
-... .,.,., ÇARŞAMBA IENS 
1496 5 

- Tarllıl SAYISI 1936 I 

°l'Pın'oN 7 TELGMI' - --
ADRES: 5 Catalotıu 

~ M. 20827 MAYIS mı 
lsianbul 

llı!. 2330! -~ 
Nunıosmani,.e KURUŞ Cad. No. H 

Balıip ve Başmuharrirl: Eftl( tzzn emdcE iN ••• TELGaAFLA•I 'l'B BABERLEai YEBl1' AKfAll •AZBTISI ~~ 

AKDENİZ 
Fırtınası 

Şarki ve Garbi Akdeniz· 
ıle Mihver yeni ve ıon 
hamleaiuin hazırlıkları· 
ıu bitiriyor. Yeni safha· 
da İngilterenin ıimdiye 
kad.ır aöaterdiği muka· 
vemetin - ciddi ve en 
eaaahsını göatermeıi ve 
behemehal bu taarruzu 
İmparatorluğun Afrika, 
Orta Şark ve Aayadaki 
ıel.i.metini kurtarmak 
için kırmuı iktiza ~i-
yor •• 

~ ~: ETEM iZZET BEINCE 

<>Unıer seçtikçe Ak.denizdeki 
~lıaarun en ıiddetliye ve en 
"-t'i neticeli bir mihver taarruzu· 
'- doğru gittiği anlaşılıyor, Be· 
ıı.e., hemen Egedeki adaların İŞ· 
~i; Siklad manzumesinden altı 
~ızın işgali rivayeti dolaştığı 
~~ Sikland manzumesinden altı 
"'çiik Ynnan adasının da işgal 
~ilıniş bulunduğu İtalyan resmi 
~liğinde kaydediliyor. Yunanlı
;:ıtııı ı.u işgallere karşı koymaları 
•leıı ın.ümkün değildir. İngiliz 
~\Pa ve deniz kuvvetlerinin de 
~rlıııngi bir mülahaza ile ada
- işgaline m8ni olınadıklan 
•rillüyor. İngiliz mülahazaları 
ile olursa olsun ve İngilizler is· 
ltuilderi vakit kuvvetli deniz ve 
lıııva filolannın zorlaması ile bu 
~aları tekrar de geçlrebilecekle
liıoe ne kadar gihenir bulunurlar· 
~ bulunsunlar; mihverin muka· 
oıl hattı hueketi de açıktır. Al· 
llıanıu ve İtalyanlar Egedeki a· 
tları birer birer ele geçirirle~-

.n, hiç şüphesiz bunları tabki· 
lııini ve İngilizleri Egeye sokma· 
llıayı da düşünüyorlar. 
~ llilhassa Adriyatik ve Yunan 
Yılan pmdiki halde, tamamile 

İtalyan donanınasına açık kalınış
llt. ltıyıdan kıyıya seyrüıiefer ede-

1 tek olan bir kısım İtalyan bafif 
"kıııvnörleri, torpito filotillaları, 
:ayn gemileri, denizaltıları, nak· 

Ye vapurları Selanik, Pire, Sala
llıin limanlarına gelebilecekleri 
tllıi; Matabnn burnundan Rodos 
tenubuna kadar olan hattın içinde 
~alan serpinti halindeki adalarda 
'"• lhleri, tahkimat, mayn tar· 

lııları, denizaltı yuvaları vücude 
C•tirildiği takdirde; Egede İngiliz 
•onaıımasınm seyrüseferi çok 
~İişkülleşıniş olacaktır. Bu tak· 
•

1•de; Alman ve İtalyanlar ~gede 
~areltet ve seyrüsefer ser!>estisini 
llluııc:a adalarda zincirleme ve 
•ıçrama suretile her türlü nakli
~lt fırsatını da bulacaklar ve 
d.:lkan yarımadasını Rodosa ve 
•ger adalara bağlamış olacaklar 
~ aYni zamanda İtalyan donan
llıasının Ege deniz üslerinde ba
~nınasını da temine çalışacaklar· 
,{~·.Bu vaziyette mihverin Ege• 
'"iti faaliyetinin hedefini şu şe· 

(Devaım 5 ltıoi SUın..ıe) 

YAIUNDA 
SON TELORAF•ta 
BAŞLIYOR 

ONUN 
liAYATINI 
Anlatıyorum 

Ya:ıau: Haluk Cemal 
ltıı •er <bir Jı.a;ral malıııatli ..,_ 

fildir, Hayaıluı ta kendlıı!, her 
tlin rördüğünüz kadm, ukek 
b(r ÇQlt iıısanlal'dıı.n OD py...u 

dlkf<M tipi y<W)ll>tanljll'daı -
larınuı doiru " oa.blh ..,_.. 
'"'"'"hr.. . 

Aıık, liifal, zevk, lQk>s, maı.
ruınıyet, ı.tırap, saadet -..e 11-
llıürlerin tükenişi.. 

Edenin n111f<11 ınftnaseoetile kalıir e9e ıeçea tarfhi ıünler: (Soldan 
sata) Eden, General Dil, Amiral Kaningem, Hava Mareşali Lougmor, 

General Yıy-nl 

SOLLUM'DA 1 RAKTA 

Her iki tarafdaAskeri hare-

1 Amerika har
biye nazırı bir 
nutuk söyledi 
Amerikan filosunun 
g e m i l e r i himaye 

etmesini istedi 
Vaşington, 7 (A.A.) - B. B. C.: Diln 

akı;am Birl"§i.k Amerika Harbiye Na
zın Sfunpson mühim bir nutuk lrad 
etmiştir. Nazır bu nutkunda, Birleijlk 
&Derika filosunun İııııiltereye yapılan 
malzeme sevklyatı ıçJn denizlerde sey
rüsferi temin etmesi lüzumu U:zerlnde 
ısrarla durarak demistir ki: 

c- Bu suretle filomuz Blrleıllt A
. merika davasına çok bl.iyük bir hiz

mette bulwımus olacaktır.> 

harp levazımıkat gevşemiş 

Nazır, bundan sonra 13 mIDeti esa· 
,.,t altına almış olan Nazi tahııkküınll 
üzerinde durarak, «Naziler &imdi mem
leketimizde de faaliyette buluıımıya 
başlamışlardır> demiştir, 

(Yazısı 5 ine! Sa.yfııd&) Stilin 

toplamaktadırıgibi görünüyor Amerikan filosu Stalin, Halk 
Şiddetti kum fırtı
naları başladı 

Kahire 7 (A.A.) - cB.B.C.• İyi 
haber alan mehafilde bildirilt'.i. 
ğine göre, Sollum ve Tobruktaki 
Alınan taarruzları kendilerine kan· 
lı zayiata mal olmuştur. Şimdi 
Mihver kuvvetleri şiddetli kum 
brtınaları ve sıcaklar tarabndan 
imtihana çekilmektedir. Vaziyet 
24 saat evvelkinin aynıdır. 

Röyterin muhabiri, M1S1r hu -
dudundaki muharebenin durma. 
sını levazım tedariki meselesıne 
atfetmektedir. Alınanlar Sollıı:ın. 
daki kuvvetlerini büyük mikyasta 
takviye etmektedir. Şimdiki halde 
levazım yanşı deva metınektedir. 
Tobruka yeni bir taarruz yapıla -
cağına dair hiçbir emare görül -
memektedir. __ ..,... __ 
İngiltere Üzerine 

şiddetli bir 
hava hücumu 

Londra 7 (A.A.) Hava Nezare
tinin bu sabahki tebliği: 

&asra bölgesinde de Atlan tik harbine Komiserleri 
s'lk1inet var kar 1 ş a c ak Başkanı oldu 

Kahire 7 (A.A.) - cB.B.C.> Or. 
t&ıjarak umumi karargahı. Irakta 
yeni bir hadise olmadığını bildir. 
miştir. Raşid Ali kuvvetleri Hab
baniyede hedeften uzaklara dü
ııen fasılalı ve isabetsiz topçu ateşi 
yapmıştır. İngiliz tayyareleri ate. 
fİll geldiği yerde mütemadi UÇll§

lar yapmaktadır. 
Basra bölgesinde ııük6net de

vam etmektedir. 

Vaşington 7 (A.A.)- Stimson'· 
un söylediği nutuk bütün memle
ketlerde derin bir tesir basıl et· 
miştir. Nazırın sözlerinden çıkan 
intıba, Amerikanın harbe girip gir
ıniyeceği değil, tıe zaman girece· 
jidir. Nutuktan, Amerikan filosu
•nn. Alınan hezimetini temin için 
Atlantik harbine atılacağı anlaşı· 
Jıyor. 

Arzusile bu vazifeyi 
bırakan Molotof Ha
riciye komiserliğini 

muhafaza ediyor 
Moskova 7 (A.A.) - B.B.C.: 

Tass ajansı tarafından bildirildi· 
ğine göre Sovyet Halk Komiser. 
leri Meclisi Başkanı Molotof, ken. 
di isteği ile bu vazifeden çekilmiş 
ve B. Stalin Komiserler Meclisi 
başkanı olmuştur. 

Molotof Başkan muavinliğine 
tayin edilmiştir ve Hariciye Ko • 
miserliğini de muhafaza etmek -
tedir. 

Haile Selasiye 
Adisabeba'ya 
nasıl girdi ? 

• 
Italyanların işgal el tikleri yeni altı 
ada Giridin şimaline düşen ada
Lırdır, Siklad grupuna dahil d:ğer 
adaların işgali de muhtemeldir 

(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
1 - Ege denizinde 

6 mayıs tarihli İtalyan resmi 
tebliğinde Ege denizinde Amar • 
yas, Anafi, Jos, Santoris, Naksos 
ve Daros adalarının İtalyanlar ta
rafından .işgal edildiği bildiril • 
meötedir. Radyo gazetesi Sisam 
Adasının da işgal edildiğini ha· 

Balkanlarda 
Vaziyete bakış 

GİRİDİN 
şimalinde ki 
Siklad adala 
rı da işgal 

ediliyor 
~ sısamın ela""""" 
işgal edlldlfil 
hen az teeyyüt 

etmedi 

Yunan filosunun 
büyük bir kısmı 
İngiliz filosuna 

iltihak etti 
İTALYANLAR SİKLAD 
ADALARINDA 

Anadolu Ajansının ve Ankara 
Radyo Gazeteisnln verdiği haber· 
lere göre, Yunan adalannın pey .. 
derpey işgaline devam edilmek-

(Deva.m 5 lnoi sahifede) 

ber vermişse de henüz teeyyüt 
etmemiştir. Bu adaların işgal edi. 
leceğini tahmin etmiş ve Girid 
§imalinde kalan t"kmil Yunan a
dalarının Mihver tarafından ele 
geçirilmek istenildiğini evvelki 
yazılarımızda muhtemel görmüş. 
tük. 

(Devann 5 ln<P Sa.lılfe,fe) 

\Milli Müdafaa 
politikamız ve 
Bitlerin nutku 
Bugünkü "U 1 us,, 
refi~imizin mühim 

başmakalesi 
«Ulus. refikimizin bu sah ı'ı çı· 

kan sayısında Falih Rıfkı Atay 
•Milli müdafaa politikamız ve 
Führerin nutku. başlıklı makale
sinde bilhassa şuııları söylemek· 
tedir: 

•Harp Balkanları aşarak, Ada· 
lar denizine kadar geldi. Çanak· 
kale boğazı ile Ege kıyılarımızın 
karşısındaki adalar mihver kuv· 
vetlerinin eline geçiyor. Bizim de
ğişmez bir siyasetimiz var. Bu
nun ne olduğunu Tiirk köylüsti 
Milli Şef kadar ve her yabancı bi· 

(Deva.llll: 5 inci s:ıyfad>) 

Su malısuııerlm z 
Su mahsullerimlz hakkında baı.ırla• 

nan kanun projesi Büyük MUlet Mec
lisine verilmiştir. 29 maddelik: olarak 
hazırlanan ve tadil edilen bu yeni ka
nun projesi ile bir cBalıkbank.> .kurul
masından vazgeçilmiştir. Buna muia-

· Alınan tayyarelerinin son gece 
İngiltere üzerindeki faaliyeti ge-

\ niş mikyasta olmuştur. Brbirin
dn çok uzak mesafelerde bır çok 
mıntakalara genişletilmiştir. 

Habeşistanda İtalyanlardan ah mm toplıtt mnayene edı1iyor l 
bil ~ milyon lira sermayeli bir işlet
me bürosu tesis olunacak ve sünger
cilik ~ôrketi tasfiye olunarak bu bü-

1-~~====~~==~~~~~~~r~oy~a~b~ağ~lana".:'.'.:~oak~tır~.:__----~ l 

~~Marmara havzası 

1 

Klayd mıntakasına oldukça ağır 
surette hücum edilmiştir. Mühim 
hasarlar olm~tur. Bazı telefat 
vardır. 

Mersey mıntakasına da hücum 
edilmiş, hasara sebebiyet veril -
miştir. Ölenlerin miktarının çok 
olmadığı zannediliyor. 

Şimali ve cenubu garbi İngi!. 
terenin muhtelif noktalarına bom· 
balar atılmıştır. Fakat buralarda 
ölenlerin miktarı azdır, hiçbir ta. 
rafta geniş hasar olmamıştır. 

Geceleyin İngiliz avcıları tara. 
tından dokuz düşman tayyaresi 
düşürülmüştür. 

Bir üvey ana kı· 
zını döverek taş· 
larda beynini a
kıtarak öldürdü ! 
Canavar ruhlu ka~ı
nın hiddetine sebep 
masum yavrunun 
yemek istemesidir ı 

Asiye isminde bir kadın 7 ya. 
pndaki üvey kızını vahşiyane bir 
§E'kilde öldürmüştür: Muş Vilayet 
merkezinde Ali Şeyho isminde bi· 
rile karı koca gibi oturan bu 35 

(Devamı 5 lııol &&yfada) 

Görünmez kaza 
dalatada oturan Hasan isminde bir 

kahveci tepsi içinde çay, kahve götü
rürken ayağı kayarak düşmü~ ve . çay 
bardaklarının cami bileğine batarak 
yralanmış, Cankurtaran otomobili ile 
Beyoğlu Hastanesine tedaviye · götü
rülmüştür. 

PARMAGI KOPARILAN KAPICI! .. 
Ni.§antaşında Vali Konağı caddesin

de Yayla apartımanmdan eşya la§ıyan 
Cem.al isminde biri kapıcı İbrahimle 
kavga etmiş ve Cemal kapıcının par· 
mağı.nı kapıya sıkıştırıp koparmıştır..!.:.:_ 

11"======="" 

Kuduz bir kö
pek iki çocukla 
iki erkeği ısırıp 
yaraladı! 

yolcularının sevki 
devam ediyor 

Yakacıktan Pendlle 
kaçan azgın hay. 
van jandarmalar ta
rafından öid'lrOldl 

1 

Bugün de Üç kafile muhtelif 
-·""' yeri re hareket ediyor 

Yakacıkta evvelki gün bir kö
pek ansızın kudurmuş ve önüne 
gelene saldırarak 10 yaşında Kad. 1 iıutantan merasimle Adisababaya 
ri ve 12 yaşında Saadet isimle - Giren İmparator Haile Selasiye 
rinde iki _çocuğu ısırıp yaralamış. Kahire 7 (A.A.) _ Habeş fm-

Kendi arzulariyle şehrimizi terke
derek Marmara havzasına gidecek!~ 
r1n bugün :nakline devam edilmekte
dir: 

Bilet numaralı 5245 - 5449 arasında 
olanlar saat 20 de Anafarta vapuru ilt?y 
Bürlı.aniye ve Ayvalığa gideceklerden 
bilet numaralan 4299 - 4323 arasın· 
da olanlar da ·saat 15 de Bursa vapuru 
ile hareket edeceklerdir. 

tır. paratoru Haile Selasiye pazartesi 
. Azgın hayvan bundan sonra Ya- '-.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ günü tezahürat arasında Adisaba. 1; kacıktan Pendiğe kaçmış ve bu. (Devamı 5 ıneı Sahifede) 

Mudanya ve Mudanya yoluyla Bur
aya gideceklerden bilet numarala• 
n 4569 - 3686 arasında olanlar bu· 
gün saat ı 7 da Marakaz vapuru ile, 
Br-rlırma ?e Bandırma yoluyla mııh
telil istasyonlara gideceklerdir . 

YENİ SVEKİYAT GÜNLERİ 

Vil!lyetin yeni sevkiyat günleri hak~ 
lwıdaki tebliği 5 inci sahifemizdedir. 

rada da Ahmet adında 41 yaşında --;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:
birile 45 yaşında Sabriyi yarala
mış ve nihayet jandarmalar ta • 
rafından siliihla vurularak öldü
rülmüştür. __ __,,_ __ 
Limon Hatlarında 
lhtlklr varmış ı 
Şehrimizde son ıünlerde limon fi

atları çok yükselmi§tir. Bir limon 12,5-
15 kuruşa kadar satılmaktadır. Keyfi· 
yet Fiat Mürakabe Komisyonuna bil
dirilmiştir. Alakadarlarca bu tereffüe 
sebep görülmediğinden ihtikar adde .. 
dilmekte ve tetkikler yjtpılmaldadır. 

• 
lnönü şehit-
liğinde bu pa 

• 
zarmerasım 

yapılacak 

KISACA 

EGE ADALARI 
Evvela Taşoz, sonra, Semend· 

re, Limni, Midilli ve aibayet 
Sakız adası Almanlar tarafın· 
dan işgal edilmiş bulunuyor. Bu 
adalar, bizim Çanakkale Boğa
zının önünden başlıyarak, gar• 
hi ABadolu sahillerimiz beyun
ca, cenuba doğru sıralanmot 
Ege Yunan adalarıdır. 

Bir zamanlar, Akdeniz İugili:ıı 
ıosu kumandanlığı, İtalyan 

filosunun ortada görünmediği· 
ni söylerdi. Fakat, şimdi görü
lüyor ki, İki İtalyan destroyeri 
Ege denizinin ta şimal içine ka· 
dar giriyor. 

Londrada .,ünteşir l\fanc• 
hester Guardian gazetesi, ge
çen günkü başmakalesinde, ber 
halde Nazilerin maksadınıa 

Türkiyeyi çember içine almall 
olduğunu yazıyordu. İSLAM 

ANslKLOPEDİSİ 
Birinci fasikülün ikinci 

baskıaı çıkmt§tır. 
Fiatı 100 K. 

· Kaynar su taşırken 

Şehrimizden de 
bir 11.eyet merasi
me iştirak edef.'ek 

Artık, Sakızı da işgal eden 
kuvvetler, şiındi, 12 ada ile da· 
)la yakın ve kolay irtibat -.e 
muvasala peyda etmiş ol~ak· 
lardır. 

Bu teşhis doğru mudur, eğri 
midir, bilmyoruz. Faka, bizim 
kat'iyetle bildiğimiz birşey var 
ki, o da, İngiliz donanmasının 
Akdenize hakim olduğudur. 

YAKJND
1 

A 1 Aıram Kuaarasında açılan mii:ı:a-
br.ı-ie aeyBBa tı beklenenlerden ==== .A.ttle 

\, 

Maarif Vekilliği Ya· 
yınevleri ile bütün kitap· 
çılardan arayınız. «3477» 

Kadirgada Kumrular sokağında fi3 
numarada oturan ve Sirkecide riasan 
Ecz<i Deposunda çalışan 336 doğumlu 
İbrahim gaz tenekesiyle kaynar su ta-
5ırken gaz tenekesiyle birlikte duvara 
çarparak yaralanmış ve başından, göz
lerinden haşlanarak hastanede tedavi 
altına alınmı~tır. 

Ankara 7 (TelefO'llla) -
Cumhııriytn Halk Partisi; 
1ıı&rı.ü zafeTlerinin mahallin
de yapılacak merasim pro • 
gramını hundan böyle mayıs 

(Devamı 5 lnol -1ada) "-------J 

Sakızm işgaline ait yerilen 
ta.fsilattan öğrendiğimize ı:öre, 
bu aduya iki İtalyan ılestr.oyeri 
refak.tinde bir AlmlUl npuru 
gelmiş, hiç mukavemete maruz 
kalmadan karaya •sker ilır~ 
eılllınişiir. 

O lıalde, Ege denizinde, İtal
yan detroyerlerinin elini kolot
nu sallıya sallıya dolaşmalarıas1 

nasıl lıir .,ana verilebilir?. .... 



BAHÇELER 

ÇlÇEKLER 

Belediyemi4 bir bahçeler 
mütehauııı davet etmİf.. Mii
tehaa111, ,ehri doI.,ıyor, yeni 
açılan meydanların, bahçe ye 
parkların nuıl tanzim oluna· 
cağını tetkik ediyor. 

Bu arada, Oaküdara da ııi
dilerek, İskele meydanıl11Jl 
nasıl yefİÜeneceii tetkik Oo 

lunmuf .• 
fakat, Oalriidara kadar 

beyhude zahmet edilmiı .. 
Çünkü, bir türlü açılmaaı bit
miyen bu meydanda, nerdey
ae kendiliiiinden kır çiçeke
ri, dikenler, baldıran otları 
çıkacak .• 

MEMBA SUYU 

MÜHÜRLER/ 

Sucular Cemiyeti, Beledi
yeye müracaat ederek, tayanı 
~ikkat bir ıikayette bulun
muş: 

«- Bazı kimseleria ihma
li yüzünden, memba suları 
mühürleri para ile aatıh· 
yor!» 

Bu ihbar karııaında, alaka· 
darlaın ne d ündüğünü bil
miyoruz. Fakat, biz, bu hadi
aede bir fevkaladelik bulmu
yoruz: 

Su bile para ile satılırken, 
mühür, neden paraau: satıl· 
11n?. Herkesin, para ile Süley· 
man olmak arzularına ne di· 
yebiliriz?. 

