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Balkanlarda 
•• 
Umit Vardır 

Bir Cephe 
Kurulabilir 

Alman zırhlı tümenleri 
bazı muvaffakıyetler el· 
de etmİ§ olmakla bera· 
her henüz ümidi muha· 
faza etmek lazımdır. Bir 
cephede tutunmakla Yu· 
nan - Yugoslav - in· 
giliz orduları vaziyeti 
kurtarabilirler .. 

lstanbulu terke
deceklere bu sa-

Medeni Dünya- · 

ya Bir Hitabe 

Alman tayya
ba h beyanname relerinin Bel-

t • • b 1 d gradı bombar
eVZl l ne 8Ş an 1 1 dımanları ~.on 

Beyannameyi müteakip der- d~rece mut
hal sevke başlanacak değil... hış ve çok kor

kunç oldu 

'1 

Muharebe: 
bitmemiştir 
ve devam · 
edecektir, , 
kat'i muha- :: 

b •1 ·I re e verı e- · . 
cektir ' 

t~: ETEM iZZET BENiCE Maksat gideceklerin 
miktarını öğrenmek 

Sokaklar kadın, ço· 
cuk ve ihtiyar ceset· 
ıerue do ı d u, Kra
lın sarayına da 30 

Almanların işgal ettiği Selilııjğin uıntuııf göriiniişü 

Atina. 10 ( A.A.) - Radyo· 
nun dü.n bildirdığine göre, 
Ma.kedoııya.daki kuvretleTin 
Trakya. ile nıü.nakalclerinin 
dü.şma. ntarafından kcsileccııi 
daha. evvelden biliniyord~ 
Muharebe bitmemiştir ve de
vam edecektir. Kat'i muha • 
rebe verilecektir. Yunanlılar 
harbetmesini bilnıel:ıeı:lir. Hiç 
bir şe ybizi mu:affer o!mal:
ta.ıı menedemiyccektir 

Ankaradan: 

Balkanlarda harp vaziyeti; he
~~iz kat'i bir inkişaf kaydetmiş de
gıldir, Alman zırhlı fırkaları şe· 
lıirler ve arazi işgal etmek bakı
ınıodan, bazı muvafiakiyctler el· 
~c ctıııişlerd!r. Fakat, b\t asi& bir 
UJ!ıitsiıJik ifadesi seklinde tefsir 
d. s 

e •lıneınelidir. Kınnandanm ve 
lıatckfıtın miiltefikler tarabndan 
tanıiıni ve taze ku\·,·elerin işbir
liği kurulacak ve tutulacak bir 
cephe iizcrindc ,·nzİ\'C1İ kıu·tara· 
bilir \'e harp talihi~i Almanlar 
ale~hine revirebilir. Balkanlarda 
harbin ba;ıadığt ilk giinden itiba· 
•en, Almanların bazı bölgeleri iş· 
gal e<le\ıilınclcri ihtimalini daima 
tebariiz ettirmiş ve fakat, bunun 
kat'i ve nihai bir netice islihsaliııc 
:taramıyacağmı işaret ctmi~tik'.. · 

!\ark ceı•lıesinde ve Stroma bo~· 
~esinde, Yugoslavların ~ekilmcsı, 
filhakika Yunan müdafaasmı sars
:ıııış ve ıuctak'!as istibkamlarmı 
'Ve oradaki Yunan kuvvetlerini 
lniişk\il \:aziyete sokmu§ ,.e Scla
hiğin, tiskübün. Nj~in, yani Var· 
dar boyunun Almanlar eline ge~· 
ınesine vesile verıniştiı'. Ancak, 
henüz Ynnanistandaki İngiliz kuv
"•tleri harbe iştirak etnıemİ) ol
~Ukları gibi, İtalyan cephesinden 
•Yrılınış ve Sclaııik garbınıla tıı
lıa'işiit etmiş bulunan Yunan ..,,.. 
"•tlerj de terütaze duruyor. Bu· 
llunıa beuber, Yugoslav ordıı•.u 
Atnavullukta bareküt bıılindedır 
'ile Yunanlılar da taarruza başla· 
ını.·'Şlatdır, Arnavutluk temizlen•· 

•idi"• " gı takdirde Yugoslav • ~ u· 
ilan t ·ı· k bı'r· l .. ngı ız orduları tc rar 
b".!•celder ve Bosnadan haşlıyaı• 
ı.:~ hat, Atnavulluk Jmdudunu ta· 
1Q en Şimali Yuııanistana kadat 
f anarak kat'i cepheyi tesis etmek 
ırsatın · ·· ı 

ı.·: 1 veree~ktir. Bıı dahı m•ll1 -
~n ol · · 

liılcrte 10'?'~· Yunaıılıların ını;ı
landak' bırlıkte, şimali Y unan.s-

11 .. 1 en dar dağlık \•e hattı
•ııstak' ' .. 

