen de- ı bahçe içindeki kagir nıil•19 U· 
ğerinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı ev kiralıktır. İçindekilere 111 
takdirde ikinci acık arttırması 21/Nisan raeaat. ~ 
1941 pazartesj günü aynı saatte yapıla· ~ ... 

cak.tır. Satış mezkl'ir apartımanın kapısı'j ~----------~ 
önünde yapılacağından talip olanların _. -""' l!lJ,,., .... 
muayyen gün ve saatte mahllinde hzır İsta.nbul :b:Jncl iflas l\Jenu,rfU,,. ~ 
bulunmalan ve daha ziyade tafsilAt is- . . n.:ı .,e etı@ 
teyenlerin dairemizin 938/4226 Numara Mtiftfs Gahp Sıntlp lrfa. 351 · tsttd 
1ı dru;yaaını okuyabllecekleri il~n olu- lacaklı Mustafa Topçu Otlunun u,t<otl 
nur. (4327) 131004 lira 48 kuruşun vesa.k• ~ı ~·ı" 

olm•11 ve l\lilfiisln kabul etın"ıon• <' 
fatı:ı,· E. i Z 7 ET, Neşriyat d e Jı;sbu 6" 

çocuk <bile itse kolaylıkla kayaların - Burada bıri var! retle, adctô 1-r "u ıle bakıyoı lar. ı -Ah ... Görüyorum ... Dınun ... geldiği zaman aradığı ada 1 •; 

üstüne düşürebilir... Biri. Fakat kafa tası parçalanan Çünkii 'iı yeşıl gc •lı.ri Göriiyorum... bulunduğu yerde yatıyor u l 
Üç adım ileride, kurşun! bır k .. - cesed değil. Onun yanında sal> n, kah Rcfiğ"" "'' l~~cdPtın yiiıi\n. Deuı. Necdet ona yaklaştı: •J>aha ,·ar) ! 

1 
bıle 6 ne• sıraya kay v !tl:1 1 

l} rcl • • ( ..,, ı. I~ tahilrin sıra def erinın düzeJ .. ıbne3i11 
na ı "ı ı l. uJ ll..;~tUl• <arar verUdJo: Uftr )lnıı»"· 

~ resı ıce - "'n) 
~!at a Si u;ı;ı., 