REFÜ i' LER ÇOIC. 

HOŞ OLUYOR 

T nkıim ile Harbiye arasın· 
daki ağaçların altına, ve Fa• 
tihle Edirnekapı arasındaki 
yolun ortaıına dikilen çiçek
lere, yeni imar ıstılahında re
füj adını veriyorlar. 

Orta Avrupa memle
ketı~rile ticaretimiz 
gittikçe genişliyor 
Romanya yolıle orta Avn..pa 

memlekel1'erile olan ticaretimiz 
gittikçe genifl.emelı.ledır. Balkan 

harbi yüzünden bir müddet ı.nlı.ı
taa uğrayan bu tıcaret şimdı eslı.i. 
sinden daha lı.olay bir ~lde bet· 
lamıttır. Macariııtan ve İsviçre ile 
bilhassa i'azla .ınübe.delf! olmak -

tadır. Macaristandan yakında mü
hiın miktarda demir e~ya ve çivi 
gelecektır. 

BAEEBLE 

VM.AYET ve BELJ::DIYE: 

* Gıda madde!erinın •takliyat 
ambarlannda deri, yapağı ve .;a. 

ire gıöi maddelenn yanına konu. 
!arak bozulduğu goruldiı iinden 

Bele<Lye Reisliği bunım men"ini 
alAkadarlara bıldırmiştır 

* Ayın 15 inden itibaren şeh. 
rim.zin tekmil semtıerindeki ga
r•jlarla. berberlerde permanant 
makınelcrinın Belediye Makine 
şubesi mühendislerince muaye. 
nelerine başlanacaktır. 

*Çocuk Esırgeme Kurumu is. 
tanbul Vllayet kongresi 24 mayıs 
cuma~si günü saat 14 de yapıla

. ı:alı::tır. 

i TiCARET oe SANAYi: ._______ --
* Dün bir Ireşadiye altını 275-0, 

ve altının gramı 34.5 kuruştur. Be. 
şibirarada 124 - 125 liradan mil -
amele gormuştur. * Dün şehrimu:den 5 ll ,000 li
ralık ihracat yapılmıştır Am.,ri.. 

kaya av derisi, Almanyaya tutun, 

küspe, d "I, halı ve Fransaya fın
dık gönderilmlştır. * İsveçten gümniğe gelen 76 
ton çivi ve galvanıze telin serbest 

dövızle ithaline müsaade edılmiş. 
tir. Uzun müddet çekilen çivi dar
lığı artık tamamen zail olmu, bu. 
lunmaktadır. * Haydarpap gtlınru unde bu
lunan 500 çuval kahve, Tıcaret O. 

Gazetelerin yazdığına sö
~. bu refüjler çok hoı olu· 
yormuf; her kaza mıntaka11 
dahilinde mutlaka, böyle re
füjler vücude ıetirilecek
mit l 

!isi tarafından devrolınrnıştur, 1 
1 

Acaba, Üsküdar meyda· 
nında da refüj yapılacak mı?. 
Rabbim, o ciinleri de cöate
recek mi?. 

YoGURTLf.J 

ISPANAK. 

Ooıtumuz Selamı izzet Se
ılea, «Bir Ispanak hikiyeaiıt 
serlevhalı bir fıkra Y•ZllllJ 1 
Bizim Oıman Cemal bunu 
ııörmı.if, kota kota yanıma 
aeldi: 

- Aman, dodi, Selimi aa
panaktan bahsediyor?. 

c- Buda ne gibi bir fev
kalidelik var?.ıt 

c- Kendisine ıöyle ka· 111.._ ıeçerken yoğurt af. 
ma11 unutm••m.. Sar•muk 
ta dılilterae, pek süz.el olur_ ıt 

AHMıTRAUF 

Edebi Roman: 52 

kahveler Ofisçe tevzi olunacaıctır. 
* Gülhane parkı arkasında Mus.. 

tafaya ait ahırdan palto ~rdığı 
iddia edilen Turgud. Sultanahmet 
Birinci Sulh Ceza mahkemesinde 
g ay hapse mahküm edilerek tev
kif olunmustur. 

MUTEFERRJJC.: 

* .Mehmet ı;amı isminde 15 ya. 
şında bir çocuk Be ikt8f !.ram • 

vayında Nevzat adında birınin 
çantannı çaldığından tevluf e • 
dilmiştir. 

* Fatihde Hisarbey mahalle -
sinde Karaosman sokağında otu. 

ran Meltha kocası Kemal Üşen • 
mezden para istemi*, vermeyince 
eline geçirdıği bir çakı ile Meliha 
kocasını yaralamıştır. * Mercanda uzunçarşı arka • 
sında 9 nultıiralı evde oturan 
Mehmedin ölü olarak bulunduğu

nu dün yazmıştık. Bekçilik yap • 
makta olan Mehmcd.in tabanu • 
sını temizlerken kazaen öldüğü 
=iasıl.ınıştı.r. 

KOLKOL·A 
Müellifi : Nizamettin NAZiF 

- Demek on dört yılın muha. 
llllbesinden kArlı çıkmıJ bulunu -

7orııun. 

- Şüphe mi edıyorsun! Ya ne 
ııanıruştın budala? Jale sana be. 
alın eski mektuplarımı gös'.erdi 
el.iye yeniden ona işık olacağımı 
mı sanıyordun? 

- Ja:enin mektuplarından de
ğil amma az evvelkı göz yaşların
dan böyle bir iÜpheye tutulmuş

'ıum. 
_ Onl~r aşk gözyaşları değildi. 

- Ya ne idi? 
_ Sadece ... göz yaşları işte. 

Ve Semihin başka sual sorma • 
8!.1\a imkan bırakmadan ilave et
tı!: 

- Saadet ve bedbahtlık ... Ne 
lltıPc.i şeyler. Jalenin ilk mektu. 

buma cevap :tcrdı ~ı gunü hatırlı
yorum. Kargacık burgacık yazı. 

sıru güçlükle hecelerken kalbim 
duruyor &anmıştım. Benimle ev -
lcruneğe karar verdiğini bildiren 
mektubunu aldığım gün ise deli

rir gibı olmuştum. Sonra araya 
bugünkü kocası gırmişti. Zengin 
bir adamdı. Evine ba lı bır koca 
olur diyorlardı. Zengındı de ... 
Endi ed'·n, reliıştan uyuy nıa< ol
muştum. Bana öyle geliyordu lı.i 
Jale onunla evlennrse ölürüm ... 
Hahhah hahhah! Mege; evlenme. 

mekle kurtulmu~m. ~m de ne 
badireden kurtulmuşum. Duşün 
bir kere Semih! bu gece ben on 
üç yıllık bir koca olacaktım. Bir 
koca kl sevgisind!'?l zerre kal • 
mamış. Bir koca ki ea yakın dost. 

Orta şark hidi•derind9 en çek 
bahseden dünya matbuatı içinde 
ViJide fıkan Fransız gazetelen de 
vır. Bu ceridelt."r1n ntiitaleasına 

göre, Orta şark harekatı ile, artık 
orada da muhareı.., lıqlamı ed
dedil<."bilir. Heu-• yeni ha lıy&I 
bu mııharebeain. çok çetin ye 
muıı olanğı ve bilha , dal itu
dak ulıı< - , ileri - "J )Of. 

Orta şark va.ziyeti.U tetkik edea 
bu gazeteler, hudut ko ı ol
maklığıma clel yısile, bizden ıle 
ba~ !ar. Muhuebenilı a
laca· ı şekil ve takip ed c 'i isti
kamet, Türkiyenin buııdaıı biyle 
tuta.atı )ola bağlı imiş. 

Fnınsız gazeteleri, demek i ti
yorlar ki, Türkiye, bu -nku haltı 
hareketinde yaparağı değişiklik

lerle, Şark muhare in" inkişaf 
safhaları üzerinde mil ir ola
caktır. Ve dört özl , Türkl)·enin 
tı.tumunuıı ne olarağmı bekliyor
lar. 

Türkiyeden. belıJenilecek ne 
vardır!. 

Tür ·i> · n, bui!Ü e kadar takip 
ettiği durlist ve bar\l dı ı politika
sında herhan i bir değişiklik ya
parağmı sanmak, en hafif bbirile 
gaflettir, 

Fransız gazetelerjnin ivicaclı bir 
liı;anla söylemek istedikleri f"Yi 
anlıyoruz. Fakat, bİ7.e ö. le geliyor 
ki, Fransızlar, bütün iddialanna, 
zaman ıaman tarihi ve an'anevi 
dostluktan bahsctmrlerine rağ
mrn, heniiz Türkleri ve Türk kQ
rakterini i)·i anlıyan1amı~lar_:{ır. 

Bunu anlamolnrı için de, daha 
• fü fırın ekmek isterlt'r. 

REŞAT FEYZi 

l'Carsta ağaç dik
me merasimi 

Kars (Hususı) - Yeni Kars Va

lısi B. Hudai Karataban şehrin 

ağaçlandırılması işile bizı.at meş

gul olmaktadır. Mumaileyh ilk o.. 
!arak Sıvas fıdanlığından 250 a

ğaç getirterek caddelere mera • 
~lmle d.iktırınıştır. Fıdanların hep
sini Ziraat Müdürü B. Kemal 
Gunar dı!tmtştır. 

nen z Tlcare ok u 
tevsi e · y r 

Ortaköydeki Yükse.it: Denız Ti. 

caret mektebi teşkiliıtı geni~le • 

mektedir. Önümüzdeki yıl melı. • 
tel:ıe dalı.ı fazla talebe alınacaktır . 

Mektebe yeni bir kütüphane ya
pılmıştır. Ayrıca yeni bir jiınnas. 

Uk salonu ile spor sahaları yapı

lacaktır. Munakalit Vekili yaptığı 

tetkiklerde Im!ktepteki mükem • 

ıneliyetten çok memnun olmuş
tur. 

Denizciler Bayra
mı !ÇID bazırlık

lar ba'1aaı 
Alakadarlar 1 temmuz Deruz • 

cilik Bayramı için şimdiden ha • 
zırlıklara başlamışlardır. Bu 8e • 

neki bayrama bütün denizciler ve 
deniz sporile uğraşan klüpler iş
tirak ettirilecek ve büyük yarl§
lar yapılacaktır. Bu l!ellel<İ me • 
rasimin Moda koyunda yapılması 
diiJi mjilmekl'Cd.ir. 

ları, arkasını dönunce kahkaha
larla gülüp alaya. alıyorlar. Şu 

andaki ben ile J alenın kocası hır 
Naci arasındaki farkı ölçecek ka. 
dar zekisin elbet... 

- Peki amma, Jale seninle ev
lenmiş olsaydı, bir arnant redarik 
etmeğe lüzum görmezdi sanının. 

- Sanırsın.. Sanırsın_ Sanmak 
başka realite yine başka. Aşk bi.. j 
ziın tek kadın görmeğe hasret 
çektiğimiz günlerin hastalığı idi. · 
Her an birbırinden güzel bir sürü 
k.adınla karşılaşmak imkanını 
bulduğumuz bugünlerde aşk? Ha· 
yır Semih ... Artık böyle birter 
yoktur. 

- Aldanıyorsun. Gazetelerimiz 
hiıli. 94k vak'aları ve aşk yüzün. 
den doğan maceralar ile doludur. 

- Bunlara kıskançlık vak'aları 
demek daha doğrudur. Bunların 
kahramanları bırer aştk değil bi
rer içtimai terbiye mahrumudur. 

Semih cevap vermedi. Tapı•, 

ude bir çift altın kol düğmesi ve 
iki gi>ğıis düğme& ııeçmişti: 

ve 
ar 

Lise mezuniyet imtilıanlarz 
•• 

dün bitti.Universitede netice-
ler bu yıl daha iyi bulunuyor 
Lıselerm son ~•nıflarında me. 

zunıy ~ ımtıhanları dün ak<am 
bitmıştır. Kazananların ısımleri 

bugün mekteplerde ıl~n edilecek
\ r. Tal.,bel~r. hangi gruptan ol
gunluk imtihanlarına gir~kler nı 
yarın ak ama kadar mektep mü
d\irluklerme hı d receklerdır. 
Lıse D<!vlet olgunluk. lmt .an • 

lan 9 a · cuma giınü b ıya
cak~ır İm han sualleri, bu s<"ne 
de Maarıf V< lılletı t .. rafır lan 
gon erıle«>ktir <:u, a L r.:ı ilk o
larak edebiyat ve fen kollan kom

poz..syuml imt 'lan 3cak Gr -

dır. Ayın onunda et.ebı at kolu: 
Ed bıvat ren kolu Matcmat k 
ders. r rden imt hana gu"f' ktır. 
Üniversıte Huk• k \'!! tk ısat 

Fakültelerınin ekme ımühanları 
evraktnın okunması b'tmıştır İm. 
tihan netiC<'lerinin ilanıftd b ş -
lanmış ır. Dün İktısat Fakültesi 

eleme ımtihanlarında muvaffak 
olanların lısteleri ılan edilmiştir. 
MuvaUakiyet nisbetinın geçen se
neden fazla olduğu anlaşıl ır. 
Hulı.uk Fakültesi eleme imtıhan. 
ları neticelerinin cet wllere ya • 
zılması :.şi bugün ıkmal edilecek 
ve netıce liste halinde talebeye 
bildlı"ilec kur. 

Edebıyat Fakü.ltesınin sertifika 
imtihanları pazar esi gunü baş -
iamıştır. Tıp Fakültesinın vizeleri 
sona ermektedir. 

Hukuk ve !ktısat Fakültelerin
den başka cuğer Fak.ıltel~r im. 

tıhanlarırun nonnal olarak 15 ma. 
yısa ,ona erd.rilmesi!'e ça~a
c~ktır. Bütün Fakult-clcrde imti • 
hanlör sona erdikkn sonra bu se. 
ne mezun olacak talebenin d,p • 
!omaları doldurulacak ve d.ploma 
tevziinde Maarif Vekili de hazır 
bu~unacaktır. 

~------~ .. !~------~ 
Yalova iskelesi 

Y alovada yeni, mo
dem bir vapur iske

lesi yapılacak 
Deruzyolları Umum Müdıirlüğli 

yal ovaya yeni bir vapur iskelesi 

ınşa ettınncfıe karar vermiştir. 

Bu hususta planlar hazırunmak

tadır. İskele çok güzel modern bir 

,şekilde yapılacak, nhtım tamir 

edilecektir. İnşaat bu sene h!liri.. 

lecektir. 

Çorap imalatı 

Nizamnamede za
mana gore tadi

lat yapılacak 
Öğrenildiğine göre, İlı:tısat Ve. 

kAleti çorap standardızasyonu ni
zamnamesınde tadıllt yapmağa 

karar vermiştır. Yapılacak di
liit muvakkat olacak ve tabıl va
ziyet avdet ettikten sonra esas ni.. 
zamname tatbik olunacaktır. Ya
pılacak adil"t pııısayda m vcut 
olan ipliklerle çorap imalatını te
min edecektir. 

-..-f ADLİYE ve POLİS '-.J -

Gece vakti sarhoşlukla bal
kondan düşen genç kız! 

Şebr zln maııtellf yerlerinde Z4 sa
atte 4 yangm vak'ası olda 

Beyoğlunda fuımalımescitte, Mi. 
nare sokağında 15/l numaralı 
evde oturan Çek tebaasından Her. 

mµn kızı otuz ya larında Ange -
liki pazartesi gecesi evine geç va
ki sarhoş olarak gelmiştir. An • 
gelikiyc iı;ki fazla d·:ıkunduğundan 
kadın kendini evin birinci kalın
daki balkona dar atmış ve orada 
hava alırken aşağı sarktığından 
balkondan caddeye düşmüştür. 

Angelikinin feryadı üzerine ye
ti~nler zabıtaya haber vermişler 
ve kadın Beyoğlu hastanesine 
kaldırılmışt.ır. 

Angeliki her ilci bacağından da 
ağır surette yaralı bulunmakta • 
dır. 

4YANGIN 

Küçükpazarda Zeyrek Cadde. 
sinde Zeyrek camii valdı olan 159 
numaralı kahvenin ocağında bı • 
rala.la.n ateşten kaplamalar tut\lj" 
muş, dükkanın ic tarafı kısmen 

- ~asıı ouıuyorsun bunlan! 
- Güzel. Acele edişine bakılır. 

sa felsefeden bıktığın anlaşılıyor. 
- Yalan değil. Ben basit bir 

adamım. Hadiselere hükmeden hır 
zekaya sahip olduğumu iddiaya 
kalkışmaktansa hadiseler tara • 
fından idare edilmeyi tercih ede. 
rim. 

-Yani? 
- Belki aşık olurum, belki ol-

mam. Belki ııevmek istediğim hal. 
de sev-emem. Belki sevmemek is
tedigım halde severim. Fakat bü. 
tün gönül fırtınaları içinde hu • 
sus! bir rolüm olduğuna, olaca. 
ğına inanmam. 

- Ben de öyle idim amma ... 
Şimdi ... 

- Tecrübelerim... Tecrübeler 
ve serencamlar beni değıştirdi. 

- Glizel... Giy şu gömleği. Ne

rede frakın! İyice değiş de so • 
kağa çıkalım. Zira vakit epey 
ılerledi Daha ben eve gideceğim, 
değişeceğim de ... 

- Ferihayı da alacaksm. 

yandıktan sonra İtfaiye tarafından 
söndürülmüştür. 

* Alemdarda Hüseyınağa ma
hallesi Cami sokagında 18 numa. 
ralı evin baca;;ı biriken kurum • 
!arın lesirile tutuşmuşsa da ye
lişzn İtfaiye taraündan sür'atle 
sôndürü!n aştür. * Galatada ArapcamL.nde Ot
lak sokağında Daniş Ba~ğluna ait 
hurda demir deposunda boruları 

boyamak için yakılan ateş, civar_ 
da bulunan kapalı katran teneke. 

!erinin patlamasına sebebiyet ver
miş ve bir yangın başlangıcı vu
kua gelmiştir. Depo kısmen yan _ 
dıktan sonra ateş, İtfaiye taraftrı.. 
dan etrafa sirayete meydan bıra
kılmadan söndürülmüştür. . 

* Cibalide Odun iskelesi soka
ğında üç katlı bir evin taraçasında 
ev sahibi tarafından yakılan man
galdan sıçrayan kıvılcımlar bir 
Yanıtın başlangı<:ına sebebiyet ver-

- Daniş de gelecek tabii • 
- Cavidanı da beraber getir • 

mesini temin et. 
- Öyle ise ben gideyim. 
- Git! Fakat kapıcıya söyle • 

meği unutma. Bize on kişilik bir 
masa hazırlatsın. 

.......................................... 

........................................... 
. Rezzan bu gece bir Kraliçe gibi 
ıdi. Sıyah dantel bir rop giymiş 
ve bır çok mücevher takmıştı. 
Masasında Sacitle zevcesi ve ya. 
rım düzine genç vardı. Fakat Mol
la Bey ortada görülmüyordu. 

~aci, od~ında yemek yedikten 
ve hatta bır şişe şampanyayı da 
y~rıladıktan sonra baloya git • 
mıştı. Saat on biri geçiyordu. Sa. 
lona girer girmez pistten bir hayli 
uz_ak bir köşede, Galatasaray ve 
Türk bayrakları ile süslü ve yarı 
saklı bir köşede oturan .Rezzan 
herkesten önce gözüne :lişmişti. 
Hemen o tarafa doğru yürüdü. 

Acaba verilmiş bir kararı mı 
vardı? Kimbilir ... Bu sırada cu 
•usmuştu. Masalarda boşalııuf ve. 

p u 
iŞ 1 

Müstahsilin elinde 
geçen yıldan hic. 

pamuk kalmadı 
Ziraat Bankasının yaptığı tet. 

kiklere göre, müstahsil elinde pa. 
muk kalmamıştır. Geçen senüı 
rekolte tamamen atılm1,1tır. Bun
lardan bir kısmı ihraç edilmiş ve 
geri ulanlar dahili ihtiyaç için 
mühayaa oluınnuşlur. 

Ticaret Vekaleti şlmdı ihracat 
miısaadesı vermemektedir. Yeni 
sene pamuk mahsulünün pek faz. 
la olacağı tahmin edilmektedir. 
Geçen sene müstahsilin çok para 
kazandığını gören köylüler fazla 
zer'ıyat yapmışlardır. 

13 er e erli mal· 
ı r P zarı açılıyor 

Sumer B n mütehassıs bir zatı 
Anadolunun muhtelif vi!Ayetle • 
nnde tetk kler vapmağa gönder. 
mışlir Bu te kiklerden sonra muh
telif vı!iıyetl<'rde 13 Yerli Mallar 
Pazarı açılacaktır. Şubelerin ek
serisi şimdıye kadar .hmal edil. 
miş olan Şark vıl5y tlerinde ola. 
caktır. 

Bundan sonra devlet fabrika • 
lan mamu tı tüccarların elıne 
geçmeden perakende olarak halka 
ve köylüye ucuza satılacaktır. 

omanyadan getir· 
tllecek tramvay 

bandajJarr 
lst:mbul tramvayları için Ro -

manyaya sıparış edilen bandaj • 
!arın ıınal edilinekte olduğu ve 
yakında gönderileceği haber a • 
lınmıştır Bu bandaj !ar 800 tane. 
dir. Bunl:ır gt!ldikten sonra İstan
bul tramvay !arının 2 - 3 senelik 
bandaı ıhtıyacı karşılanmış ola • 
caktır. 