ıe · d ıın halindeki bir cephe u· 
tın e Al J d nıau taarruzunu ur .. 
urnıala · · · hl 

f rı ve hatta Jııatlız zır ı 
ırka! ~ 
ın 1 IU'ııuıı ınukabil taarruza geç· 

e eri ilıt' 1 d Bu İakd •ına i dahi var ır. 
tı 1 ırde ka~·bedilcıı hcrsevin kur-

ı ıı1ası .. . . k d .AI . ınııınkiin olaca~• a a>', 
ti ~an ~~dusuuun ınii~kiil bir 1.ia-

ete d,, .. "l . h' .,. .. .uru mcsı dl' ha ıs nh- • 
~uııdıır 

A İng;ı;, llawekili ('tir~ilin dün 
'aın ){ · · · • · ntıt k amarasında irnt ettrgı 

il ta d · · · ·er ~u . a ı~a-r~t eitiğ·i ~ıbı. cg 
d gnsla11ya, vaktilc aklım basına 
evsirın· .. t 

ın· ış \·e tehlikeyi takdır e • 

t ·~ olarak bir mfüteı-ck Balkan 1 
•ı>lıe · k · · sem· sı nrulnınsı Iik1·iııi benun-

,, •ş bıılunsandı· belki ılc Alman· 

İstanbulda oturan mütekait, 
eytam ve eramilin nakilleri hak
kında Vilayetimizin neşrettiği teb
liğ üzerine kaza kaymakamlık -
larında halka beyannameler tev· 
ziine bu sabahtan itibaren başla· 
nılmıştır. Mütekait, eytam ve e
ramil bu beyannameleri doldu -
rup 15 nisana kadar kaymakam· 
lıklara vereceklerdir. 

SALAHİYETTAR BİR ZATIN 
BU SABAHKİ İZAHATI 

Bu sabah kendisile konuştuğu· 
muz salahiyettar makamlar bu 
hususta ~unları söylemişlerdir; 
•- İstanbulu terkedeceklerden 

veya etmek istcıniyenlerden be· 
yanname talep edilmesı yalnız 
lleride herhnngi muhtemel bir 
vaziyet için ihtiyat tedbiridir. 
Yoksa beyannameleri müteakıp 

<Devamı: 5 intl :rfa.Ja) 

.· Vali ~e Belediye Reisi doktor 

Llitii Kırdar 

• 
I si an bul Valiliğinin T ebl · ~i , 

İstanbul Vilıô~·etinden tebliğ olunmuştur: 
1 

İstaııbulda oturan Tiirk tebaası \'8tanda~larııuızdaıı aşağıda 
)·azılı (2) nci maddede tasrih eilen hususatla ilgili bulunanl&r ı 
ikamet cllil,.lcri koza ka)ınakanılıklarına 15 Ni5an 941 Sah günii 
ak~an11na J,adur ıniir:aeaatJn kendilerine \•erilecek be;vnnnıunelcri 
doldurmaları ilan olunur. 1 

ı - istaulıulda oturan \'C başka hi~bir iş \'e gücii olmayıp da 
aldığı tekaiit mna~ilc ge~iııen ve. seferde de bir hizmet deruhte 
elmiyccck olaıı askcrı \'C mülki. mütekaHler .ile eytam ve erami-

1 

1. ailcledlc beraber (Trakya. Jstanbul, Izmır, Erzurum, Ankara 
lll d'kl . 1 . . k 1 . t 1 

h i olanak iizcrc) j le ı crı yer erın ıs e c \·c ıs a;yon arına 
ar ç ı 1 "I · "f b k d r de\.·letc ait ~apur ve tren er c mu csnvıycn nu us a~ına ı 

~· ~ilo\·a kadar sandık ve ılrnk eşyalarilc birlikle ııakillcrinin 
e•a ı ıhna~ı n1u\-·:1fıl< görüln1ih~t. r. 1 

l P
1
. '· hul mahandıklaruıd:ın nıaa~ alanlar tekaiit ~e eytam 
''"" 1 't 'ki . l d 1 .1 a<ı alanlar bu ntaa~ arını gı t.ı erı yer er en a mıya 

cramı ota 'j 

de' anı edeceklerdir. . 