Ç"p hrınlarmın 
ateş ı= istifade 
Alı Çorbacı lsm ınde bir muha. 

cir vatandaşın Be1'edıyeye mıira • 

caatle teklıf c tiği ucuz modern 
çöp fırınları içın l'!dirnekapıda 

yapı an ı~cnibe muvaffakiyetll 

netice vermı.ştır. Anadolu Beledi

yelennin de bu vatandaşın keş • 

finden istifade etmeleri temenni 
olunmuştur. 

B. Ali Çorbacı evvelce Tunaya 

dökülen çöpleı·i halkın şikayeti 

üzerıne bır fırın yaparak yakmak 
suretı!e anıda da bu işi halletmiş. 
tir. 

Yeniden ehrimizin 6 muhtelif 
semt:nde yapılacak olan bu pratik 

ve ucuz çöp fırınlarının beheri 
kerpiçten ve birkaç yüz liraya 
mal olacaktır. Çöpler yandıkça 
külleri ızgaralardan, teneke ve 
kemık gibi maddeler de ayn de. 

liklerden yere dökülecektir. Fı. 
rınların ü~t kmmlarında ve fırın. 

!arın ate~ile teshin edilmek üzere 

halk hamamları inşa olunabileceği 
de anlaşılmıştır. Bu iş de ehem • 
miyetie tetkik olunmaktadır. 

miştir. Vaktinde yetişen İtfaiye, 
ateşi geni~emesine meydan ver

meden söndürmüştür, Bu müddet 
zarfında evın üst katı kısmen yan
mıştır. 

agoslavya •nd 
mlraaçdarı 

Yazan: Ahmet Şükrti .ı:.S 

Mihnr devletleri, Svetko,,İI 
Markoviç ile 5 martta bir 
de imzalı;varak Yuı;oslavY 
mülki tamıımlığuıa hürmet 
yi videtmişlerdi. YuıroslavY 

Viyanada ;,çJü paktı imza! 
Kral Aleksandrın ölümünü 
eden seneler zarfında bu de>' 
mukadderatını idare edenler 
rafından takip edilen yolull 
nuncu ve biraz da tabii gor"' 
merhalesi idi. Kral Alcksandr 
manında Yug 18\'ya, BalkaP 
Orta Avrupa statüko unun ın 
fazasıada aktif bir siyaset 
etmişti. Kral öldükt n sonra 
goı;l:n·yanın bari ·i siyaseti 
bir istikamet takip etnıeğc b• 
dı. Küçük ontant ile olan ba 
gevşedi. Balkan antantı İÇ 
menfi bir rol oynadığı göriilıt) 
du. Bu yeni politika ·ı idarr 
Stoyadino,·l(iıı uıih,•er dc,1•1 

damlarile arıısı p k iyi i ·• 
disi onlara nıis::fir ı:· d r. on tar 
disine mi•afir ı;rl rl r. Yı: 
yanın takip etıi~i •bitornflılı: 
ynseti pek ziyade srna edili)' 
Mihver gozct lcri, böyle bir. 
yürdükçe, Yugoslavyanm rıı 

ye düsmesinc ~ehep olmadı 
yazdılar. Yngo. Iavyaya her 
teminat verildi. Böyle uyu t 
bir emniyet hava•ı içinde 1' 
lavya gün ge~tik~e daha çol< 
vere yokla tı. Nihayet bir ~ 
talya Amavutluğn i wal etti. 
%amanlar, Yugo l vynnın 
harp vesilesi teliıkki edeeeğiıı• 
he yoktu. Fnkat Yugo in '9 

sini çıkarmadı. Nihayet harp""""'·- ' 
çattL Yııgo lavya titizlikle 
rofhğını mulıafan etti. İngil 
den garanti kabul etmedi. t< 
devletlerle emniyet tedbiri ,ı 
yanaşmadı. 

Nihoyet bir gün bitarafi• 
ayrılarak üçlü pakta gimı k 
lifi kar~ısında kalınta, ·Yug 
dr ·let •"•ml•rı ~n ırdılar. 
senclerdenheri t kip edilen 
lun tabii bit netkesi olnrıl< 
teklifi kftbul etru k meeburiY 
duydular. Prens P 1 ve hiika 
!eri, mih,-er iya tini ta ·p 
ken, Yugoslavyadan bitarafl 
başka birşey istenıniyeceğiııe 

gMlav halkını o derece in• 
mışlardı ki Viyanada atılan 
Belgradda büyiik bir reoıcsl· 
husule getirdi. F.ğer mihver 
goslavyadan bitaraflığının 

mından başka bir hareket 1. 
seydi, Prens Poliln iktidardall 
mesi bahis mevzuu bile ola 
Viyanada üçlü paktın imza~•"' 
Yugosla• halkma srMI rde 
yiirünmekte olan yolun telı 
sini anlattı ve bunun realo. ı 

içinde Prens Pol yıkıldı. 
Bunun üzrrine teminat~ı1•1 

•ebedi dostlar .. mira .. <"t1er v• 
tinde meydana çıktılar. Bu. 
rın hakiki yiizleri ve sıfatlafl 
Öyle olmasaydı, bir hafta e 
garanti edilen bir devletin ı" 
tabii bir teşekkül olduğu ııiİ:.Mf't.ı 
mezeli. Yugoslavyanın daha 
deıı paylaşıldığı, idama ınalı 
edilir edilmez, «dostlardan• 
birinin kendisine tahsis .,cıiletl 
yı ııhnasile de anlaşılma) 
1937 senesiııdenberl •ebedi 
olan Bulgarlar, Makedonyayı 
rak bu. mıntakada Bulgar li 
resmi lisan olduğunu bikf 
Bu hakikatte topraklarınııı ,_. ....... 
hareket üssü olarak kullaııı 
ııa mukabil önceden vitfe4i 
bir mükilattı. Bir k.aç aylık • 
dost. olan Macaristan, şiırı•I 
sımlarmı istila etil Bu da ,ı\I 
askerlerine verilen geçidin ., 
fatıydı. Şimdi İtalyanın ve .ı\l 1( 
yanın Lubliyana vilayetini ar' 
rmıla taksim ettikleri anlatılııı'f L 

tadır. Umumi harpten evvel < 
wsturya - Macaristan imparf ~ 
!uğuna ait olan bu mıntakad• 'il 
ven nüfusu sakindir. , larib011 ; 
raClarıAd& Avusturyalı Al~11•~ lı 
varsa da İtalyan nüfus~ hıç fi' ~ 
tur. Esasen italyanın Versa)· 

1 
-ı 

abrdesilc çizilen hudutları it• 1. 
olan mın takaları aşmış ve bit 
raftan İslav, di/:er taraft•11

0 Cerman elan mıntakalarn 11 
1 ~ 

etmiştir. Slovenler Avustur).,ııı' 1 
boyunduruğunu atmak için ~ rı' 
mi harpten evvel yarım a .. ır r 
cadele etmişlerdi, Bu dere<' ', r 
tenkitlere hedef. olan ~e~sı~.;J 
temi bunu temın ctınıştı. Şi -1 
daha idil olacığı bildirile~ ıtl 
niaa içinde Slovenler fo~ıst ıl 

• YUWI idaresine terkedili);,.. l 

<-S-~ 



4.li Kemal SUNMAn 

~i .tak\'ime göre nisanın ı 
U llidrellez olur. Şim

~ıs.. Fakat Avrupa har
lan sonra ikinci bahar-
k ediyor. Hıdrellez ise 

.:siıninin tam olgun za· 
.~har her yerde ayrı ay
ı itil\ kendine mahsus 
\ar. Biraz bunlardan 
ilir. 

~in eskiden muharebe e
Çetin miişkülat kar ı

~ Corcu çağırdıkları o
l.ı- _Corcun İngJltcrenin 
~si sayılan bir aziz ol

?'dt~r. Şarktnki Hidrel-
ıle Ingilizlerin bu azizi 

Şayanı dikkat bir yakın
~t. llıdrellczin aslı ma
t Ve Elyas. 
aıı'anesine göre Hızır 
akta ofan bir pcygam-

t Senenin muayyen bir 
·Yani Hidrellcz de • El
raınbcrle mülnkat eder. 
~aınber de gökyüzün6e

'Yete göre her iki zat 
>ettir 
~his bu kadarla kalmış 
~ktaki Hidrcllez an'a
t oks Rumların Ayn 
' l»rotestan İngilizlerin 

Ananeye röre ehecli bir 
hayat ya,ıyarak ıenede 

bir gün yer yüzünde M· 
luıanlar da düıayaya taze 
bir bahar getinaif oluyor
lar ... 

yorlar. Çünkü her ikisi de baharı 
temsil ediyorlar. 

Hilkat için daimi bir tekamül 
ve daimi bir bahar \'ar. Cercisin 
veya Corcua öldiirdüğli ejderha 
da karanlıktır, kıştır. Nisanın 23 
ünde artık kış mağlup edilmiş, ba
harm galebesi bir kere daha gi;
rülmüştür. 
Kıza narruz eden ejderhayı par

çalamak işi Cercis için ne kolay 
olmuş, ne de çabuk bitmiştir. Fa
kat kafi galebeyi kazandıktan 
soara bu miicadele knhramnnm 
nzarmda artık pek kolay göıeül • 
müştiir. Kat'i galebe •. Yani baha
rın kışa galebesi, aydınlığın ka
ranlıkları delmesi, tahnkkürRün 
de adalete mağlUp olması. 

İnsaniyet asırlardanhe.ri bu ga
yeleri türlii şekil ve suretlerle be
nimsemektedir. 

Kadıkögde pa
sif korunma 

ır•--mt ı ERDF. 1 
•;:d .. ~::.~: Senede bir,Mayıs ayın- 1 

Bir gazetede okuduk· ıim- d k l l 
diye ~a~ar boı. dur~n. v~ her- a an a m a ıy m ı ş 
hangı bır şekılde ıatılade e· 
dilmiyen bir iki medreıe, Ço
cuk Y uvaıı haline getirilmiı
tir. Yurdda çocuklar barındı
rdıyor, bakılıyor, oynuyor, 
hatta terbiye ediliyor. 

lstanbulda, medrese çok
tur. Mühim bir kısmı harape 
tır. Bir işe yaramaz, öyle du· 
rur. Bunlardan, vaziyetlerine 
göre pek ala istifade edilebi
lir. Bir kısım medreseler, tah
sil gençliği için barınma yurd
ları olabilir. 

Bu medreselerden bir kı8-
mından istifade için, belki, 
küçük bir himmet, biraz ta· 
mir vesaire lazımdır. Beledi
ye bütçesinden, ümit ediyo
ruz ki, bu husus temin oluna
bilir. 

Çocuk Yuvası yapılan med
ı:_eseleri duyduktan sonra, bu 
fikri bulanları takdir etmek 
isteriz. Medreselerin yanında 
ve.ortasında avlular vardır. 
Bu avlular temiz tutulmak 
şartiyle pek cila güzel yerler
dir. 

BÜRHANCEVAT 

Amma, sülük insanın başına iş 
açarmış .. Hacamat yapmalıymış 

--=f:Yazan: B'OSEYiN BEBÇET =ı--
- Ah kardeşciğim .. Bu kıza kaç ı 

kereler söyleaim. cKızım, sen a
alışık değilsin.. Sülük tutunma .. 
Sana hacamat yaptıralım.• de • 
dim. Zamane kızları söz dinlemi. 
y<1r ki. .. Hacamattan korkarmış .. 

- A!.. Hacamatın korkulacak 
nesi var? Şöyle zembereği kurdun 
mu, çat çat, nekadar pis kan varsa 
vücutta alıp çıkarıverir .. Senede 
bir defa, mayıs ayında pis kanları 
akıtmak lazımdır, hemşireciğim .. 
Bak, mayıs geldi.. Ben de kan al
dıracağım amma, ömrümde sülük 
tutunmadım; hep hacamat yapa
nın .. Yine öyle yapacağım. Sülük, 
Alhh göstermesin, insanın başı
na işler açar ki, hekimler, hoca • 
lar çaresini bulamaz. 

- Dedim, hemşireciğim, dedim. 

larla, karşıda, kapısının önüne 
büyük bir kalabalık birikmiş olan 
mah~emeye doğru yürüyüp uzak. 
laştı. Ben de kadınların yanına, 
kanepeye oturdum. Kulak kesil. 
dim. Kadın, anlatmaga başladı: 

- Fatma hanımcığım .. Bu kız, 
hiç söz dinlemiyor artık. Geçen -
lerde, bütün vücudü, pütür pü. 
tür bir şeyler döktü. Komşular • 
dan, Müezzinin Hayriye var. Bel. 
ki anlar, diye ona göstermiş. O da 
ckan pisliğindendir .. Zamanı gel-
di, sülük tutun.• demiş. İşte on -
dan sonra, tutturdu. Sülük yapış. 
tımanın da bir usulü vardır. Biz, 
ne bilelim?. Kapıdan sülükçü ge. 
çiyordu. Sülük aldık.. Rastgele 

birbirine girift bir şek
dir, Filistinde doğduğu 

"e Ce.rcis isminde bir 
'ı den bahsedilmektedir. 

llhtelif: Ccrcis belki de 

Kadıköy kazasında önümüzdeki 
pazar günü saat 10 da pasif ko -
runma ve paraşütçülere karşı mü. 
dafaa denemeleri yapılacaktır. Be. 
yoğlu kazasında yapılacak dene· 
melerin günü henüz kararlaşma -
mıştır. 

.................... 
Hepsini söyledim. Nereden du~
muşsa duymuş cille sülük tutul'la
cağım• diye tutturdu. cKızıın, sa. 
na elimle hacamat yapayım!• de. 
dim.. Dinletemedim. İşte, hem 
kcn,di başına, hem bizim başımı
za işler açtı. 

yapıştırdık. Sen misin yapıştıran?. 
Bir kan, bir kan, bir' kan, bir kan! 
Dinliyor musun evladım? 

eskiden Knpadokya 
Şinıdiki Sıvns, Kayse-

lisinde dünyaya gelmiş 
~ir. Kendisi hıristiyan

ıı ise hiristiyanların 
ltoınalılardan türlü c
gördükleri bir devirdi. 
•ıizlerinin menkıbele

~ Cercis yani Aya Yorgi 
· re İıınitte öldürülınüş
lllısiyefüı böyle birkaç 

· ~lışı var, ı~akat. rivayet
i ~e Yaklaştırınca Cercis 

'ı 11111 na~ıl bir kahraman· 
t\lltı Yaşattığı göriilüy,..r: 
\f .~esur bir kahramaa· 

ltiiaıdarın kızını bir 
'-arruzundnn kurtar· 

~t•ııavarla pek korkunç 
t~'Ye girişmekte hiç te· 

tın.iştir. Sonunda bu 
.,e tnu, affak olan genç 
· hiı ilcrlcdikC'e kendi .. 
~ llllığı müdaf a;ya vak
' "ittrda öldiiğii an'ane· 

' tdip gelmiştir. Bu nıeş· 
>' tUnü de 23 nisandır. 

t c:; ki Sen Corc. Aya 
'i eis \'e nihayet Hidrel-
1-t~l!da birleşiyor. An'ana 
~~ •ra tamamilc şarktan 
• 1'U şarkta o kadar teb
:i:ı Yorginin an'anesile 

tek Ehlisalip sefttle· 
tanı mışlar. 

~ lturtarmak bahanesile 
~t tarp şö,·alyeleri bey
~ lt•hranıanın menkıbe
~ ~ onu taınamile be
t, ~ ha aziı hu suretle 
ıo._ a geçerek Sen Corc 

t.t' İngilterenio hamisi 

'i d ~t lba uzatmak da müm-
~~,1ttbabı tarafından ya-

t ~ lra göz atarak çıka
. ,~lasaııın daha ziyade 

•1-\' lttı~ acak. Yalnız şun· 
~~ıte• etıneden geçmemek 

de Elyas daima ya~ı· 

lı V • lıçi Anyanlar, 
fikôyetler, temenni-
1~ ve möflıiiUa 

Bir genç her nevi iş arıyor 
25 yaşında elektrik ve her neyi is

lerden anlar miistııit bir genç kanaat
kar bir ücretle l!i aramaktadır. Muh
terem iş sahiplerinin 111Uen Cilınlide 
İnhisarlar Matbaasında milrettip Bay 
Samiye müraeaııtları rica olunur. 

lt arayan genç bir kız 
Lise taıısnini bitirmiş genç bir kız, 

resmi ve hususı müesseselerde, yazı
li.anelcrde iş aramaktadır. İş sahipleri
nin Son Telgraf Halle sütunu vasıta
ı;iyle cNebahet.> ismine müracaatları 

rica olunur. 

İt hayatına yeni karıımak 
isteyen genç bir kıs 

Yazısı düzgün, biraz daktilo bilen ve 
ortaokulun 8 inci sınıfına kadar oku
muş 17 yaşında bir kızım. Ailevi va-
ziyetim dolayısiyle hayalımı, istikba
limi kendim çalışarak temin etmek 
mecburiyetinde bulunduğumdan iş 

sahasına atılmak istiyorum. Bana iı 
vermek suretiyle hem himayeye muh
taç bır kıza en biiyiik bir yardımda 
bulunacak ve hem de onun ıstikbalinl 
hazırlıyacak olan yazıluıne, hususi 
müessese ve emsali iş yerleri sahiple
rinin Son Telgraf Halk Sütunu Se
mahat ismine müracaatlarını diler ve 
kendilerine şimdiden en dmı.n mlnnet, 
§Ükran hisleriyle te,,ekkuril bir borç 
bilirim. 

Anadolulu bir geuç it arıyor 
17 yaşında orta okul üçüncü._ 

nıfa kadar okumuş, hayatta kim
sesi olmıyan Anadolulu bir genç 
her nevi iş aramaktadır. Yazı ve 
hesap işlerine vakıf olduğu gibi 
daktilo da bilır. 

Muhterem iş sahiplerinn Halk 
sütununda (H. 967) rumuzuna 
müracaatları rica olunur. 

e11 de Seveceksin ! 
~ Yazan: ETEM 
L ~il 

İZZET BENiCE 
~ h •v• • v ~tel t,: detlıgmıız varlı~a 
ltı bit tger vermiyorum. in
li~ ~ıı \'arken bir kaşka an 

ı 't> (1 &bilmeleri ne feci, ne 
"~e fi Hele bu kadar gadr 
"• iıı e olum hak ızlığa kar
'· lt hııa sevkedcn birebir 

t "ht le .. ,.. d k" 
Qıtibi . oıuın arasın a ı 

~tı g
0 

tı11c bu karar ) akın 
lı tıra in . • 'h . 
1 
•ili .. · a~ ıtıçın ı tırasa 

\ın b" lııı~ ırcok şeylerın sa-

~-'~ kalkısnıalı Gü\•toite· <>it b' • . 
~ ki! ır nıesnet bile yok· 

lltı. tııU p .. 1 d" . "1'\: i ayıma şoy ~ .u: 
~ıç ~i 11!Waa yaşı~ abıldıiı 
~ " r sc,·e bağlanmadan 
ttıı/~elcn bütfüı arzuları 
l ile 
'lttr . çalı arak yaşa~alı. 

lıt 1 1:ı .. · Q·ı gun hayat da hit-
1 Ilı 

enı bunun haşka 

türliisiinü dii:~iinmek dalıa fioğru 
mu?. Hayat ebedi imiş gibi tasav
vur ederek bütiio ömiirleriai di· 
dinmekle geçirea \'e en ~oııaunda 
sen etlerinin zerresine bile el siir
nıeden göçüp gideelcr sanki dalla 
mı iyi ediyorlar?. Belki ~ oru)a ~ •· 
rula takatsiz diişen bir iskelet gi- 1 
hi hayat, iştiha. zevk, 11e~'e ad1Ma 
ne varsa hiç birinin tadma bile 
bakmadan ölüp &idiyorlar. NHa
yet, hayat nsanlar içia sa4ece ze. 
run, didhımeaiıa, ınücacleleMa aa
mallığını yapmaktaa ibuet kal· 
maRtalıdır. 

Brave Neciye. 
EvJeai.ynl"!. 
- Gemisitti yüriitea kaptandır •• 
De.Jikleri doğra. Kız ıu yaptı, 

Acıkh bir ölüm 
Tarihi eserleri ve yazıları ile 

tanınmış olan İstanbul bir nmna
ralı kazanç itiraz komisyonu ra
portörü Mehmet Zeki Pakalının 

oğlu, muhakeınat memurlarından 
Namık Pakalmla Üsktidar Ameri
kan kız lisesi \'e KadıkUy üçüncü 
orta mektebi İngilizce muallimle
rinden Seniye Pnkalının kardeşi 
Haydarpaşa li esi mezunlarından 
Faruk Pakalın tutulduğu hasta
lıktan kurtulnmıyarnk Allahın 

rahmetine ka\'uşmuştur. Cenazesi 
bugünkü çarşamba giinü saat 
dörtte Kadıköyiinde İniinii soka
ğında 28 numaralı evinden kaldı
rılarak namazı Osmanağa cami
inde kılındıktan sonra Karacaalı
nıetteki aile mezarlğma gömüle
cektir. 

l\lemlekete faydalı bir uzuv ol· 
mağa namzet bulunan ve hal{tta 
doyamıyan bu kıymetli gence Al
lah r:lhmet eylesin. 

aıı reçeli 
Şark milletleri kadar gUle iu 

bar ctm~ olan millet nzdır. Son
ra dikkat ederseniz, biz kımw 
güle daha çok kıymet veririz. Bu
da belki bu gUluUn kendi hasl
yetlerinden ileri geliyor. Filhaki
ka kırmw gül, ta İlmislnadanbe
ri hekimlikçe makbuldur. İbnisi
na'nın bu gülden yaptıgı ilflçlar, 
asırlarca vereme karşı bir deva 
olarak kullanılmıştır. Gerçi ve
rem §imdi kımızı gUllc tedavi e
dilmiyor. Fakat bu çlçe~in ta çok 
eski zamandıınberı hekimlikte 
buyilk bir yer tuttuğunu soylc
mek istedik. 

nugün hepimizin blldigl gibi, 
gulden yapacağımız reçeller, ev
lcrimzde bir liynet ilftcı olarak 
kullanılır. Kırmızı gullerden ya
pacağınız gül reçeli, bu mevsim
de vitaminlerı ıki kat olan tere
yağı ile birlcşıncc, en enfes bır 
kab\'altı olur. 

\.---------' 1 

etti, doktora vardı. Ben son daki
kaya kadar buııa inanmıyordum. 
Fakat, diin ak~aın geJdi ve: 

- Perşembe günü nikaba bek
liyoruz kardeşim!. Mutlaka bek· 
li~·orum. 

Dttdi. 
Xadye bunu böyle söyleyince

ye kadar doktorla e\'lencbilcccği
ne hakikaten inanmıyordum. l<'a· 
kat, artık nikah da' eti yapıldığı
na göre bu bir hakikat. Kendi he· 
sabıma buna çok se\'indiğimi iti
raf emeliyhw, Aferia kıza!. 

Fakat, ben orıua için ne katlar 
sevinı: duyuyorsam, muhakkak ki 
C) sa benim için o derece iizr\i his
sedi~or. Ben sevinç içinde eau11 
davetini kahul eder ,·e: 

- Gelirh inşaallak .. 
Dediğim vakit, o tf a baaa: 

- İnşaallak ilen de senin Ratil 
Neciple nikah ,.e tlüğüdiine gele
ceğim .. 

l\lukahelesiai yaf)h. A11cak, bil· 
nıiy()r-unı çok hediaitt bir inınıa 
ra~lJdı, ne old.u: 

- Beni geç ya' Mtm! 

- Haydi kendi başına iş açtı 
anlarım amma, sizin başınıza ne 
iş açacak? 

- Bizim başımıza da açtı ya! .. 
Görmüyor musun, hemşire mah-
kemele_:d~ neden dolaşıyoruz? 1 

- Sulukten mahkemeye düşül· 
düğünü de yeni duydum .. Aman 
hemşire, anlat şunu, nasıl oldu? 

- Gel şöyl<? bir kenara otura -
lım da, anlatayım ... Gel, kız sen 
de buraya gel de otur ... 

On yedi on sekiz yaşlarında ka. 
dar görünen, zayıf, sarı benizli 
genç kız, bir dudak büküş ve bu. 
run kıvırışla memnuniyetsizliğini 
ifade etti. Benim muhavereye ku
lak kabarttığımı da farketmişti .. 
Kadının kulağına eğilip bir şeyler 
SÖ.} kJL Kadın bana baktı .. Yük
sek sesle: 

- Ne olacak canım, dedi. Ayıp 
bir şey değil ya bu ... Sülüğü her
kes tutunur .. Herkes bilir. 

Ya oradan uzaklaşmak, yahut 
da bir vesile bularak bi.ısbütün 
onlara sokulup mahremleri olmak 
lazımdı. Bu muhavereyi, bu sü
lük hikayesini kaçırmak isteme .. 
dim. Bir iki adım daha yaklaşıp: 

- Valde, dedim. Sülük lafını 
duydum mu, tepeden tırnağa ka. 
dar beni bir zangırtı, bir sinir 
titremesi alır. Geçen senl, bu sü
lükten başımıza neler geldi, bir 
bilseniz? Bizim refika da geçen 
sene sülük tutundu da, aylarla 
çekti.. Aman valdeciğim.. Emdi -
ğimiz süt burnumuzdan geldi ... 
İşte onun için, sülük IUfı işittim 
mi, acaba ne oldu diye gayri ih .. 
tiyari kulak kabartırım . 

Kadın, kızına döndü: 
- Bak gördün mii?. Ağabeyi • 

nin başından geçmiş de biliyor. 
Tekrar bana döndü: 
- Bak, sen de dinle de oğlum, 

kulağında bulunsun. Bir daha sil· 
lük lafını ağzına alma! .. 

Zayıf, sarı benizli genç kız, her 
halde benden utandı. Ağır adım-

Dedim. Ve .. bu soziim yine o
nuJ\Ja aramızda Haiil :Sccip mcv
zuunun tazelenıncsidc sebebiyet 
vaadi. 

- Neden?. 
·- Neden olduğu belli .. 
- Meyus olma!. 
- Meyus değilim. Hattıi o ka~ 

dar 1;ok şey gördüm ki bütün bun
lara katlanmak cesaretini göster
dim. Halil Xecibi unutmak da ni
hal et benim için daha Ç6k zor, da. 
ha ~ok dayanılmaz olımyacaktır. 
Beıı daha çok onun gen~liğine ve 
kendi kendisini kurban ,·ermiş ol· 
masıoa acıyncağun. 

- Halbuki onu senni~tin. 
- E\•et, h{ıdiselcr bütün irade 

ve ~mır muka\'etnetiıne rağırıen 
beni onun sevgisi ile bulu~ttırmıya 
götürmüştii. Gerçek bir his feve
ranile onu sevi~·ordum. Fakat, bu 
nihayet bir kadın için avunuhm
yacak bir hadise değtldir. 

- Fakat, e çocuk e~er keıulsitai 
öldlirdii ise muhakkak ki, 'btnmn 
mcs'uliycti sende. 

Naciye bt.i]le seyle~ iııcc birdcll 

- Evet valdeciğim, dedim. Bi
zim de tıpkı öyle olmuştu. 

- Allah vermesin .. Durdura -
bilirsen, durdur! Sülükleri aldık .. 
Her sülüğün yapıştığı yerde, bir 
yara açıldı ... Dinliyor musun ev. 
!adım? 

- Evet •. Bizim de tıpkı öyle ol. 
muştu. 

- Hekimlere koştuk.. Amma, 
o vakte kadar da, ağabeysi bunu 
duydu. cSülüğü nereden aldınız?• 1 
diye sordu. Ben de boş bulunup 
ckapıdan bir sülükçü geçiyordu, 
ondan aldık .. • dedim. Den onu 
söylerken hınzır sülükçü de kapı
nın önünden geçmiyor mu? 

- Bumuydu sülükçü? dedi. 
- Buydu, dedim. 
Fırladı.. Kapıya çıktı.. Herne 

ne söylediyse söyledi. Kapının ö
nünde bir kıyamettir koptu. Bir 
de ineyim ki, ne bakayım? Sü. 
lükçüyü yatırmış, üzerine çıkmış; 
pataklıyor. Kavanoz kırılmış, sil. 
lükler yerlere saçılmış. Neyse, 
mahalleli, güç bela elinden aldı· 
lar sülükçüyü ... Bir taraftan ba-
şımızda kızın derdi varken, bir 
taraftan da, sülükçü, oğlanı dava 
etti. İşte, mahkemeye geldik oğ. 
lanla beraber ... 
Diğer kadın dedi ki: 
- A hemşircciğim.. Kabahat 

sizde .. Ala, gül gibi hacamat du. 
rurken, sülük konur mu? Bak, ben, 
hacamatımı kendim yaparım .. 
Başkasına bile yaptırmam. 

Sülük hikayesi bitmisti... Dava
yı ise, dinlemeğe değmezdi. Çün-
kü. alelade döğmek davasıydı .. 
Yürüdüm ... 

Üvey çocuklar 
Askere giden vatandaşların ü

vey çocuklarına da para yardımı 
yapılıp yapılmıyacağı Belediyeden 
sorulmuştur. Neticede bunlara da 
öz evlat gibi para verilmesi icap 
ettiği bildirilmiştir. 

ürktüm: 
- Neden?. 
- Gayet basit. Çünkü o, seni 

çok sevil·ordu ve sevgisi de tama· 
mile hakikatin ifadesi idi, Ken
disi haftalarea, aylarca budu sa
na anlatmıya çalıştı. Beo de di
fün döndüğii \'e iı'anun kifayet 
ettiği kadar hunu saea halter ver
mekten ge..i kalmatlım. 

- Bende yapılaltilccek ltir INıf· 
ka §ey yoktu. 

- Vardı. 

- Neydi?. 
- En soa yapacaiını ea &acı 

yapmak. 
Ve .. Naciye iieta beai italta 

ba~lamıştı. 

- Hastanedea çıkbkta SMl'a 
dahi çocuğun bütüa ümitleriai Jur
maa doğru muydu?. Otla, sea ınek
tu&.unu yazmamahy4iı11. O, 111ek
tubun çocuğa herltaWe bir atil 
fernıadı eldu. 

- Ölü11tün aetlığı .. n s•~
ğunu tatliti iç.ie be1a tekrar 01ttta 
bu tecrübeyi yapacağmı zaıuıet
ıni~·orduıu. 

~a:su!larrir er 

Ne Diyorlar? 
IKDA.M 

~. Abidin Da\•er cHitler Turkiyenin 
siyasetini anlamıştır.> isımli bugUnkü 
bas yazısında Bitlerin son nutkunda 
Turkiye hakkında soyledigı dostane 
sözleri mevzuu bahsederek: 

«Alınan Devlet Relsınm, BilyUk 
.Mılll Şef İsmet İnönüne gönderdiği 
mesajdan sonra, şimdi de Alman Mil
let Mcclisı mtl\•ncchesinde, cZlmam
darlarınm realist hattı hareketi saye
sinde, Tilrkiyenın kendi kararlarında 
istlklfılini muhafaza etmiş olmasını> 
kabul ve tasdik etmesi, Türkiycye te
cavüz cdilmiyeccğl yolundaki temina
tın teyit edılmemis olmasına ragmen, 
vaziyeti aydınJatmı,ştır. Çunku Alman 
Şefi, Türkiyenin sıyaseti hakkında, en 
buy~ nnlnyısı gostcrmiştir. Nutkunun 
Balkanlara nit diğer kısımlan ile be
raber bır kül teşkil eden Tilrkiye hak
kındakı sozler Almanyanın Türkiyeyi 
kendısıne bir duşman tellikki etmedi· 
ğine bir delil addolunabilir. Onun için
dir ki Turkiye efkarı umumıycsi, Füh· 
rcr"in nutkunun bize ait kısmını mcnı
nunıyetle karşılamı,ştır. 

Almanya, bize karşı fena niyetler 
beslemcdikçe, istiklalimize, yurdumu· 
za, şerc!imize ve milll menfnatıeriml· 
ze dokunmadıkça, Türkiyeden blta.· 
raflıktan ve dostluktan başka bir mu· 
amele gomıiyeceğine emin olabilir,> 
demektedir. 

CUMHURiYET 

B, Nadir Nadi cAlmanya ve Bal
kanlar> ismli bugünkil bas yazısında 
HıUcrin son nutkundaki Balkanlara ait 
kısmı tahlil etmekte \'C bllMuıre Bal
kanlardak iktısadl ıs birliği kısmına 
geçerek: 

Bu siıtunlarda da muhtelit vesile
lerle ı~aret ettık, Balkan yarımndaslle 
Merkezi Avrı..panın en buyilk devleti 
Almanya, aralarında co&'rnfyanuı em
rettiği tabU ve zarurt münasebetler 
bulunan biribirine bitbik iki dUnya 
parçasıdır. Harp ne seklide biterse bit
sin, orada veya burada nasıl bir dev
let ısekli bulunursa bulunsun, bu iki 
dilnya parçası karşılıklı olarak normal 
ve de\amlı bir iktısadl munasebetler 
sistemi içinde :yaşamıya mecburdurlar. 
Normal \'e devamlı iktısadl müruıse
betlcr si temi dediğımiz zaman, hem a
lıcı, hem de satıcı olan iki tarafıa bu 
alıcık ve satıcılık rollerinde hcrkanıi 
bir tazyik altında kalmamalan lüzu· 
munu kasdcdiyoruz. İktısadl münase
betlerin normal ve devamlı olması an
cak milletlerin siyasi hürriyetine bal
lı bir keyfiyettir. Aksi takdirde zor 
vardır. Yani de\'amsızlık ve normal 
olmıyan bir vaziyet vardır ki adı zu. 
Hlm de olsa, harp te olsa her iJd ta.raf 
içln işkenceden baıka bir ıey delil· 
dlr.> demektedir. 

YENi SABAH 

B. Hüseyin Cahlt Yalçın cGalebe 
ihtimali> isimli bugünkü ba~ yazısın
da bir buçuk yıllık harp vnkayllnln 
bir hulfısasını yapmakta ve bi1fıhare: 

cAlmanya yalnız başka kUçük dev
letleri zaptederek prestijinın solan 
yıldızlnnnı tazelemeğe çah§ı.yor, İn

giltere ise teşkilatını ve teslihatını ta
mamlnmıya zaman buluyor. Almanya, 
yarın Avrupada müstakil olarak kalaa 
İsveç ile İsviçreyi de zaptederse bun
dan ne çıkacak? Asıl harp destanı için
de bir istitraddan ibaret bu vak'aların 
ne ehemmiyeti olacak? İngillzlerJn 
biraz. kuvvetli oldukları yerde Alman 
bucumu akim kalı.yor. İtalyan Llbya
sını çarçabuk istirdat ettiler. Fakat 
Mısır hududuna gelince durdular. Ar
kada bırnktıklan Tobruğu bile hdll 
alamadılar. 

Bir buçuk senelik harp vekayli bize 
İngllterenin muttasıl kuvvetlenmiye 

imkfın bulduğunu, &oorikadan hu· 
dutsuz bir yardım temin ctUğ1nl gös
teriyor. İngiliz kuvveti Alman kuvve
tlne nazaran nisbetsiz surette çoğalı
yor. Almanya ise harbi bitirmek içla 
tayin ettiği tarihlerde sözunU tutamı
yor ve muttasıl zaferi daha uzak za
manlara atıyor. İşte bu cereyan heyeti 
umumlyesiyle göz önUnde tutuluyor

sa galebenin hangi tarafta kalacatı 
kolaylıkla tahmin edilebilir.> demek
tedir. 

Buıau böyle söylediktea soara 
ayrıca ilave ettim: 

- Hem ona fenalık mı ettim?. 
Gençliğini kazanması ve kendisi· 
ne yeni, mes'ut, parlak bir hayat 
u(ku edinmesi için fırsat vermiye 
çalıştım. 

- Lüzwa yoktu b• akıl h.calı
tıaa .. 

- Nedea?. 

- Matlemki • seai aeviyor.ta " 
bu se\Tgi oaua için ltir ciaaet lta
Iine yükselmişti. Muhakkak ki, .. 

hayatının ea mes'ut kauncı n 
sen olacaktı&. Ona lrir başka 1•1 
ve hedef gestermea doğru değiltli. 
Hiçbir kadın onu it• hummalı ça-
iıada seaia katlar saram11 ve 
mes'ut eliemezcli. 

Bir çıkmaz Uzeriatle koınljaak- · 
taı•sa: 

- Pekili .• 
Deaıek daha dei- itli, Jtea tıle 

ö,ie yaphm, 
Zaten ha§kıa •• ,.,.ı.mrdi• ,.e .. 

• e yapılabiürtli-?. 

lY.AYIS 1941 

Bazı lıadıalarımız
dakl llks, k ı bar
llk artık nihayet 

bulmabdır 
Türk kadınları, milli mü

dafaa hizmetinde vazifeye 
çağrılırken, sayın bayanlarla 
iki çift lakırdı etmek i&tiyo. 
rum. Bu yazım, biliyorum l•İ, 
bir çoklarının hoşuna gitmi-
yecektir. Çünkü, doğru bir ta
kım sözler söyliyeceğim. 

Her doğru söz nahoıtur 
malum .• Ne yapalım ki, doğ: 
ru sözden fayda, hoşa gitmek 
için söylenen komplimanlı 
ıözlerden zarar gelir. 

Evi, diti kuı yapar, der· 
ler. Kadın, ailenin temeli, di-
reği, esasıdır. Dünya ahvali 
malum.. Fevkalade günler 
içindeyiz. Türkiyenin, yarın, 
öbürgün harbe girmiyeceğini 
kimse temin edemez. Bu ba
direden, harbe bulaşmadan 
da kurtulabiliriz. Fakat, bü
tün bunlar ihtimallerdir. 

Bugün, dünden çok taıar
ruf a ve iktısada riayet etmek 
lazımdır. Tasarruf ve iktısat, 
derken, lif olsun, diye, ko-
nuımuyoruz. Biz, ıreçmiı yıl· 
larda, tasarruf haftalarında 
ne parlak nutukar söyliyen 
bayanlar eördük ki, bizzat 
kendi hayatında, dünyanın 
en müsrif, en hesapsız insa
nıdır. 

Hayat çok pahalı.. Görü
yorsunuz •. Hertey ateı paha
sına.. Ev idareıi büyük dik
kat ve itina istiyor. Bu husus
ta azami titiz olmak lazım. 
Şunu itiraf etmeli ki, bu

.ıünkü aile hayatımızda, bil
haıaa tehirlerde, kadının 
murafı, bir ev bütçeıinin 
mühim bir faslını teıkil edi
yor. Bazı bayanlar var ki, he
men hemen, eve giren bütün 
parayı kendi havayı hevesle
rine, ıiUlerine aarfediyorlar. 

Böyle olunca da, o evde 
gıdaya para kalmıyor, çocuk
lar iyi bakılmıyor, kocanın is
tirahati temin edilemiyor. 
Çoğumuzda bir lüks mera· 

kı.. Hepimiz kibarlık buda· 
laıı olduk. Zengin adamın 
karısı ne giyer, naııl yaıarsa, 
biz de öyle giymek, öyle ya
ıamak iıtiyoruz. Vaziyetimi
zi, derecemizi, mali kudreti
mizi dütünmüyoruz. 

Boyuna terzi paraıı, ku· 
maı paraıı, çorap paraıı, pa· 
puç parası.. Bu itler için de 
boyuna ıokaia çıkıyoruz. Yol 
paraıı .• 

Ya ıinema paraıı?. Y emİ· 
yoruz, içmiyoruz, ıinemalara 
koıuyoruz. Filanın filan otel
de veya ~azinoda çayı var, 
nit~nı var, düğünü var, top
lantııı var. Oraya gitmek, 
mutlaka gitmek istiyoruz • 
Kendimizde bir hak görüyo-
ruz. 

Hayat ve insanlar derece
lere, ıınıflara ayrılmııtır. Bu 
derece ve ıınıfları yapan 
kuvvet inıanların zekiıı, e
ner jiıi, bilgiıi vesairedir. Bet 

k b. '? parma ır mı ••• 
Herkese gülünç olmıyalım; 

kendi halimizi idrak edelim, 
ona göre bir ıeçim ve hayat 
ıtandardı teıbit edelim. 

R. SA.BiT 

iki muhtekir 
Adliyeye verildi 
Sultanhamamında Cami cadde

sin<le 12 mmıaralı dükkanda yün 
ipliği sata Yuvan Sakalakcıoğlu 
ffiltiş fiatla yifl ipl<iği sattığında!\ 

yakalanrmış Adliye,e -yerilmıştır. 
Diin İkinci Suliıt Cezafi duruş • 
ması yapılan Yuvama te\l'kifine 
karar verilmiştir. 
Beyazıtta Okçular9aşı Cadde • 

sinde 49 numarada nalburluk ya. 
pan Haducuyan da çivi saklacit
ğıncıan yakalanmış, ve takibata 
başla ımıştıı. 
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HIKA 
AV LAN iRKEN ... 

--t= Yazan: SILAMi iZZET =1,--
Hizmetçi: 
- Barba geldi sizi ıörmek is

tiyor dedi. 
Barba bir zamanlar pahçiva .. 

nımda, beş altı senedenberi mey
danlarda yoktu. Bakırköy taraf
larında bir bostan kiraladığını 

duymuştum. 

Barba odaya girdi: 
- Hayrola Barba, safa geldin. 
- Safa bulduk pasam ... Çam. 

dere çiftliğinde bir ev tuttum. Av. 
cılara oda oda kiralıyacağım. Si
zin ava merakınızı hatırladım. 

Çamderede avlanmağa gelini, si· 
ze evde bir oda hazırladım. 

- Teşekkür ederim Barba, ge. 
lirim. 

* 
Av mevsimı açılınca tüf engimi 

omuzladım, köpeklerimi aldım, 
doğru Çamdcreye gittim. Barba. 
nın evini buldum. Kapıyı güzel 
b:r kız açtı. Barbayı sordum: 

- Buyurunuz dedi. 
Barba beni görünce rnerdiven

l~ri dörder dörder indi. Beni gü
lerek etekledi: 

- Pasam dedi, en iyi odayı sana 
vereceğim. Bu kız da sana iyi ba. 
kar. 
Kıza daha alıcı gözile baktım. 

Allah için avcılara layık bir kızdı. 
Ben bıldırcına benziyor diyeyim, 
sız bayır kekliğe benziyor diyiniz .. 
Benim k<ipekler bile kar§lsında 
:!crma duruyorlard1. 
Yatmağa çıkarken: 
- Adın nedir? dedim. 
Gülümsedi: 
- Zizi dedi. 

' . 

- Zizi yarın sabah beni erken 
uyandır. Bilirsin ya, şafaktan "· 
ıvel uyandıracaksın 

- Olur. 

* 
Sıkıntılı bir rüya görüyormu -

şum, bıldırcın kalkmış, tüfengimi 

omuzlamışım, tetiği çekmişim, 
çifte ateş almaz ... 

Tam bu sırada yumuşak bir el 
yanağımı okşadı. Gözlerimi açtım. 
Ortalık henüz ağırmağa başla -
mıştı. Karşımda tiril tiril bir ge. 
celik entarisi ile Ziziyi gördüm: 

- Şafak söküyor dedi. 
Sabah U) kusu ne tatlıdır ... Ya. 

tağım da Ö;> le rahat, öyle ılık ki ... 
Canım kalkmak istemiyor. Gerin
dim. 