2 
_ İstaııbıılda oturup (lznıir, Ankara, ~rzur~ıın lıari~ ~l~rnk 

.. , ) An doluda bulunan akrabaları nezdıne aılclerılc bırlıklc 
'~erek ,a unu izhar edenlerin istt>dikJcri yerin iskele ve istas. 1 

gıtıne. anus . l 1 "f .. 
k. dar devlete aıt vapur \-'e tren er e nu u \ baı,ına mu-

yonlarına el k . 
· . (50) kilo,·a kadar sandık ve den esyalarılc ınecranen 1 
tcsavıycn • . " . . · 
nakilleri tensip edılınıştır. ı 

Beyanname istenme
si sadec ihtiyati bir 
tedbirden ibarettir 
. t· ın , ukur ki tehlığı 1 girmek mc\ZUU ba degikl r 

Vılaye ımı · fıt 1 1 · . bıldirilcn tedbir <ailece ı ı- Boy e bır t<ca\tiz de şimdı _ 
ıle · tlı·ı· \'e l'k 't · ·· l k d . bir harek..ttcn ıbarc . · ı yan gonı meııe ·le !". L5.-
yatı .. tı·rm 'k k- h t 1 J l d . tcır1ruı c ı l ·u1 arp n1ın a ':ı~ı ıuc u u _ 
hnlkınııza ~unu • . . . 1 

. . Türk ve Jıarp harıcıdır. muwn ci\·arrna k.Hbr gclmi~ 
is~erızb.krı tecavüz oln1adik~a hnrbe (Dt•\•anu 5 iuci !:kl$fada.) 
Bızc ı 

,a b ' 
hes· 

11 
mukavemet ve kudret cep- T •• J ı A d 1 f • 

h • karşısında düşiinnıiye nı••- Pazarları une na o u enerı· 
111' kal k .. • b· ata , taarruzi ,.e tecavuzı . d k d • b 
it bar~ket!eıı i~tina~ edc~ekli. k ama ka ar ne a ar yenı ir 

t . " kı kaybedılen bırçok 1 a ş 
d•ir,a~ıa, gibi, bu rırsat da kayb•· • l "yecek şose yapılıyor 

(l>c\loımı: 5 inci sa)fada) 

h~~;•ş "" artık ~ug~ı·k_li .~aziyet 1 ış emı 
a 

. s olınıı~tur. Şınulı bulun da\•a . 
ııınıe h 1 Ord , ınc aretle., cesarete Vl' 1 ınız sa• 
. , uları kurtararak "e muutazaın J Seferler ya 

:
1
• at lemin ederek bir noktada t 17 30. 21 ara-

dOplaınak, Alınan taarruzunu dur· a ' pll8C8k 
d U~mRk, bir cephe ic')kiJ etmek 1 sında ya , . 
a\a~ı olauu~tur 

11 
c!-ıkin1cıncsını 

"' • . .. 1 kayısıııı . -
. ounun da olabilcc(•frini ümit et·. Tune . . r'er!eri ta!ıd•l eden. 

lır ~ · ···ııı se 1 'd · eu sebepler ve ilmiller heni.iz tcmıo. ı,. vaY ve tüne ı aresı . 
bolu bol ı k•rık traıu .. ı · a~rı ve 
b. una n1cvcuttur. Yeni har.. er · ' re1ti gnn crı " 
ın b' . . . r '\.'C cı11na . t .· Jia .. 

ırıncı snrtı· taarruza uğrı.. paz.D 'I tatbık e nıe} 1 
Yan ·1 . • ' . . • bir tarı e 

ını lct]erin \'C orduların şaşır- yel
1

' stır. .. 
tn~ınası, soğukknulılı~ı elden bı- rarlıı~tırn~~·: badema pazar gıll!· 
ra ·ıı1anıası \C hnlkın her türlii Rvna goıe. _,. 5 lnci .-..-ıı·Cada) 

(D"'a..-·. 