- Senin uykun yok mu Zizi? 
-Var. 
Zizi de yattı, başını dirseğine 

dayayıp awcuna yasladı. Konu§
mağa başladı. 

Sordu: 
- Bıldırcını nasıl avlarsınız? 
Anlattım... O sordu, ben söy. 

ledirn. Yamaçlarda, tepelerde, ko. 
ruluklarda köpeklerin nasıl ferma 
durduğunu tarü ettim. 

Zizi Ava fazla merak sarmış 
olacak ki, ertesi sabah keklik avı
nı merak etti. Düz ovada avlan -
dığını söyledim, usullerini öğret. 
tim. 

çüncü günü hava sisli idi. Or. 
talık serindi. Zizi ördek avını 
sordu. 

Bunu da anlattım. 
Tam bir haf ta köpeklerim ile 

çifiemden Bnr:ba istifade etti. 
Bir hafta sonra eşyalarımı top -
ladım, barbaya: 

- Allaha ısmarladık dedim, ver 
bakalım şu hesabımı? 

Barba hesap pusulasını uzattı. 
Doğrusu sudan ucuzdu. Hemen 
paraları verdim. 

Barba bir pusula daha uzattı: 
- Bir de şu hesap var. 
Pusulayı aldım ve hayretle şun-

ları okudum: 
<Hususi arazi dahilındc tezke. 

resi bıldırcın ve keklik avı ile 
vaktinden evvel ördek avı cezası 
olarak 50 lira ... , 

..... ~eraklı, l\loecrolı, heyecanlı, har<>kctli :filmleri evcn 

Sayın Helkımıza Müjdeler 
Mc\ ımin ilcrlcm ıne rağmen h·ç bir fedakArlıkt n kaçınmıyan 

ALKAZAR sinemasının 
:Bu«ün matinelerden itibaren: Tertip ettiği 

Helecan .. AlAka ve Hayrı:ınlıklarla seyredilecek zeng n Progrnmı: 

-1- -2-
.ı ~ -ft" Gangsterler ve muthlş kaçakçı- ~ Kovbo>lıırın ~er destanı. pnlı 

la.rın Alııskada Atlı Polislerle ~'4 menkı~IM'inl musa\'\'Cr bllf 
müthiş mücadclelcrlnl musavver ~ 4 döndürücu miıthi heJ ttanlar 

• ~~4 'Filmi: 

K A T I L :::GÖNÜLLÜ 
SENSİN! •• ~ ::~ ·· · 

Kalplere ht')ttan, nüılara hde- ~~SUV ARILER 
can ,.~cek baştan başa hariku- ~ .. • Büyuk, Kiıçiık hr.rt.esl alakadar 
iade macera, kanlı uJdpler De ~ .. • c«cet, Para.munt Film ltketı-
dolu em isiz macttalar ve ~ Din Pnuısızra ozlu em...alslz A-

dl'h etler filmi merlkan Ko\"boy Filmi.. 

3-

SİLAHŞORLAR REVÜSÜ 
Amerlkab biitıin Ko\bo) arUstlttlnln lftira.Jd)le ,·üeude ~etirllen 

büyült Muzikal Film 

KUŞ TÜYÜNDEN 
TMt.ıt, l"orıan. l'atat kulla DJ112k: bf:m t t.niı.e ve hem de 

=ı:w.~ BiR KUŞT'OYO YASTIK l Liradır 
Yastık yorganları da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Cnkmakçılar 

Ömer Balı oğlu Kuş Tüyü Fabrikası. Telefon 23027. 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 55 

TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

Yazan: M. SAMI llABAYEL 

Türk ordusu yorgun harbe girdi 
Geceleyin altı fırkaya taksim o

lunarak nehri seri bir surette geç
ti Türk ordusu harekatını gece 
gizlice yapmıştı. 

Birinci fırka Sadrazam Ali Pa
n ikinci fırka Şehzade Yıldı

;;ı Beyazıdm, üçüncü frka ~yine 
Be in dördüncü fırka Şehzade 

Y ' • · fırita Yakub Çelebinin, be mcı 
meşhur Sarıca Paşanın, alt ncı fır
ka da bizzat Sultan Muradın im· 

mandasında idı. 
Ordu Morava ncbrlıü eeçtikte;n 

sonra ~ıldırırn yürüyü ile bır 
haml~d~ KoS\ a ovasını ihata eden 

sırtları işgal ediyordu. Türk or
dusunun bu harekatı o derece se
ri olmuştu ki Ehlisalip ordusu ku
mandanları sabahleyin düşm~
larını karşılarında ve mevki tut
muş görünce §aşıl'mışlardı. 
Şimalde, muka~il cihetteki te

}telerde de Ehlisalip ordusu mev
ki almış bulunuyordu. 
~lisalip ondularının rnecmuw 

!km:veti yüz bindi. Türk orduları 
kırk ibin kişiden ibaretti. Dü§man
larm üste de zırhlı suvarileri var
dı. 
Sırp kralı Uzar, $1MDanın mar;-

Bugün Matinelerden ltibal'en ---••Ilı. 

AZAK 
Çarııkapı 

Her ikJ 
Slnenıada 
Birden 

TURAN 
Şehzadehaşı 

J<A 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Simdlye kadar görülen filmlerle muknyese edilemlyccek derece
de heyecanlı ve meraklı, Yüzblnlerce Askerın iştirakiyle ve Ulyonlar 
sarfıyle ~vn'lmiş tııriht bir :film 

Her lkl sinemada. lliveten: 

Empcrlo Arjantina'nın yegfuıe rakibesi ve Madrid Operası 

P H İ M .. A DONA S 1 

ESTERLİTO CASTRO 
Bastan basa prkı ... Dans .•• Eğlence .... Aşk ve İhtiras filini 

YARIN AKŞAM 

iPEK 
Mevsimin en son 

BEl'F.CANLI - lUERAKLI 

Sinemaımda Büyük bir SERGÜZEŞT FİLMİ 

CHARLIE CHAN 
PANAMADA 

Meşhur Polis Hafıyesl CHARLİE CHAN Panama Kanalında 
Korkunç casusluk mücadelclerl 

Dikkat: Beklenen bir fevkalAdellk ... 

SARAY • 
sıneması 

Yannkf Perşembe matinelerden itibaren: 
Senenin en büyük mu..-nUakı.retJ olan ve 

NELSONEDDY • ILONA MASSEY 
tıırafından fevkalade bir tarzda ynrntılan 

BALALAYKA 
ile yine büyük bir süper film olan ve 

CESAR ROMF.0 ve l\IARJORİE \'f:A \~N' 
nın emsalsiz temsılleri bulunan 

KCCUK İRLE\"ln 
Dünyayı hcyl c n. veren 

Uhutı Fılmi: 

Dağların 

KIZI 
Bagfln 

'-'aihıelcrdcn itibaren 

Ayrıca: 
CLARK GABLE ve JOAN 

CRAYFORD'm harlkala.şdıldan 

MahkOmlar 
GEMİSİ 

DIKKA T 1 -ll!!lı 
BiltCln istıınbul'un Heyecanla 

Beklediği 

GRETA GARBO 
nun 

Son Abidesi 

GÜLMEYEN 
KADIN 

Sinemalarında bugünden 
itibaren boşladı. 

Aynen: D!ıhI Polis Hafiyesi 

ŞARLİ ŞA."''ın 

CANİLER PEŞİNDE 

Sultanahmet 5 fn<'I ulh Hukuk lli· 
lllmlığinden: 9U/3113 

Ana ve babadan mnhrum olduklan 
anlaşılan KüçUkpnzar Yoğurtçu Nuri 
sokak 27 N. lu evde ikamet eden Meh
met kızı ll28 doğumlu Sabiha ve 340 

doğumlu Melıhayn ayni adreste ika
met eden kardc:ılcrl ıığnbeyleri Hü.
samettin Aydoğanm vasi tayin edil
digi ilfın olunur. 

MADENLER ŞEYTANI ı-
........ l!!l!ll .......... . 

filmlerini birden gö tcrecekilr 

1 S E A N S LA R BAI,ALAYKA: 3.%0 - 6.20 - 9.20 
: l\IADEXUm ŞJ-;l'TANJ: 2 - 1 - 1 

.................................... _, 
Baylar; Öniimüzdeki Cuma akşamı 

ŞARK SİNEMASINDA 
gösterilecek 

OPERA BALOSU 
için hususi localnrınızı temin ediniz. Zira ssygısıı gözlerin 

hücumuna nıaruz kalacak mız. ••••• 

İstanbul, bazırlanl 

Bayazıtta 
Sun'i Çamlıca Tepesi 

gibi cana can katan 

Havai 

Marmara 
GAZİNOSU 

Mann r:ı Sinemasının muhte
şem nıanuırıılı - $adırvanlı \'e 
çiçeklerle bc:z.enmış tarııçam:ı

rında .. 
W • Pek ya.kında. açılıyor! 

Bugün Matinelerden 
itibaren ÇEMBERLITAŞ Sinemasında 

Dans Kraliçesi... Şarkı Yıldızı ... Emsalsiz Artist... 7o 100 seksapel kadın 

• •• 
MARIKA ROKK'iin en büyük 

nıuvaHakıyeti olan 

IKORA TERRV 
filminde gözlerinizi kama tırncakhr. Biitün harikalar filmi. 

ilaveten: KAR ÇILGI ILIKLARI 1\luazzanı danslı ve revülü film. 

lubiyctini ve Bulgaristandan hiç 
bir !ayda görcmiyeceğini anlayın
ca, nazarı dikkatini en ziyade Ar
navutluk cihetine çevirmiş ve bu 
havalidekf beylere hususi memur
la göddererek kendisile ittifak et
melerini rica eylemişti. 

Bunlar ise Uzarın teklifini men· 
faatlerine m~vafık göıldüklerin
den kabul ile derhal Ehlisalip or
dusuna iltihak etmişlerdi. 
Sırp kalının damadı, Karadağ 

Prensi ve daha sair bir çok prens
ler, Sırp ordusuna irili ufaklı gel
mişlerdi. 

Bv!-na kralı da ordusile gelmiş
ti. S.rp ordusu biltin mil~~tlerin 
eengave. !erile clu-Jmuştu Bunlar, 
Trükleri Rumelintlen atacrklardL 
Anadolı.ıya llovaca'l(lardı. 

Ehlis:.lip ordusunun ll'luharebe 
silflldarı da mükemmeldi Türk 
erd'lwndan üç dört misli fazla 
Jnıvvel;i .. idiler. 

Buııdo.n ~ka Türle ordusu u-
2Mll bir yal ta-kip ederek yorgun 
ıMarak F.hlısalip ordusunun karşı
sına 6<'1ını. bulunuyordu. 

Yani vaziyet umupıiyet itiba. 
rile ve tamamen Türk ordusunun 
aleyh.r.cic idi. Bu sebeple Sırplar, 
yüzde brş l'Üz Türk ordusunun 
bozacaklarına ve per~an edecek
lerine kanidiler. 

Muharebe zamanı yaklaş~a 
La.zar <>rd.usunda büyük bir faa
liyet hasıl olmağa başladı, :mütte
fikin l)rousu Kosva ovasının iberi 
tarafın1a bulunan Türk ordusu
nu görür görmez şaşırmıştı. 

Sırp kralı Lazar şüpheye düş
müştü. İçlerinden ibiirnin Türklere 
casusluk ettiklerine kani olmuştu. 

Hatta daha ileri vararak Sul
tan Murada gönderdiği murah
haslarından birinin casusluk etti
ğine bile hükmetmişti. 

Fakat Sırp kralının bu endişe
leri yerinde değildi. Nitekim çok 
geçmeden Sırp .kralı Lfızar da ~
le olmadığına hükmetmişti. 

Asıl mc~le, Evranw; Beyle h
şayiğitin yaluı.ladıiı Sırpılardan 
aldığı malumatta idi. Bu iki Sırp 
müttdıkin ordulnrının tecemmu 
ettıklcı ı ) eri söylcmişlc-rdi v~ bun-

lardan başka da Türk ordusunun 
kullandığı hususi hıristiyan ca
suslar herşeyi haber vermişlerdi. 

Sırp kralı, ordusunun tanzim 
etti. Muharebe vaziyetine girdi. 
Tıil"k ordusunun, yeşil Kosva sah
rasını ibayraklarile donatmış ol
duğu görülüyordu. 

Ehlisalip ordusu Türklerin bir
denbire gelip Kcsva sahrasında 
tepeleri elde etmelerine hayret et· 
mişlerdi. 

Ehlisalip ordusu bir meclisi lıarp 
akdetti. O esnada güneş gurup et
mişti. Ortalık yavaş yavaş karar
mağa başlamıştı. 

Meclisi harpte bulunan prens
lerle kumandanlardan bir çıoğu 
Osmanlı ordusunun yorgunluğuA
dan ve Kosva ovasında henüz mu
harebe nizamı almamış bulunma
sından bilisti!ad derhal taarruz 
edilmesini beyan eylediler. İçle
rinden biri de Osmanlıların ka
Nnlıktan bilistifade ric'at e~i
leceklel'ini, binaenaleyh geceleyin 
ihnreket olundugu takdird~ Os
rr.anlı ordusunu tamamile mağl(tp 

Bekri Mustaf 
Yazan: OSMAN CEMAL KA1' ~ 

Tefrika • ( 'o: !__-

d enİlen acaib mace Aşk 
gençliğin iktizasından 
lUustafa cevap \'erdi: 
- Baba erenler, salon bize hor 

bakma, sakın bizi de o nadanlnr
dan, namertlerdcıı, hnm ervahlar
dan sanma. çünkii biz de abık a
şıklardndız!. 

- Eyvallah inıanım, sizin aşk 
ehli olduğunuz zaten halinizden 
belli!. 

- Hey gidi a k hey, hey gidi 
günler hey, neydi o günler yahu!. 
Ah şimdi rahmetli İnce Arap saf~ 
olsaydı da gençlikteki o aşk ve 
meşk zamanlarmda başımızdan 
geçenleri bir anlatsaydı!. 

Güzelim Yusu(: 
- O mübarek şey, gençlikte 

hangimizin hn ındnn geçmedi san
ki? 

. Blığrıyanık Nasip: 
- He, öyledir. Aşk denilen nca

ip macera. gençliğin iktıza ından
dır. Pervane, na ı1 ki mumun ke
bap edici ı ığınn koşnr ise bir 
genç de a~k denilen afctiıı. in nm 
ka\urma eden ı ığınn Öl lc<·e sal
dırır. irnbbimin hikmeti kalfı be
Iasmdn bi;yJe kurıırn:: ise hu u -
turuplu nizamı, şimdicik biz insan 
oğullarının buna ne deıneğc hak
kımız '\'ardır?. Snhabisi vnktilan 
böyle istemiş, öyle kurmuş bu i)ıı 
düzenini!. 

Güzelim Yusuf: 
- Tabii vaktilc senin de başın· 

dan n k geçti değil mi Na ip ağa! 
- Ne söyloor un be karda ım, 

benim bnfmıdan vaktilan aşkın ı 
hem de danıska ı gcı;miş ise bu bir 
kıyak de tandır, !\le\·laın kimse
nin basına askın böylesini '\'Cr· ,. . 
mesin!. Ben aşığ iken, öylemiş ol
duğum bir parça~ ı okuyayım da 
dinleyin, bakın, n::k denilen sel 
ne vaman eymi göriin!. 

Ve okumıya bn ladı. 
.Xe zctıir, zemberelnnlş aşkta. suzinak 

FaSlı, 

Sevdasi)l:ın döndurdü benJ Kereme 
A lı! 

Yandı clier, 1unTUıdu bir lı.ı>ak ke
bap oldu, 

Ona ebep biçare Nasibin gonlu yaslı! 
Sevgilimin kendisi amatl anın dll

~ı+. 
Babası olan moruk halis muhlis ı

uslı! 

Der ne yakar olduıM:ı kızı fçlıı mo
ruğa: 

Mübareiin ı;allba kulakları pr.k paslı! 
Bu ı;e,·dadan likıbl"ı çıktım dı•ll, di

vane 
.Ağ'nadım ki a fa mı (•) a kın • ..C\"• 1 

danın a ıı: 

Şbndi klmbHir nerdc, hangi bahçede, 1 
baid:ı: 

Fink atıyor o bizim kfi})('lerl clm:ı lı? 

1\lustnfa: 
- Kim bu kiiııcleri <·ima lı?. 
- Kim olacnk. mahut bizim C\· 

Mustafa: ~ ~ 
- Bcktaşinin dediği gı 

mi dayaıııyormu ?. 

- Bckta i demi • kinı d 
demiş, sonunda gelip ı\Sf 
ki, Cedabı lUe\'Jfida kar•' 
muş!. 

Giizelim Yusuf Jafn atı 
- Ah mincla k \ "e bil 
Cemali Baba: 
- Ahraka kalbe buh• 
Nasip: 

- Kunı terelelli 
kum terelelli!. 

C<?mali baba: • 
- O da ne demek ö~ it 
- Arapça keli'ımlnr bu' 

ise ben de ayni çc itten b 
de~ im dedim!. 

Bu sırada ma~ hanedeJI 

bir zurnacı ile çiftcnnrarı 
Bunları göriincc Ccnıııli 
i~arctle çalgıcıları yanlııı1 
dı ve onlara şu cm ri 'crd 

- Bir ncfc çalncaksıll 

- Bnşü tüne, hnngisİ~ 
- Güzel iısık ce\ riııt• 

mezsiıı demedim mi?. 
Zurna kı a bir taksiıud< 

Ferhad Cemali Baba.Gut' 
suf ve Nasip zurna ile bir 
ai nefesi mnkamla tutt1 

Fakat daha nefesin iİÇ11 

çaSııın geçmeden mc) hll11 

pı mdan içeriye ı>eh lİ\ :ıll 
difrt kullukçu birden dnld 
dılar amma bu dnlış. bCr 

~:ıı 
umurunda hile olmadı. > 

I'' mali Baba. gelenlcre c 1 

larrndaki masa~ ı göstere 
- Huyuı tın ağrılnr!. 

Dedi. Zapti~ eler Ccıtı 1 

yı göriinl'e afall dılnr. çıı 
mnli Baba o de\ rin bir lı 
tırı sa:\ ılanlarınclandt. 
bazı bii, iikleri onu tanı~ 0 

\ iyorlardı. Onun i<:İıt ı 

gayet mülayim bir ta\ ırlıı" 
uma geldiler \ e çanı ııır 

k 1 • • ·ı· b"r cf' nm u agına t•gı ıp ı s 

lediktcıı s~ırn orada scı;" 
mı,·n basladılar Ccnıali 
zeki bir ~damdı. Birnı dı 
tuı oııra hıstafoyn dolld 

- Ağam. dedi. ıniijdf 
( 

ku lnrı ba~ma lrn gece 
Mu tafa sordu: 
- Jla) roln. ne gibi'?. 

ılt - Kaptnnp::ı a hazrc gili?. Liıf aramızdan mık. köpoğ
lunun kızı, baba ı kıyak zengin 
idiyse kendisi de heı> kulaklarımı. 
parmaklarına çcsit çeşit elmasları, l•I 
irenk ircnk taşlnrı takar, takıştı-

rır, çakar çakı. tırır, hep iki dir- ı 
hem bir çekirdek gezerdi. 

halfı 3 emekte bekli~ orı111 

(Ari'• 

Ferhad Cenınli Baba: 

- Demek, en sonunda aşkm ne 
demek olduğunu sen de anlndm?. 

- Ağnamaz olur muyum?. 'e 
vakit ki bu bcliıh n ktan kurtul
dum ise lııp di~ c kef ettim ki a k 
maşk hep masal, işin alt yanı hep 
gelip ... 

etmek gayrikabil olacağını söyle
di. Bu fikir ittifakla kabul olun
du. 

Bunun üzerine ertesi sabah şa· 
fakla beraber taarruz etmeğe ve 
o ana kadar da kıtaatı muharebe 
nizamına koymağa karar ver ver
diler. 

Ehlisalip <>rduları tıu suretle 
müzakerat icra eylediği esnada 
Osmanlı ordusunda azim bir gece 
faaliyeti hüküm sürüyordu. 

Padişah, muharebenin kat'i ne
ticesine itimat edip de esasını bir 
mütaleaya bağlanmak şöyle dur-
1Un, bilakis ahvalin vahametini 
BOn derecede takdir ediyordu. Bü
tün tertibat ve tedarikatı muha
rebeyi kat'i bir muzafferiyetle ne
ticelendirebilecek veçhile ihzar 
eyliyordu. 
Padişah Kosva ovasına gelip de 

düşman ordusu kar§ısmda ahzi 
mevki ~der etmez, muharebe ede
ceği düşmanının kuvvet ve ade
dini bizzat keşfetmek istedi. 

Padişah mai~ etine schzadc Be
yazıdı alarak müttefiklC'r ordusu-

Tt•cs lirle ciğrcııdiğiıtı 1ı 
h . . E . l\1·· •·ırl şe rımız ~nını~ t•t ı ıwı 

ci şube ınüdiir mııa,•iııl t 
Doğanın Bii~ iıkada nıınt0 

dn tedm i cdilnll'ktc ol~11 

Abidin Doğnıı diin ,.cfııt 
Merhuma Allnhtan nınt! 

ler: Tevfik Do "nmı. nill'll 

nu tarassut etmek kabıl 
tepe üzerin geldi. 

Sultan l\forndın mult9 
.. e 

en emniyet ettigl ve gu' 
lu, şehzade Yıldırım J3 

.Baba ve ogul, tepedtıl 
ovalara doğru baktılaf· 

kuvayi külliy esını görtl 
hayrete düştiıler. 
Ovanın bir kısmı k;ırı1d 

de ve zırhlı süvnrılcrlc 
Düsman SÜ\ aııle1 ınin ,-c 
lerİnin zırhları parJıyotÔ 

Süvariler O\ anın gcrıı; 
rinde muntazam saflar 

5 
}emişlerdi. Padişah, ka:Ş'0 
lunan ordunun, kendı 
kat kat faik olduğunu 
görmüştü. 

Sultan Murad, duşrrı0"1 

nu ıbu suretle tarassut 1' 
sonra muharebenın 'ıı 
ceği arazide de oğlu i~ 
kemali dikkatle kl' ifJc 
du. 

Arazinin gnyet toıltı \ 
rın da düsman cihetind~,. - (, ..... 
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İnıriliz Hariciye Nazın 
Eden di\n Avam Kama
rasında uzun bir nutuk 
aöyliyerek, Orta Şarkta-
ki serahatini icap ettiren EN SO Amerikalılar 

müthiş bir tay
yare yaptılar 

Uıu J'aı.mın metinleri Anad- aiyaıi hadiseleri anlatb OAK 1 KA 
.\JllZIAJ btiltenleıinden almmuttırl ve Türkiye hakkında da 

~- lk -:ıı eden: Muammer Alatm: cemi e irane sözler kul-
' ·- landı.. _ frak Harı0cı0ye 
._ Harıciye Na;ı:m Eden, :::==========:=:! 

t Avam . Kamarasında Orta ' Londra 7 IA.A.) - Gazeteler 
B. 619 !:ombardıma.n tayyaresi • 
nin resimlerıni neşrediyorlar. 

Duğlas adlı bu tayyare 82 ton sik.. 
!etindedir. Bu tayyare saatte 480 
kilometre sür'atındedir. 18 ton 
bomba hamulesile Berline gide -
bil<'<:e kve bombalarını attıktan 

sonra yere ınmeden Amerıkaya 
avde tedebilecektir. 

ı vazıyet hakkında bekle- 1 YUGOSAVYANIN VAZİYETİ Nazırı Ankaraya' 
nutkunu söyliyerek müzake-

1 

Yugoslavyadan da Almanyaya 

,.~ ~~:\mu:~n·tuırl.kunda bil.hassa şun- mukavemet edikce~ hakkında hare ket etti 
temınat •lıyorduk. Lazım olan şey j 

~YlemL,tir: bu taarruz vuku bulduğu takdirde Londra, 7 (A.A.) - Irak Ha-
'lö llnız değiliz, bu müzakere· buna birlıkte karşı koymaktı. Geç 1 riciye Nazırı Bay Şevketin Anka-

Yleneu :ıer sözü clinliyen baş- kalınmasından endişemizi izhar 1 raya gitmek ıilere Bağdat\an ha-
-tı 'lllf. Onun için beyanatımı ettiğimiz zaman, bize verilen ce. rekel etliği bıldlrilmektedır. 
ll 11tırette düşman faaliyetine vap şu olmuştur: •Seferberllğimızi 
'llı etmıyecek şekilde yapmak yapıyoruz ve en Ccna ıhtımal da-

'üın Uriyetindeyim. hilind~ de hazırlığımız tam ola-
anyanın Romanyada büyük caktır • 
da askeri mevcuttu 'e Bul- Hakikatte bu seferberlik ,tir'at. 
na nüfuza başlanqt' · 1\I- le yapılmamış ve lıükümet dar • 

,a YCJ0l5lavyayı çevırmek, be nden ;onra ise ço~: geç kalın-
' nıstanı boyunduruk allına al-
., "'· mıştır. 

•Ürkiyeyi h:ıreketsiz hale TÜRKİYE HAKKINDAKİ 
· ve bir tek sılah atmadan SÖZLERİ 

~ Usforden hareket ed 0 rek Ak- Eden dünkü nutkunda Türkiye 
ek; vaziyetiınize esas dar-

ı d hakkında da ~u sözleri söylemiş-
ıı irme~e hazırlanıyordu. Bu 

il " tiı" 
t e Arnavutlukta pel< iyi va.. •- Türk Devlet adamlarm,n 

. ite bulunmıyan İtalyaya .fa dürüst dostlu!\u ve bı.. zevatın 
~ edilmış olacaktı. 
~<J..'I'ERENIN O ZAMANKi Türkiyenin hakimiyetıne karşı 

yapılacak herhangi bir tehdide 

r~ ~~etler:~~tta 5ınga- veya Türkiyenin hak ve menfaJt. 
, l:İrınişlerdi İlk plan Tohru. !erine karşı yapılacak herhangi 
.., ~aptından sonra orada dura- bir tecavüze kar~ı şidde: le muka-

• vemet hususundakı azimleri ben-
!.. barp cenahını orada tcsis et-
'''· Fakat düşmanın bozgunlu- de derin bir tesir hasıl etmi~tır. 
~ lı:adar büyük oldu ki Binga- İngiltere ile ittıfakın Türk ha-
~ kadar uzandık. cici sıyasetinin temelini leşk•l et-

larihte Yunan hükümotinln mekte berdevam olduğundJn e-
A.lınan tecavüzüne kar~ı koy- minim.• 

husll9Undaki notas·nı aldık. MISIR VE TÜRKİYENİN 
llııtada nasu yardım yapabile- TAVASSUTU 
'- z soruluyordu. Bunun üze. Eden, lrak mesel<?Sınde M ır ve 

:.lıııgazide ilerleyişi durdur- Türkiyenın tavassutu hakkında 
Ye Yunanistana gönderilecek da şunları soylemiştır: 

~ Uer;, hazırladık. Orada bı- ·Tavassut tekliflerınden dolayı 
\> •ğu,uz kuvveti ki\fi addettik. Türk ve Mısır hükı'.ırnellerine çok 
\tgoslavyanın vaziyeti Türki- minnettarız. Eu husustaki vazı -

1
' Planlar~ hakk:~nda malU.- yetimiz şudur: 

VeriJmesi ıcap ediyordu. Bu İlk şart Habbaniyedeki Irak kıt-
'' r!_~ bana ve +---·atorluk Ge- · ~"'11'\ .uı'i"" alarmın geri çekilmesi ve Iraktakı 
~~ •eııı· ay Bruıkanına verildi. Va- Britanya kuvvetlerine karşı mu. 
~ tam bir muvaffakiyet hasamatın tatili. Bu şart tahak • 

" , "yorduk. Fakat bu teşeb- kuk ettirildiği ve bunun neticesı 
1 ~pmasaydık, takbihe !ayıl< olarak müttefik milletler arasın-

ı ~VE ATİNA SEYAHATİ da muhasamat tatil edildıği z1 -
' l'ıl11sanın çökmesi üzerine Tür- man, Britanya hükılmcti muahe • 
ı l'j ~~ teçhizi ;ç;n olan taahhüt- delerden mütevellit olan ve he! 
oı t~ ltı.i~ın ifası ve Yunanistana ve- hal ve takdirde idamesine azmet. 
' '-ıt garantinin tatbiki münhası.. miş olduğu haklarının tatbik şart-
' ıı- 0~uzlanmı.za yüklenmişti. !arını münak~aya ıimade bulu· 

.''<lhıreye vardığım:-;: zaman, Yu· rulCaktır.• 
, !iJı lliııtan,; gönderirecek kuvvetle- HAİLE SELASiYE 
~-~Şldi yapılıyordu. Orada ya- ADİSABABADA 
•::"'lk işler hakkında mutabık Habeş İmparatoru Haile Sela • 
~ ~ndıktan sonra Atinaya gitme- siye dün merasimle Adisababaya 
~ verdik. girmiştir 

, ~arp Vaziyeti 
JI· (1 - Sahlf<>clen Denm) 
~ Battı, Ege denizi Şark suların
; ~~ana.n Mihver zincirinin şun-
1 &on halkasıdır. Bu zincir Ro
~ idaııına bağla~ olduğun -

~~ bıı ada Cenuba veya Şarka 
~ ıı. uzanmak için ilk hareket 

~lacaktır. İtalyanların işgal 
\i~ rı yeni 6 ada Rodosun gar
~I~ "9 Giridin §imaline d~n a-
aı~ dır. Bnnlann garbine d~n 
~ d. &rupuna dahil diğ'er ada
\ı,, 'Sd.a işgal edilmesi muhtemel. 
~~ Jı.ndan çıkarılacak netice 

~~:~denizinde Yanan - İngiliz 
ilıh,~ yalnız Girit adasına 
~r ettirilmiştir. Girit şiına • 
~Ilı ~ı. adaların müdafaasına lü
~ llörü!memiştir. Fakat bunun 
lı'ır ~a çıkardığı mahzur büyük • 
llıı~ Ciridin müdafaasl kolay ol-

4t ~~aktır. İşgal edilen bu ada -
~~l'l!r küçük hava ve deniz üs-
' be Çok zaman geçmeden hü. 
~ bu tları ve bilhassa denizaltı
~di •dalardan istifade edecek. 
~( 0: Alman hava kuvvetleri ar
~ 'lit adasındaki İngiliz • Yu
~i!ı,1U.Slerini. de bombardıman ede. 

~ "'· r >ı.:._~i hatıra gelen sual şudur: 
~a M:ihver kuvvetleri Girit 
~ ıı:;• işgale teşebbüs edecek -
~ ...._ L Böyle bir ihtimal varittir. 

~ 
Ilı ~l\ık kalesi etrafı.uda iki ta
~lana Yeni muharebeler ıçin ha. 
i<rtı ~aktadır. Cephenin cenubu 
il> l!lnunda Mihver taarruzları 

~ • hasıl olan e-irinti müdafi.. 
~ • 'l>ukabil taarruzlarile dü -
lıııı bell"~ır.:ştir. l\filıver kıt'aları
~"~ '- g.rin t.den ve yanlarından 
"tt~ laarruza geçmeleri kuv • 
>ııt \:ı °:.~hlıemeldır. Öyle anlaStlı-

" il Q.l"dusu Kızı.ldenııe ~e-

Baiic:anlarda 
Vaziyete bakup 

(l in~ saıwe.ı.., Devamı 
tedir. İtalyan resmi tebliği, Ere 
Denizinde Amarsos. AnalU, İo~, 
Santori.:s, Naksos ve Pa.ros Siklad 
grupwıa mensup adaların da İ.i· 

gal edildiğini bildjrm.ekt~ir. 
SİSAM DA işGAL 
E..)İLDİ Mi• 

Ant.ara Radyo Gazetesi, Sa· m A ... 
<!asının Almanlar tarafından işgal e
dildi.tine dair bir haber gelmij oldu ... 
;unu, fakat bu haberln heuliz t.eeyyılt 
etn1t·diğini bildirmiştır. 

YUNAN FİLOSU 
İSKENDERİYEDE • 

Hanyada Yunan fılosı.ı hakkında 
aşagaıdaki remıi teblııi: neşredilmış
tir: 

•Yıınan deni.&aıtılıı.rı İ•kenderi7~ 
~ ın.wz filosuna iltıhalı: etmiş
lerdir. On muhripten üçü batmıştır. 
On üç locpidodan ilcisi de İskenderi
yeye viiıl olmuşlı.ır.• 

-<>---

hiile Selisiye 
( 1 bıot Sahil'edett Dev-) 

baya girmiştir. Yüz bıruerce Ha. 
beşli sokaklan doldurarak cyaşa· 
sesleri ile ve milli bayraklarla 
kendisini selılmlamıştır. 

General Keningam ile İmpara
torun oğulları istikbal edenlerın 
başında bulunuyorlardı. Haile Se
lasiyenin Adisababaya girdiği gün, 
Mareşal Badoğliyo'nun be· sene 
evvelki girişınin besınci yıl dö • 
nümüne rastlamaktadır. 

len ve harp malzemesi getıren A
merikan gemilerinden asri vasıta. 
larca olan noksanlarım ikmal et.. 
mekle meşguldür. Tobcuk kalesi
nin bu kadar iyi dayandığı ve ö
zerine fazla Mihver kuvvetleri 
~kliği bir su-ada Mersa Ma~ 
daki İngiliz ııeyyar ordaamlHl ha. 
rekete geçmemesi I>..,u Wrlü izalı 
ed'lemez. Tobruk kalesi düştftğil 
takdirde İngiliz seyyar ordusu -
nun ileri hareketi dabıı '®jkül 
ol<ıcaktı.r. 

Suriye - Irak hu
dudu kapatıldı 

Vakti gelince 
Girid Üssünden 

Londra 7 (A.A.) - Beyruttan j 
resmi Alman ı• ihbara\ a:•noına İ 1er1 e ne C e k 
gelen bır telgruf Irak • Suriye hu
dudunun kapalı mış olduğu'lu bil
dirmektedır 

Bu ajans, Suriye ile Türkıye a
rasındaki hududun a ık bulundu
ğu fakat Surıyeden Irak'a gide • 

·cek olan scvyahlara Türk arazi • 
s!nd,n 'eçn ek nıusaadesının ve
rilm~mektc olduğunu ılave et -
mektedır. 

Kahire, 7 (A.A) - Gırıtte bu
lu"ün General Vayvil neşrettiği 
apuısa.\es uana,,\,,3 :ııa,.:n§n.w 

emrı ycvnu.sinde diyor ki: •Müt
tefik a:;kcrı kuvveUerle halkın 
herhangi müstevli) e karşı gcl
me.~le ka'mıyacağız Va ti gelin
ce, Yunanistanın istıklalını kur
tarmak için bu üstı:ıı ilerliyece-
ğiz .. Transit meselesi naz..k bir af. 

haya gırmiştir. Çünku Bey-ut'ta. 
ki Amerıkan Ünıversıtesınin 300 
Iraklı lalebesı Irak'a dönı™"k ar
zu unda bulunmaktadırlar. 

Ameri" a Harbiye 
azırı 

Amerikanın eı koy
du gem er 

(1 ln<ı! Sahlfed.-n Devam> 
Nazır bunu müteakıp şunları söylc

miştır· 

Vaşıngton 7 (A.A.) - <B.B.C.• 
Sabotaj suretıle alırıp edll<'n ~7 
İtalyan gcm.sinın tamirıne baş. 
lanmıştır. 

- Aln1arılar Gestapo hlk.ımiyetlni 
ortaya atn11flardır. Buna ıtYeni ni .. 
zaın .. diyorl~1r~ Bunda yenı olarak hiç 
bir şey yoktur. Bun<.. bir çok z...<\.mnnlar 
teşebbüs edilnliş, fakat hıc; bir kimse 
mu.va! ak olamamıştır.• 

ietanbul VildyetiT•den tebliğ olu.,muştur: 
1 - AnadQluya Meccani vapur ve t ·enlerle gidecek yolçular hakkında 

~ni aevk ııtanı :ı ğıya ('ıkanlnuştır. Bilet J'lamıllerinın Vapurların \.Jı1 tr<:n
icrın hareket &tinlerinde Galata rıhtımı ile Haydarpnşa garında buhı'1maları. 

2 - Haydarpaşa.dan trenle dahile gideceklerin Köprü:d(.·n Haydarpaşaya 
n:rıkılleri de dt_nizyollarının muntazam seferlerlle temın olunacaktır. 

3 - Ha7r'larpıt,adan 12.30 da kalkacak trenin yolcuları Köprüden saat 
9 da Kalkan vapurla ve Haydarpa.şadan saat 16,40 da kalkacak Trcnın yolcu~ 
lan da Kopnıden 12,30 da Kalkan vapurla nakledilecektir. 

Muntazaın Vapl1r1ar He: ç.aıata Rıhtımından. 
Vapurun İstanbuldan Kalkış. V purun Yolcu Bilet Gidtteğf. Tren 

İltisakı Tı.nlu Cımı; Sııa!ı Lmi Ad•dl No;Sl iskele 

7 /5/941 Çaqamb• 
815/941 Perşemb 

9/5/941 Cuma 
10/5/941 Cumı,,.,•i 

ıa 

16 
ıı; 

u 

Marakas 464 4569-4686 Mudanya Bursa 

• • 460 4686-4812 • 
• 461 4813-4924 • • 

Sus 490 4925-5043 • • 
Ltanb~I - Bandırma 

7/5/Uıll Çaı-~.;unba 20 Ana!arta 747 5245-SH9 Bandırma Muhtelif 

9/5/941 Cuma 
10/5/941 Cwnarte::.oi 

11 /~/!M l P>"'r 
~5/5/941 Perşembe 

16/5/941 Cuma 
< 

• 
• 
• 
< 

• 
• 
• 
• 

• • • • 
• 
• • • • 

• • 
18/5/941 Cuma 

• • 
7 /5/941 Çaı-şamlllı. 

• • 
8/5/Kl Perşeınbe 

• • 
• • 

9/S/941 Cuma 

• • • • 
10/~/8U Cumıırleııi 

8.15 Sus 659 H50-5627 
20 Çanakkale 596 5107-52« 

İ.stanbul - İmıir 
l1 İzmir 684 5628-5845 

lB Kadeş 894 58ô6-6112 
tıtanbul - Karadeniz yolu İskelE"leri 

18 

• 
c 

• • 
• • • 
c 

• 
< 

u 
< 

• 
9 

16 
< 

19 

• 
• 

15 

(HUSUSİ VAPUR) 
Ankara 369 2898-3001 

c 918 3002-3291 
c ltO :r.192-~334 

• 338 3336-3439 
c 22 3440-3445 

c 2 3«6-
• .095 3447-3755 
• 208 37,6-3818 
\ 34 3815-38%3 
c 1191 38%4-ôlŞ2 

• 
Ankara 

• 
Bursa 

• 
Menin 

• 
Seyyar 

• 

177 
12 

105 
31 

4153-4194 
419S-.ıl96 
4197-~254 

4299-1307 
59 4308-4323 
61. üSS-411' 

20 4355-4360 
184 5044-5190 

3 4324-
13 43%5-4327 
97 4328-4355 

Saadet 103 4275-4:198 

Sefer No; 
Haydarpaşadan kltarw 

Hareket Tarüu Saan Yolcu Adedi 

1 11/5/941 Pazar 12.:ıo Gebze 
Tavşancıl 
Hereke 

i.sLasyonlara 

• 
c 

lrmu." 

Or<h. 
Gireso.. .. 
Tireboh 
Görele
Valdıkee.r. 

Akçaabat 
Trabwn 
Sürmene 
Of 
Rıoe 

Pazar 
Arhavi 
Hopa 

• 
• 
• 
• 

Burb.ani7e) Sirke 
A7avalık) ciden. 
C&nakk.a!e) Top 

haneden. 
Armutlu) Gala
Geınlik) tadan. 
Marmara Adası) 
Erdek) Tophane· 
Kara1>111a) den. 
Edıoeınrt) Sirke-

İsl;lar 
ciden. 

Bilet 
Numaraları. 

) 
) 

104 
38 
27 
13 
18 
74 

472 
746 
117 

Tü tiın Çiftl.ııii 
Dennce 

) 

)6113~ 
) 

2 

3 
4 
5 

• 7 

• 

12/MaT>sfQ-ll Pazartesi lı,30 

1!/Moyıs~ 1 Salı 13,30 
lô/5/941 ~mba 12.30 
15/Mayıa/941 Perşembe 12,30 
19/ • c Cuma 11,30 
17/ c c Cum.artea.L ' 

18 
529 
864 
676 
877 
676 
883 
13 

"62 
53 
27 
74 
25 

654 
n1111a7ıa1941 ~ ıa~ m 

37 
261 

7 
5 

212 
751 

Büytik Derbent 
izırut 

Sapanca 
Arı tiye 
Ada pazar 

Ada pazar 
Adapazan 

• 
< 

Dolanı;aT 

Geyve 
Paınuk. ova 
Mekec:e 
QsınaMli. 
Vezırban 

Bllecik. 
Karal<ör 
Boı;yUk 

i.ıı.öml 
çulturh1-
Ealdf<bh' 

'tr..U.,. lllt Unket ~ 7arın unca bilJirllıooak.ll.r. 

) 
) 
) 
) 

) l29'HM73 
) 
) 

)6474-8843 
)6644-6820 
)6821-6993 
)~-7155 
) 
) 

)7183-7U3 
) 
) 
) 

) 

KDENIZ 
Fırtınası 

(" 1 ... ~ Deyam) 

kflde tebarüz ettirebiliriz: 
A- Mataban . Rodos arasınd•

ki hattı ve Egeyi İngiliz donanma
sına kapamak 

B- Ege içindeki adalarla 1Z a· 
daların muvasalasını Balkan ya
rımada ı ile temin etmek ve bu
rada zincirleme ve atlama sureti· 
le kara yolu kadar oerbest bir yol 
vücude getirmek 

C- Bu bölgeden hedef ittihaz 
edilecek bölı:clere askeri ihraç 
hazırlamak ''e ayni zamanda Fi
'i in, Portsait, İskenderiye, Sü
vey i hava tıt1yiki altma almak 
ve İngiltereyi Yakın ve Orta Şıırk· 
ta ma~lilp etmek imkanlarını ara
mak.. 