1 • -
inşaata 26 bin lira 
sarfile ayın 20 

sinde başlanıyor 
Bcıkoz • Akbaba . Aııadolufc. 

neı·i ara-...tnda yeni hir ~o":ıc inc;ası 

Beledi~ ece kararla~tırılını~tıı'. 
0

811 
yol 27 bin lira~ a ·apıl;ıcak \'C in
şaata n)·ın 20 'inde ba-lanılacal.;
tır "\yeni şose )'&J>ıldıktan stınra 

Anad lufenerinc kadar otoıııol,il

le Jc gıtııırk kabil ol.ll'aklır. 

bomba atıldı 
Alina 10 (A.A.)- Atina ajansı 

tebliğ ediyor: 
Atiuadaki Yugo>lav sdaretlıa· 

nesi, Yugo~la\· hükün1ctinin nıc· 
ı dünyaya kar~ı olan :ış.1ğıda

ki hitabe.ini alııııstır: 
•J\Iecbur edildiğiıııiı nıuh:u·rbc· 

de Alınan ıniisclliıh kun etleri ta
rafından irtikap edilen korkunç 

('ikvarn.ı: 5 lıu:l sayfada.) 

Milli Müdafaa 
Vekili 

bu sabahgeldi 

Şarki Make
donya ordusu 
mukavemete 
devam ediyor 
Dti.a akşam Atlnada 
nesredilen resmi 

Yunan tebliğl 
Atina 10 (A.A.) - Dü.ı akşam 

neşredilen 167 numaralı resmi 
Yun~ ı tebJ;ği: 

- Zırhlı Alman kuvvetlen Var -
darı geçl kten ve Kılıkı~ta bir 

müddet tevakkuf ettıkı~n rnnra, 
Selfınige girmişlerdir. Şnrki Ma

kccionyaclaki Yunan ordusu mu
kavemete devanı ediyor. 

Arnü\'1;tlukla düşmanı.ı mev- \ 
zii hücumları püskürtühıüştür. 1 
Düşmana ağır zayiat verdirilmis
tir 

Ticaret Vekili de \ 
ay~I tr~ le ge~~ \ 
rıkah ile Ticaret Vekili Mümtaz 1 • 
Ökmrn bu sabhaki ekspresle An- ı iç katlı bir ev ç6ktl 
karadan şehrimize gelmi !erdir. . ... 

Mümtaz Ökm~n Vekil olduktan 1 Arnnvut~oyundc p,.ıacı sokuğında 

sonra ilk defa olarak şehrimize 

gelmektedir. Burada bir müddet 
kalarak muhlelif işler üzerinde 
tetkikler yapacaktır. 

Balkanlara 
posta sevkiyatı 
yapılamıyor 

Balkanlardaki harp dolayısile 

posta nıi.inakalfitı intizaının~ kay~ 
betmi~tir. Bulgru·istan, Yunanis .. 
an ve l'ugoslR\.'.}'a ile ıncktuı> trati 
edilememektedir. 

Diğ"cr Balkan '\'e A\-rupa n1t·nt· 

lekctlerinc Ronıanya yolilc ıınirn • 
seliiı ~-opılıııoktadır. Fakat ~imd'
lik bu nıürascHit haftada hir giine 
inhi i<lr. ctn1ektcdir. 

Balkanlara posta scvkiyalı i~in 
birkn': giin<' kadnr yeni nır ~:ol 
buh,n:ır~~! iiınit erliln1rktett: •.. 

TRES SEf'ERLERt 
Avrupa hoth iizerinde tr'n sl! .. 

ferleri yalmz UzıınköJlriiye kadar 
Y•Jlılmaktadır. 

---->a----

İki kişi otomobil 
altında ezildi 
~ophancde Bogazkcsen Cadde

s'nde oturan Şükrü kızı beş ya -
(Devamı 5 lnrJ Ja.ytada) 

(_a_ı_s_A __ c_A-J; 
Türkiye - Sovyet 

Rusya - Çörçil 
Çörçil diinkü nutkunda ihtinıal

lardan bahsederken: 
- Alınanların Türkler veya 

Sov~ t·tlrr üzerine dönnıc~i ihtinıali 
de vardır .. 

Diyor. Biziıu nı.ıhutla konusu-
yorduk da: • 

- Sovyet Rusyayı bilmem anı· 
nrn, Türkiye~'C gelip çatmak is· 
teyeeeklerini hiç tahmin elnıerı. 

Dedi ve ilave etti: 
- Her Türk bir zıl'lılı Himen· 

dir. 