Egede mihver bu hedefin hazır
lıih içinde bulunnrken, hiç ~üplıe
siz; Orta ve Yakın Şarktaki İngi
liz desteklC1"ini de içinden yık

mak ı:ayrdinden ı:eriye durmu· 
yor . .Mih\cr Akdeniz fırtınasını 

bini kabartmak ve kafi neti
ttyi almak ıt111ti ile garpta da fa-• 
aldir. Pden Fransıısı ve panya 
ile tcm.:ıslar son safha~ına girm\.::· 
tır. Amiral Darlanın Alman tek
liflt'rine kor ı l\llU'cşal Petenin 
tahriri ""'ahını hamil olar k Pa
ris< gittiği hı her nrilirken. İspan
YRda ve bilhassa Madridde so ıık

la rn •F&"-ı, Ce·zairi, Rabatı isteriı:• 
gibi afi,Ier asıldığı da kaydedil
ınektcdir. Anlaşılıyor l;, Mareşal 
Peten; yaln11 Alm'l.ı >e İtalvan 
talepleri ilo dej';il; İsp:ı.ı.ı) ol taİep
leri ile de karşıla~tır•Jıyn ve taz
yik altına alınıyor. Bununla, açık

ca Frausaya mihver it' iş beraber. 
li~i yapmadığı 1.'eya mih\erin is· 
trdiği kola)·lıkları, üsleri ıı sair 
iıııkiinları vernıC'diğj takdirde; 
F ra.n anm müstemlekeler ile bera
ber Almanya - İtaly,, . İsp uya a
ı a.- nda taksim edil~t~f· latılı· 
)·or demektir. 
Fran>anın bütün bu tdıdit H 

tazyik kar~ISında -inir muka\'e
metini ne dereceye kadar ruulıala
z.a ve ana gayeye ne derece azim· 
le dık kalacağı henfuı tamaınile 

belli olmamakla beraber; İspan

yanın filen harbe i~tirak etmese 
bile tıpkı Bulgaristan gibi elinde
ki biıtün imkanları Almanyaya 
tahab edeceii muhakkaktır. 

Herhalde harp; önümüzdeki saf
hası ile bunaınile kat'i neticdi 
Akdeniz harbidir ve mihver şukt 
ve garbi Akdeniade yeni ve soa 
hamlesini yapmanın hazırlığı için
dedir. Bu safha karşısında İngil
tere şimdiye kadar geçirdii';i harp 
sahne ve saflıa1artno nazaran, hiç 
şüphe yok ki çok daha çetin ve 
çok daha mukavemetli ve kudretli 
bulıınmak mecburiyetindedir. Zi· 
ra İngiltett harbin lı~lamasından 
itibaren g~en bir buçuk yıl içinde 
ilk defa mihverin bütün kuvvet· 

--
asus 11 

Gizli De 
No. ( 

Yazan: Frcınc1$ Machard Çl'Viren: hkender F. SERTELLf 

Bizde salonda oturmuş konuşuyor, da· a (T • 
"" rusu iki canbaz gibi bir ipte oynu orriuk 

- Parise giclinciye kadar, fab- 1 

rikaının ~ühim hesap işlerile meş
gul olmaga meoburum. Hesap işi 
insanın kafasını ne kadar da yo
ruy-0r ya. 

- Hakkınız var, dedim. benim 
işim de hesaptan, muadele hallin
den başka birşey değil. Kafam, 
hazan, paslanmış bir makine gibi 
durur .. işlcmr . 

- O zaman ı<tirahat etmelisiniz. 
- İş bırakırsa?!. 
Elektrik tamiri bitince ellerimi 

yıkad?m. Bu işin mıiKiifatı olarak, 
Vil ·ams bana en puroluk bir ku
tu hediye etti: 

- Bunlar fabrikamın en iyi mah
sulüdür. Bilmem ki, puro kulla
n r mısınız?. 
-Teşekkür ederım, ded'm, ara

sıra kullanırım. Bilnassa böyle 
iyisı olursa. 

Sigara salonuna ı;eçmiştik. 
Yolcular:n bir kısmı yemek1en 

sonra güvertedeki ~zlongla•a u
zanmı.ştı. 

Biz de sigara sa1'lnun<la konu
şuyorduk. 

Daha doğrusu, iki cambaz bir 
ipte oynamağa çalışıyorduk. 

Vilyams =du: 
- Kamaramdaki f]ektrik dola

bında kontak olursa birdenbire 
bütün geminin elei<trikleri söner .. 
mı •. 

- Hayır. Kablolar kısım kısım
dır. Yalnız o klsmcn elektrikleri 
&Öner. 

- Bu elektrik dolabı bana ga
rip bir korku veriyor, Mister Cey
mis. 

- Ne gibi.?. 
- Dolab:n içindeki elektrik si

gortalarını pek eski sistemde ya
pılml§ gördüm. Danımarkalı bir 
elcktri ·çi dostum bana, bu &is
temde yapılmış elektrik eru;teliıs
yonlarının bilhassa deniz ü.stünde 
b•rçok kazalara sevebiyet verdi
ğini söylemişti.. 

- Bunları şimdi neden hatırla
mağa lüzum gördüdüz!. 

- Hatırlamamak kabil mi, dos
tum? Gece yatarken, hayatım o 
köhne enstelasyona bağlıdır. Ya 
uyku aras:nda bir kontak. bir iş
tial, bir yangın zuhur ederse, ne 
yaparım?, 

kü ben elektrik kazal.ır•nda>ı çok 
kockarım. 

- Böyle bir kaza geçti m, başı-
nizr" •ı" 

- Evet. Hem de bir deg L hır 
kaç kere. 

- O halde hakk:nız \'ar dos
tum' E-er dolaba el sürmeueniz, 
hiçbir tehl.ke ile ka•ş.la~'.IZSı

nız!. 

ister Vilyams bırdenbıre sLS
muştu. 

Bu ron cü~le ıle <i r ele t• '< 
tellerıne de ka:,.1en drıkun 

olduğunu anla mak ı temc;tınk 

+ 
«Kamara a bir ölü 

var ... !" 
Sigara salonunda cturuy rduk. 
Purolarunız henuz yarı bile 

olmaınışLı. 
Birdenbırc k.orı.dorlarda telfı.şh 

koşuşmalar ezdım. 
- Acaba ne var? Ko;uşuyprlar . 
Vilyams ald.rmadı. Ben, kapıda 

duran bır garsona sordum: 
- Ncd..r bu telıiş? Hasta mı Vlil', 

yoksa bir kw.a mı?. 
Garson cevap vermek fırııatnı 

bulamadı_ 

Ihtiyar bir kadın heyecanla ko
şarak bağırıyordu: 

- Kamaramda bir ölü w.r. . im
dat'. İmdat!. 

- Birısi olmU;j galiba?' 
O, elincekı mecmwılann r~sun

leriııe bH.ıyordu. Omw:unu sil
kerek: 

- Olabtlır ya, ded., l:epı ..z ö
lecek değil miyiz, ıstor Cey mi.I 

Edison?. 
On un bu cevabı benun ıçin gü

zel bir ııoğukkanlıl.k dersi te kil 
ediyordu. 

- Evet, dedim. öleceğiz. 
Sigara salonunda ikı.mızd<>n bat

ka kimse kalmadl. 

•Kamaramda bir ölü var. ~esi
ni duyanlar dışarıya fırlamıştı. 

Ben de yeni dostumun soı,"uk

kanlılığı karşısında, tıpkı onun gi

bi, elline bir gazete alarak oli.ır

dum. Okumağa başladım. Fakat, 

- Bu tehlike yalnız sizin için 
değil, hepimiz için vardır. Fakat 
ben1 elektrik dolabında hiçbir teh
like görmedim. Lüzumsuz yere en
dişe ettiğinizi sanıyorum. 

' içimi kurt yiyordu. Teces:.-üs me
rakı bütün benli.ğ'imi sa.np durur- ı 

ken, vapurun sigara salonunda 
böyle bir ölüm hadisesine karşı na
sıl Jakay t ka.la!ıilirclim ' . 

- Belki de bir vehimdir. Çün- (An.as. v..,) 

!erine ve savletlerine karşı yalnız Millf Müdafaamız 
ve Führerin nutku 

Bir fJv y aua 

(1 lnd Salıif- Devam) 

zim kadar biliyor. Bu bir istiklill, 
mPli nıüdafaa ve milli emniyet si
yasetidir. Yirmi harp yılındanbe
ri bu siyasetin vazifelerine ve i
manlarına sadık kaldık. Onu her
hangi sarsıntıya uğramadan kont
duk. Acaba yeni şartlar içinde a7-
ni imkinı muhafaza edebileeel< 
miyis?. Azmimiz budW' ve dileği
miz milli siyasetimid takip ede-

kentli imlı:in ve lı:nvvetlcri ıle baş
başa çarpışmak variyetine geç
mektedir. İmparatorluğun Afrika, 
Orta Şark ve Asyadaki selametini 
ve yılulmazhğuu temin için. İııgil
tereain behemehal milıverdetl ge· 
let:ek bu yeni taarruz haııalesiııi 

bütün kuderllerini ortaya çıkara
rak Akdeniz geçitlerinde ve ktyı
laruıda kırması harbin istiklıali, 
kısalması ve nihai zaferin stil'' at le 
istihsali bakımından, herhalde e
uslı bir merhale teşkil ediyor. 

ETEM iZZET BENİCE bilmM, serbesti içinde kalmaklı
ğı.muıdır. 

Yngoslavya'DID 1 Alınan Führerinin Balkan ma-
harebeaini takip den nutku İM 

mirasçıları tam l>u nakis devreye tesadüf et

(2 inci sahifeden devam) 
Kardeşleri olan Sırplar ve Hırvat
lar mukadderatlarını birleştirdik· 
!eri zamanlarda lıilc, kendilerine 
temin edilen idari muhtariyetin 
darlığmdaa şikiyet edea Sloven
lerin, şimdi bir İtalyan vilayeti 
vuiyetine düşmeleri, bu millet i
çin acı bir hayal sukutu olacaktır. 
Maamafih Sloven milletinin mu
kadderatı İtalyan hükfuneti tara· 
fından neşredilen kararname ile 
tayin edilmiş olmuyor. Avrupanın 
birçok işleri ıibi, Yugoslavyamn 
mukadderatı da mücadelenin a&
ticesine bajilı olarak lı:almaktaılu. 
İtalyan hükumetinin kararı, Ver
say nizamı yerine kurulacağı bil
dirilen daha idil nizamııı bir saf
hasını daha açığa vu1'1Dası bakı

mıwian dikkate liyıkbr. 

Yeni Sabah 4 yaşında 
Yeni Sabah refikimiz dünkü sa

yısı ile 3 üncü •e ini bitirerek 
f ö.ncü nıışriyat yılına basmıp. 

Arkaıbşımızt tebrik eder ve 
ıııonv.Uaki7et diler;.. 

ti. 
Nntkuıı Türkiyedea bahaeden 

fıkraları üstünde biiyük bir dik· 
katle dariulı:. Türk kurtuluş mü
cadeler.i ve onım rehberi hakkın
daki şahadet ile a1ni davayı takvi
ye etmek ve ileri görmekten iba
ret olan müdafaa ve emniyet poli
tikam11 ve onun sevk ve idaresi 
haldnndalıi tasvip cümleleri bu 
memlekette cleri.n bir talıa süs u
yandırdı&ı kadar, Alman harp si
ya tile Türk barış nizamı arasııı
tla lıir t~t görüln:ıemckte olma
sının harbin bu sahalara sirayctin
de nskeri ve siyasi herhangi bir 
menfaat tasavvur etmiyen memle
ketlerde ılahi ferahlatıcı bir tesir 
lıasıl ettijtine üpbe yoktıu. 

Türl<ive kendi hııclutlarında har
bi tahrik etmiyeceğinden h rkesi 
emin kılan yirmi aylık bütün bir 
imtiha11 devri geçirmiştir. Alman
ma. Türkiyeye karşı harbi tahrik 
ettirmemek ve Türkiye üzerinde 
herhangi ihtilAt vesilesi aratma
mak arınlııde devam ettikçe, su1-
humuıun bozulmıyacağıııdan 1ılll 
ole emill olal>Uiria. 

(1-s.ı.ıt<ıdenDev-) 

yaşındaki kadın Alinin ölen ka • 
nsından kızı 7 yaşında Endamı 

muhtelif vesilelerle döğmıışt~r. 

Geçen gün zavallı kızca.,:ız: 

•- Anneciğim karnım acıktı ... 
diye üvey anasından ekmek isle. 

miş fakaı Asiye. Endamı azarlı -
yarak ekmek vermemiştir. Ak • 
şama kadar babasın. bekleyen kı• 
cağız onun köye gittiğini ve gece 
gelmiyeceğini öğrenince tekrar 

Asi.yeye yalvararak ekmek iste • 
miştir. tl'vey Jı:ızını hiç ııevmiyen 
kadın buna da aldınnaıruş, Enda
mı aııarlamıştır. Bunun üzer:ne 

2ft'Yallı çocuk masumane bir sevki 

tabii ile komşularına gitmiş bü.. 

tün gün birşey yemediğini, çok 

acıktığını söylem.iştir. Komşular 

Endama yemek verip karnını do
yurmuşlardır. Fakat biru sonra 

bunu haber ıı1&n Asiye büyük bir 
hiddetle kı.zıcağızı dövmüş ve taş. 

lll:ta yerlere çarpmak suretile be, 
nini akıtarak öldürmüştür 

Canavar kalpli ana tevk:ıf edil.. 
miştir. 

lnönü şehitliğinde 
(1 - Salııl"1dııa 1>9na) 

ayııun 2 iıoci hafta,sıııa t-. · 
dü.f eden pa247' giaLii olan* 
tubit e'llmi§l'ir. 

Bu yıllci menı.ırim 11 mıı • 
yı.st<ı l nöniinde lcutlııla.....calc 
ve aziz ~" makbere -
len .riyaret olunacaktır. M e.. 
rasime 1..tanb<ıl, Anıc,,,..,, E~ 

hi§ehif, l:zmit, Afyımkaralıi • 
nr ve sair vilayetlerden lı.e

ııetler iilir'llk edecelc.tlı'. 



6 - SON TILGltAF 

Donanmanın vaziyetten haberi yoktu 
Gambel İngiliz donanmasının 

güzide denizcilerindendi. ıMem -
leketimize gelince büyük bir hüs
nüniyetle işe girişti. Evvela Bah. 
riyc Nezaretinden başlıyarak do. 
nanma servisinin geri kısımlarım 
ıslah etti. Daire ve şube taksima
tını yaptı. Her şubeye bir mütehas
sıs İngıliz subayı koyarak çalışma 
usulünü de pratıkman gösterdi. 

Sonra donanmayı ve persune.. 
lini ıslaha geçti. 
Evvel~ donanmada mevcut ge. 

mileri ayıklıyarak işe yanyanları
nı ayırdı, bunlardan iki zırhlı !ırka 1 
teşkil etti. 

Birinci zırhlı fırkaya Mes'udi· 
ye, Hamidiye, Mecidiye, Berkısat. 
vet, Peykişevket gemilerini ikin. 
ci zırhlı brkaya da Asarıtevfik, 
Fethibülend, Avnullah Muiniza -
fer sef inelerini ~rdi. Bu iki fır· 
kaya bir de filotilla, destroyer fi
lo ıması IAzımdı. 

Amiral Gambel fil-Otill§yı da §U 

tekilde ıslah ve tanzim etti: 
Samsun, Basra, Taşoz, Yarhi • 

sar, Sultanhisar, Demirhisar Siv. 
rihisar, Hamidabat, Akhisar, Draç, 
Musul, Kütahya, A1pagot Antal
ya, Tokat.. 
İhsaniye yatı amiral gem.isi o1-

du.Tirimüjgan da donanmanın 
fabrika sefinesi tayin edildi. 

Amiral Gambel bu tertip sıra. 
sırı yaptıktan sonra satın alınan 
Barbaros, Turgut zırhlılarile Al. 
man ve Fransız tipi ~stroyerler 
de iltihak edince bu deniz kuvve
ti bir filo halinde kendini gös -
\erebildi. 

1911 İtalya harbinin başladığı 
eylUl ayının son gününde bu do. 

nanma memleket seyahatinden 
dönüyordu .. Yani, biraz kuvvet -
lenince Osmanlı donanması Ak
d~nize açılmış, anavatan kıyıları. 
nı dolaşarak 13€yruta gitmiş, Ak. 
denizde hem tatbikat yapmış hem 
de de boy ptennek fırsatını 
bulmuştu .• 

Donanma, ilinıharp sıralarında 
Beyrutta bulunurken vaziyetten 
haberdar c.dilrnemişti. Bu mesele 
de çok hayrete değer. Çünkü Bey
rut ile İstanbul arasında mevcut 
o~an telgraf hattından istifade e- J 

dılerek donanmayı harp ilanını ı 
haber vermemek büyük bir gaflet 
olmakla beraber adeta vatan iha
neti de sayılır. Çünkü: vaziyetten 
haberdar olmıyan hafif Osmanlı 
donanması, Akdenizden Boğaza 

gelirken İtalyan donanması ta • 
rafından kıstırıldığı takdirde bas
kına uğramış vaziyet~ kalır ve 
mahvedilebilirdl. 

Bahsi geldiği vakit bu hadise -
nin yani donanmanın ilanıharp • 
ten sonra Beyruttan hareket edi. 
§İne karşılık Babıfilinin ve Bah
riye Nezaretinin telgrafla vazi -
yeti ve tehlikeyi, ilanıharp habe. 
rini bildirmeyişlerine rağmen Os.. 
manlı donanmasının nasıl bir baş
ka devlet müdahalesile ve başka 
bir rota takip ederek böyle müh
lik bir baskına uğramadığını et • 
rafıle arz ve izah edeceğiz. 

1327 eylfılün~, İtalyanların 
Babmliye verdikleri bir muhtıra. 
da hulasatan ıöyle deniliyordu: 

cOsmanlı zabitanile İttihat ve 
Terakki Cemiyeti adamlarının mu
~a~p ve cahil ahaliyi İtalya ve 
Italyanlar aleyhin~ tahrik ettığini 
ve bu halin ise Trablusgarp ile 
B ingazi havalisinde bulunan İtal
yanların emniyetlerini ihlal ede_ 
cek vahim bir tehlikeye maruz bı. 
raktığını İtalya hüküm~tı mah
rem olarak haber almıştır. Bu 
havaHde bulunan İtalyan kolonisi 
kendilerini tehlılceye maruz gör
diıklE>rinden yann mezkU.r bava. 
liyi terkedecektir. 

İtalya Krallığı bu ahval devam 
ederken Trablusa erzak, asker ve 
haı p malzemesini hamil Osmanlı 
vapurlarının gelmesine mümanaat 
edeceğini çünkü bu takdirde aha •. 
linin taassubu alevlenerek bazı 
hadiseler meydana gelecektır. 
Hüktımeti Osmaniye ise bu ka-

Babıali derhal bu muhtıraya İ
talyanın İstanbul sefiri vasıtasile 
cevap vermiş, o da hulasat\"?n : 

cHer nekadar İtalya hükıimeti 
Trablusta bulunan İtalyan tebaa. 
sının hukuk ve masuniyetini teh
likede gördüğünü söylüyorsa da 
yaptığımız tahkikatta kat'iyyen 
böyle bir vaziyet bulunmadığım 
hatta bulunmak ihtimali dahi 
mevcut olmadığını öğrendik. O
radaki memurlarımıza da böyle 
bir ihtimale karşı dahi hazır bu
lunmalarını bildırdik. Ortada biç 
bir hadise yoktur.• 

Ccvabile mukabele etmişti. 
Fakat İtalya Trablusu istilaya 

karar verdiğı ve bu kararın tat. 
biki için müsait bir fırsat tasar. 
layışile meşgul bulunduğu ıçin 
Babıalınin cevabına pek aldırış 
etmedi. Ve.. 1911 eylfllii - 1327 
yılı eylulü - ıımdikl tabırile Ba. 
bıaliye karşı açılan bir sınir har. 
bi devresi yaşadı. 

Bu arada Meclısi Meb'usan iç
timaında Trablus, Bingazi meb. 
usları bir takrir vereııek son va· 
ziyet hakkında Hariciye Nazırı ve 
Sadrazamdan izahat istediler .. 
Bunlardan Yusuf Şetvan, İbrahim 
Hakkı paşaya meclis muvacehe • 
sinde şu suali tevcih etti: 

- Trablusu İtalyanların istila 
etmek emelinde bulunduklarını, 
orada hadiseler çıkardıklarını, 

muhtıralarla Babıaliyi tazyik et
tiklerini duyduk. Bu hususta iza. 
hat vermesini hükumetten isti -
yoruz! 
İbrahim Hakkı paşa kürsü~ ge

lerek Yusuf Şetvan Beye cevap 
verdi. Hulaasten: 

Gerçi bu kabil şayialar var. 
Fakat yaptığımız tahkikatta İtal
yanın böyle bir emel takip etti. 
ğine delil sayılacak harekeUer gö
rülmediğini öğrendik. 

• Gerçi İstanbuldaki İtalyan se
firi Babı.iliye bir muhtıra ver -
mittir. Bunu da me~Usi umumi 
heyetine arzettik. Fakat hükfune. 
tin verdiği tatmin edici cevap ü
zerine artık o hadisenin de be:rta. 
raf edildiğini söyliyebilirim! 

(Arkası var) 

•••••••••••••••••••••••••• 

BORSA 
6 - 5 - 941 

ÇEKLER 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 

Açılış v<ı kapanış 
5.2025 
132.20 

100 İsviçre frc. 
100 Florin 
100 Rayişmarr 

100 Bclga 
100 Drahmi 
100 L~va 

100 Çek kronu 
100 Peçeta 
100 Zloti 
100 Pengc 
100 Ley 
100 Dinaı 

100 Yen 
100 İsveç nonu 
100 Ruble 

ao.-

0.99 

12.845 

30~<H5 

30.525 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Ergani %5 ikramiyeli 1938 19.
Ergani %5 ikramiyeli 1933 19.10 

fı;tanbul ~e 8 uncu Hukuk na-
•amliğinden: 41/279 

Arnavutkoy Kireçh. ne sokak 24 No. 
da mukın S.ılu.n:ı Yu cıdıs vekili avu
kat Suat Bengll tarafmdıın Beyoglu 
Asmalı Mescit Hayırlı npartıman No. 
3 de mukım Vasıl Yülcıdis aleyhını? 
açılmış olnn bo anma davasındaı Müd
dcanıeyhe gundenlcn arzuhal sure
tinin teblığı ilml1haberlne verilen 
meşruhııtıa mtlddeaaleyh Vasi! Yülcı
dıs bir kaç sene evvel ikametgAhıoı 
terk ile semti nıeçhıule gittıği şerh ve
rilmış olduğundan dava arzuhabne 
yırın• gün zaıfında cevap vennesı ve 
muhakeme günü olan tnym edilen 
4/6/941 Çarşamba ıünü saat ı4 de 
mahkemeye gelmesi veya bır vekil 
göndermesi, aksi takdirde muhakeme 
ye gıyaben devam P.dileceği devetıye 
makamına kaim olmak üzere i!An olu-
nur. • 

• 1 

bil ayaklanmaları yatıştırmak ·~3••• ın:>KTORtıt!''1•m•E~ 
kudretinden mahrum bulunduğu Feyzi Ahmet Onaran 
için teskine muvaffak olamıya - ctı.ntvE VE ztlBREVİn 
eaktır. Bu takdirde İtalya htikiı. MÜTEHASSISI 

metı o b~vaildeki lrendi tebaa • (Babıtıli) Ankara caddesi Caial-
sının hukuk ve masunıyetıni ken- oğlu Yokuşu Köşe b3sında No 43 

tıl.i siWıile müdafaa edec€ktir.• 

65 Fiyat Mürakabe 
kontrolörü alınacak 

Ticaret Vekaletinden 
- Memk!ket dahilinde butün vil~yet merkezlerinde teşkil edilmiş olan 

Fıyat Muraknbe Bürolaı ında çalıştırılmak üz<>re 210, 170 ve 140 lira ücretli kad
rolara 65 FJyaı Miırakabe Şefi ve Kontrolörü alınacaktır. 

2 - Taliplerin Yiıksek Ticaret, İktısat, Hukulc, Mülkiye veya Ticaret Lisesi 
mezunu olmaları ve Memurin Kanununun 4 üncü maddesinde yazılı vası.tlan 
haiz bulunm:ıl:ın 15.zımdır. 

3 - Talıplerden istenilen evsafı haiz olanlar, İstanbulda açılacak bir kursa 
tabi tutulacak ve kursu muvai!akıyetle bitirerek yapılacak imtihan neticesin
de ehliyetname alabilenler arasında birinci bentte yazılı kadrolara tayinler ya
pılacaktır. 

4 - Ehlıyctnamc derecelerine göre yüksek mektep mezunları 210, 170, lise 
mezunlan 140 lira ücretli kadrolara 3656 numaralı kanun hükümleri dahilinde 
taYin olunacaklardır. 

5 - Gerek kursta ger~k tayin olundukları vazifelerde fazla mesaiııi ve mu
vaffakıyeti görülenlere Jlı1ll11 Korunma Kanununun muaddel 6 ın-.:ı maddesi 
hükümlerine tevfikan tam kadı-osuna kadar ustun maaş verilebilecektir. 

6 - Kur:ıa kabul edilenlerin adreslerine tebligat yapılacak kursun başla
ına tarihi ve yeri ayrıca iliin edilecektir. 

7 - Kursa iştirak edeceklerden İstanbulda bulunmıyanların yol masrafları 
Ticaret Vek{ıletiııce temin edilecek ve bunlara kurs devam ettıği mtiddctçc zaru
rl masrafları karııılıgı olarak yevmiye iki lira hesabiyle ha!talık verilecektir. 

8 - Taliplerin 9 numaralı bentte yazılı malumatı ihtiva eden bir istida ile 
en geç Mayısın 14 üncü Çar~amba gününe kadar Ticaret VekAletl İaşe Müste
sarlığı Fiyat Mürakabe Müdürlüğüne müracaat etmiş bulunmaları lAzımdır. 

9 - İstid:ının ihtiva edeceği mahimat şunlardır: 1. adı ve soyadı, 2. doğum 
yeri ve tarihi, 3. evli mi? Çocuğu var mı? Kaç tane? 4. Babasının ve annesinin 
adlan, doğum yerleri, ve tarihleri. 5 Askerlik vaziyeti, 6. Tahsilini hangi mek
tepleı-de yaptığı, bunlardan hangisinden diplomaları olduğu ve bunların derece
leri ve tarihleri, 7. Şimdiye kadar hangi i~lcrde ve ne müddetle çalıştığı? 8. Bil
cliği lisanlar, 9. Daktilo bilip bilmediği , 10 Hakkında tahkikat yapılmak üzere 
üç muteber zatın ad ve sarih adresleri , ıı. Bir adet fotoğraf. 

10 - Daha fazla maltimat ve cFiyat Mürakabe kursu talimatnamesi> almak 
lstiyenlerln Ticaret Vekaleti iaee Müste~arhğı Fiyat Mürakabe MüdUrlüğüne yazı 
ile müracaatları illn olunur. c2454> .c3479> 

As~eri f a~ri~alar Satmarma Komisyonu İlan lan 
İhalenin &iin iL Bedel il. Tcmlant Şartname 

ft Saati Lira Lin. Lira 

Muhtelit eb'atta 1850 9/5/491 Cuma 
metre mikabı kereste günü saat ıı de 98050 7353 4.91 
23 kalem ve cem'an 9/5/941 Cuma gü-
41678 Kg. Demir nü s:.ıat 10.30 da 21880,95 1641,08 

Yukarda yaz.ılı demir ve keresteler hizalannda g&terllen gun ve saatler
de Askerl Fabrikalar Umum Müdi.ırlüğii Merkez Satınalma Komisyonunca pa
zarlıkla ihale edilecektir. Taliplerin mezkUr gün ve saatte komisyona müra-
caatlan. «3376> 

Mnhtelif Eb'adda 80 metre mili.hı diş budak tomrufa 
Muhtdif Eb'adda 300 metre mikabı diş budaJc kala.~1 
85 adet muhtelit eb'adda 9,47'7 metre mikibı d1ıs budak all • 

almaca.k. 
Tahmin edilen bedeli c21268> lira c62> kuruş olan cins ve wrxtan yukar

da yazılı tomruk ve kereste Askert Fabrikalar Umum Müdilrlilğü Merkez Sa
tınalma Komisyonunca 10.5.941 Cumartesi günü saat 11 de pazarlıkla ihale 
ediJecekür. Şartname parasızdır. Muvakkat teminat cl595> lira c15> kuruş-
tur. «3377> 

r IST ANBUL BELED!;Es!_ 1LANtARI 1 
Kıyın~ 

Lira 
Jlahallesl Sokaiı K:ı.pı No. l\I u tasa rrıf I an 

--
1200 (Han ahır) Gilmilşsuyu Bahariye C. 65,67 Ayşe, Snit, ölil 
285/320 hisse Kostantin, ölü 

Nikola, ÖIU Di
mitri 

1 - İstanbul Belediyesi Eyilp Tahsil Şubesine Bina, buhran ve Belediye 
vergi ve resilınerinden (155) lira (51) kuruş borçlu bulunan Ay~e. Sait, Kos
tantin, Nikola ve Dimitrinin mezkılr borcun temini tahsili için 2135/320 hisse 
ta~arruflannda bulunan Eyüp Gümüşsuyu Bahariye caddesinde 65,67 numara
lanndaki gayrimenkul arttırma suretiyle satılacaktır. 

2 - Kıymeti mukayyedesi (1200) Ura. 
3 - İlk ihale 29/5/941 tarihine müsadif Perşembe günü saat 11 de Eyüp 

kazası İdare Hey'etince yapılacaktır. 
4 - Kat'1 ihale birinci ihaleden 10 gün sonra olacak 9/6/941 tarihine mü

sadif Pazartesi günü yapılacaktır. Birinci ihale ne 2 inci ihale arasındaki müd

det zarfında % 3 ten noksan olmamak üzere arttırılması kabul olunur. Şartna
me her gün EyOp kazası tahrirat kalemin~e görülebilir. 

5 _ Taliplerin muk::ıyyet kıymetin % 10 mı olan (120) liralık teminat mak
buzu ile ihale günil Eyüp kazası hey'etinde bulunmaları ve yüzde iki buçuk tel-
lfıliye resmi de nıtisteridcn istifa edileceği. «3539> 

ÖK~UKENLERE KA TR H ftAKKI f 'Lit 1 
Sahip ve Baımuharrirl: Etem İzzet Bcnic e - Neşriyat Direktörü Cevdet Karabilgin 

cSON TELGRAF» Matbaaıı 

I 

~'\\PARA 
\ \ HAYAT YAHIŞININ. 

DiRE~'SİVONUOUR .,_,., 

7 Mayıs 1941 
18.00 Program ve Memleket Saat 

Ayan. 
18.03 Müzik: Konçel'to (Pl.) 
18.30 Konuşma: (Dı§ Polltika HA• 

diseleri). 
18.45 Çocuk Saati. 
19.30 Memleket Saat ~an. ve A-

jans Haberleri. 
19.45 Konuşma: Ziraat Takvimi. 
19.50 Müzik: Fasıl Hey'eti, 
20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzık: Muhtelif Şarkı ve 

Türküler. 
21.10 Konuşma. 
21.25 Müzik: Eski İstanbul Türkü 

ve Kantoları. 
21.45 Muzik Riyaseticumhur Ban

dosu (Şef: İhsan Künçer). 
22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 

Haberleri; Ziraat, Esham -
Tahvllfıt, Kambiyo - Nu
kut Borsası (Fiyat). 

22.45 Müzik: Cazbnnd (PL) 
23.25/23.30 Yarınki Program ve 

Kapanış, 

YARINKİ PROGRAM 

9.00 Prgram ve Memleket Saat 
Ayan. 

8.03 Ajans Haberleri. 
8.18 Müzik: Hafif Parçalar (Pl) 
8.45/ 9.00 Ev Kadını - Konuşma. 

12.30 Program, ve Memleket Saat 
Ayarı. 

12.33 Müzik: Muhtelif Sarkllar. 
12.50 Ajans Haberleri. 
13.05 Müzik Köy Türküleri. 
13.20/14.00 Müzik: Kar~ık Prog-

ram (Pl.) 

İstanbul Dördüncü kıra Memurlu-
lundao: 941/2569 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa
raya çevrilmesine kaı·ar verilen mec
muu 548 lira kıymetinde 63 X 95 ve 
57 X 82 eb'adında 104 top gazete ve 
63 X 95 eb'adında 22 top ikinci h:ımur 
kağıt açık arttırma suretiyle 12 Mı:ıyıs 
941 Pazartesi gunil saat 11 de Ankara 
caddesinde Reşit Elendi Han 11 No. 
lu M. Ali Basım evinde satılacağı ve 
teklif olunan bedel muhamrnen kıy
metinin % 75 şl bulmndığı takdirde o 
günkil satış geri bırakılarak 14 Mayıs 
941 Çarşamba günil ayni ııaattc ve 
yerde 2 inci arttırma suretiyle satıla-
cağı ilıln olunur. ( 4884) 
--~ --------------

1 
Deniz Levazım Satınalma 1 

Komisyonu ilanları 

1 - Tahmin edilen bedeli c6000> li
ra olan 1000 metre 2 X 10, 1000 metre 
2 X 6 ve 1000 metre 2 X 4 lük yuvar· 
lak şekilde ızola kablonun 11.5.9 l Cu
ma gunü saat 15 de Kasımpaşada bu
lunan Deniz Lcvaz.ım sahnalma ko
m•~yonund'.I paznrlıkla eksiltmesi ya
pılacııktır. 

2 - Kat'i teminatı «900> lira olup 
eartnamesi her gün i§ saati dahilinde 
mezklır komisyondan be0elsiz alına
bilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı knnu
nun istediği vesnikle birlikte belli gün 
ve saatte adı gec;en komisyona müra-
caatları ilfın olunur. c3496> 

ZAYİ - Araç Askerlik Şubesinden 
almış olduğum terhis tezkeremi zayi 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisi
nin hükmü yoktur. 

132'.? Doğumlu Otmıan oğlu 
Mehmet Sarıçiçek. Arası 

Rumi 135'7 Hızır 
l'.iSAN 

24 2 
lfüri l3GO 

R. AHİR 

4 
Yıl 9U Ay S 

AYIS 

7 
)rş1;n~a 

\':ı lı Eza.ııi 
S. D. Vakit S. D 
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5 51 Güneş 9 40 
13 10 Öile '4 59 
17 05 İkind! 8 53 
20 12 Akşam 12 00 
.d 57 Yatsı 1 46 
3 53 fmsıik 7 42 

"T. ış Bankası 
Kiiçiilı Taanul 

hesaplan 1941 

. - ..- . ,. . .. 
feAiUHtl llUI IS BAtlkASlllDA 
~RAMIYELI ..-SAP c. AÇAR 

ti. ikramiye Plani ~ 
~ KEŞİDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs ti.:. 

~ 1 Ağustos, 3 İkincitearln ti.~ 
tarihlerinde 7apılır. ~ 

~~ 1941 ikramiyeleri ,. 
ti. 

1 adet 2000 L.lı.lt = 2000..--Lira ti.~ 
3 > 1000 > = 3'100.- > 
2 , 750 , = 1500.- , 
4 , 500 • = 2000 - , 
8 , !!.o • = 2000.- • 

35 > 100 • = 3500.-
80 , 50 > = 4000.-

~ 300 , 2() , = 6006.- , 

1 Devlet Dtmiıyolları ve Liaıanlıı İşletme O. idaresi İlinları 1 
Muhammen bedeli 9.000 (Dokuz bin) Ura olan 20000 adet yerli Amerikan 

be:zınden mamul kuf!1 torbası 15/5/941 Perşembe &ilrıil aaat 15 de kapalı zarl 
usulü ile Ankarada idare binasınad sabo alınacaktır. 

Bu işe gırmek lsilyenlerln 675 (Altıyü:ı yetmiş beş) ltrahk muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve t.ekli!lerinl 8"n1 ıün saat :W e kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri ~zımdır. 

Şartnamele parasız olarak Ankara ı l\I z !'1(' ""'aıreslnden, lia7dMııaiiıda 
~RDıı~~~::z.ı=~iN~~~...,,.,.. Tesellüm ve Sevk Şe:fliğinden dağıtılaca lttır . c3Sl5> 

Fatih Sulh Birinci Hukuk M 
kemesi Satış Memurluğundan: 

Sadık, Ömer Necati, Nusret, Leman, Aliye, Rukiye ,.e Abdulkc 
rtıflanndan bulunan Fatihte eski Mimar Sinan namı di~r Kumrul 
hallesinin Kalaycı sokağında kfıin eski 3, 3 mükerrer yeni !!1, 23, 25 
Haremeynden mazbut Kocn Yusuf Efendi miılhakatından Kasapbru ı 
ğa vakfından ve senevi 79,20 ican~li sağ tarafı 2361 harita nwn:ıralı 
arkası 2263, 2266 harita numaralı mahal, sol tarafı 15 metrelik - Kal 1 
ve cephesi 15 metrelik Hnrız Paşa caddesiyle mahdut 1959 lira 7G 1<11 
hamemn kıymetli ve 244.97 metre murabbaı miktarındaki arsa lznlcl 
nında açık arttınna suretiyle atidekı şanlar dairesinde 10 6 !l41 tarihİll' 
dif Sah gilnü saat 14 den 16 ya kadar Mahkeme Başkfıtıbınin odns 
caklır. 

O gün muhmmen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulduğu takd 
edilecek, aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
tarihine müsadif Cuma giinil ayni saatte ve ayni mahalde arttınnnya d 
lerek en çok arttırana ihale edilecektir. 

1 - Arttırmaya girecekler yüzde .,.e dl buçuk Dilbetinde pey ak 
cekler. 

2 - Arttırma peşin parn iledir. Momur tarafından kanuni metıil 
bilir. 

3 - Müseccel ve gayri müseccel hak sahiplerinin tarihi iliindan l 
beş gün zarfında vesaiki ile beraber satış memurluğuna muracaatla 
tesbit ettirmeleri, aksi takdirde gayri müseccel h.nk sahipleri paylaşına 
bırakılacaktır. 

4 - Üzerine ihalesi icra kılınan müııteri bedeli ihaleyi vermc1.se g 
kul yeniden arttırmaya çıkarılacağından aradaki fark ve zarardan ııı 
cak ve bu faı-k b!IA hüküm alınacaktır. 

5 - Tarihi ihaleye kadar Maliye, Evkaf ve Belediye vergıleri Jı 
ra, yüzde iki buçuk dellaliye ile yirmi senelik Evkat tflviz bedeli ınüşte 

6 - İşbu prtname herkesin aö rebUeceği surette bugünden 
açıktır. 

Fazla malilmat htiyenlerin aatıli 174 numara ile memuriyetimiıe 
lan lAzımdır. 

TÜRKiYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Ban 
KunıJuş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lira!ı 
Şube ,-e Ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamele) 

Para BfriktTrenıere 

28.800 Lira İkramiye Veriyo 
Ziraat Bankasında kumbaralı ..-e ihbarsız tasarruf hesaplıırı.Jld> 
a:ı 50 lirası bulunanlara senede f defa çekilecek kur'a ile afD 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

' adet LOOO Uraht 
' • 500 • 
4 • Z50 • 

40 • 100 • 
100 • Si • 
120 ~ 4t • 
UO • H • 

4.0~ 
2.0(lO 
ı.coo 
4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

DİKKAT: Hesaplarındaki J)8 ralar bir sene iç::nde M ıır• 
..şağı düşmivcnlerc ikramiye ç-.ıkt ığı takd:rde % 2~ faz1asile v~, 
c.ektir. Kur'alar senede 4 defa: l Eylıll, 1 Birincikanun, 1 ı.-

ve 1 Haz·ran tarihleııiınde çekilecektir. 

• 
Gayrimenkul Satış Dim 

Bcyoğ1Qı, Sulh Mahkemeleri Başkaipliğinden: 
Zühtil Gürgüllü ile İsmail Hakkı ve mütegayyip Agop oğlu Artil1111 

ve rniı~tereken mutasarrıfı bulunduklan Beyoğlınıda Şehit Muhtar m 
Keresteci sokağında kain 11, 13, 13/l ~o. larla murak.kam altınd.a bır1 
ve bir Ardiyeyi müştemll altı kallı olup her katında birer dnlre ı 'Ve 
dairesinde dört oda bir mutfak, bir helA. bir sofa 6 No. lu dairesinde ı:,, 
sofa, bir mutfak ve bir helfı ve 2, 3, 4, IS No. lu dairelerinde de beşer 
sofa birer mutfak ve birer helA ve bil-er kileri ve bodrum katında od p 
kömürlükleri ve en üst katında çamaşırhane ve üstü kapalı biıyük tarııs'pııı 
cut haricen kAgir, dahilen kısmen ahşap elektrik ve terkos suyu tesısB 
ayda yüz lira kira getiren tamamı (10,000) On bin lira kıymeti mull~ 
sinde bir apartunan ~uyuun izalesi ZJ.DUlında açık arttırmaya konulmuş ~ 
rincı açık arttırması 30/5/941 tarihine tesadüf eden Cuma günü sa:ıt 1 

16,30 a kadar Beyoğlu Sulh Mahkemeleri kalem odasında ve Basktıtip 11 yapılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde yetnıis bcşını b 
takdırde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere müzayede on g~.J 
edilerek ikinci açık arttırması 9/6/941 tarıhine milsadif Pazartesi .~ 
14,30 dan 16,30 a kadar icra edilerek en çok arttırana k.at.'l olarak ıb 
cekUr. 

Birlkmis ve ihale gtlnüne kadar birikecek belediye bina vergllcrb"1' 
iearesi, dellAliye rüsumu, 20 senelik tAv iz bedeli, ihale pulu ve tapu 
müşteriye ait olacaktır. Arttırmaya l§tirı?k edecek kimselerin gayrı 
muhammen kıymeUnin yüzde yedi buçu ıu nisbetlnde pey akçesini vey• 
bankanın bu nisbette teminat mektubunu vermeleri şarttır. Arttırma 
kendisine ihale olunan tarafından ihale gününden itibaren verilecek ~ 
içinde mahkeme kasasına ödenmesi mecburidir. Ödenmediğı takdirde 
hedilerek kendisinden evvel en ytllmek teklifte bulunan kimse arzetınl~ 
bedel ile alrnıya raı.ı oluna ona ve o da razı olmaz veya bulunmıızsa h fi 
di gün müddetle arttırmaya çıkarılacaktır. Yapılacak ilan alfıkadarlıı 
edilmiyecektir. Müzayede sonunda en çok arttırana kat'l olarak ihtıle <! 
ve her iki halde birinci ihale edilen kimse iki ihale arasındnki farı-tıı~ 
rardan mes'ul tutulacaktır. İhale farkı v_e geç~n günlerin yüzde 5 fa\P 
hükme hacet kalmaksızın tah&il olunacaktır. Ipotek sahibi alacaklı.~ıır 1 
alAkadarlann, gayri menkul üzerindeki hak ve iddialarını e\•rı:ıkı musb 
Dıln tarihinden itibaren on 1tef gün içinde satış memuru olan mahkerl1e1, 
tibine bildirmeleri llz.ımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilleriyle -s11b 
dıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklardır. MüzaycdeYe 1' 
edenlerin bütün &erBiti kabul etmili ve eyvelden öğrenmiş ve bilcre o 
menkule talip bulunmuş olduklan addedilerek sonradan itirazları mest( Ş 
mıyacaf:ıoda,n satış ııunünden evvel gayri menkulil gezip görmeleri ve 
lümat almak istiyenlerin 941/9 No. ile Mahkeme Bıı.,katibıne mu c 0 
ve ık.amet&i'ını moc1ııul olanlaı·a tebliğ makıınıuıo kaim olmak tızerc ı , 1/f ,9 .. 