20 numarada oturan Diınıt.ri kJZJ An
tinin üç katlJ evi diin nk.~nın 21 sula-
rınd:ı birdl'nbire ~·tıknn\~se efe ü1sancn 
z.ayiat olmamıstıı·. 

r------''"\ 
BALK•.N 
Vaziyeti ne 

Umurni Bir 
B A K 1 Ş 

Almanlar 
Arnavutluk 
hududuna 
doğru taz
yiklerini art· 
tırdılar 

Yugoslavlar da 
İşkod r a d an ce - . 
nuba ve cenubu 
garbiye çekilen· 

1 
İtalyanları hırpa- 11 lıyorlar 

\..._.-.....,_ 
• 

I ngiliz ordu· 
su ile henüz 
temas yok 

ALMANLAR SELA NİK, 
ÜSKÜP VE PERLEPEDE 

Anadolu Ajansının ve Ankarn 
Radyo gaz(.>tesinin soıı servislerin
de verdikleri m.ah1mata y.öre, Ce
nubi Yugoslavyada ve Yunanis
Wnda Aln1~n Heri harek;lh inki
~af etmektedir. Almonlar, dün sa
b3h saat dörtte Se!3nige girmiş
lerdir. 

(Denmı: 5 inci •Tlabl 

Belgraddan 
kaçan halk 
tekrar evleri
ne dö nü yor 
Şehirde intizamı 
ı ok llar ve Liseliler 

temin ediyor 
Belgrad 10 (A.A.) - Beıgrad

da intizam teessüs edyior. Tahliye 
işleri bırakılmıştır. Üç gün tar
lalarda kalan mülteciler ikamet· 
giıhlarına dünü; orlar. Sokol!ar ve 
lise talebesi intizamı temin et -
mektedirler. Umumi seferberlik 

(Devam1 5 inrt ~yfacJa) 

Attı çızfltrı $thi,..ler 
ışqGtf edilmişlerdir 

o 
klm 

--

Akdenizde bir 
vapur kafile~ 
sine hücum 
i i vapura tam 

isabetler ol~ 
Londra 10 (A.A.) - Ilır İı.,; ,ız 

Denizaltı gemisi dün Akdcnizdc 
ağır yıiklü bir düşman k~filesine 
hücum etmiştir, 12 bm •nnlul, bit 
gemiye tam iki torpil isal:eti ve 
600 tonluk bir vapura da bır tor· 
pil isabeti olmuşo.ur. 

~İLİBE 

Alıunnların taarruz. istikam etlerini gösterir harita 

ÇERÇEVE 

Ne mutlu onaı •• 
NECİP FA.ZiL KISAKÜREK 

A~ağ1daki satırlar, eski Yu~ 
nan lirizına-sının j}k deVresjne 
ait ElecJa şairlerine ait. .. Ge~cn 
kı~ 1ncvsin1ini bu nıctinlerc a
banınış olarak gcçirnti~tiın. On

ları fran~ızca ve inı;:ililccdcn, 

birçok tcrı.:iinıc örneklerini k.ır
şıla~hrnra~ di1in1i..~e çcvirıni~
tiın: 

Ha~di ge•çler, •:ıt< t ,rakı
çin yig.tçe dogii elrn!. Yavru
larım . z Ut ruııda ölelim!. Hayat, 

esirrrnınege de ".ez. Evet, dö· 
ğlıscuıu7, bll'birınıze sokulun; 
biı-birinıze korku ve kaçaklı.k a
şılamak için değil. ruhlarınızda 
ulvi ce>areti alevlendirmek için 
toplanın!. Artık dizkrmde ta· 
kat kalmam ş ihtiyarları tııra• 
kıp kaçmayın!. Genç cengaver
ler içinde, ilk hatlarda yere u
zanmış, başı ve çenesi bembe
yaz biı ıhtıyarı cançekişir gör· 
mek ne hazın' Yüzleri kızarta
cak, gönül]erı yıkacak manza· 
ra... Herşcy genç cengavere 
bağL... O, gençliğin sevimli Çİ· 
çeğine sahip oldukça, yaşadığı 
kadar erkekler ona saygı, ka
dınlar sevgi du ·ar. Ya ilk hat
larda can verdiği zaman eski 
halinden daha mı az güzeldir 
ıa? .• 

(Tyrtee - Tirlr: Llecya) 
•Memleketi için, çocukları i

ç.in. nikahlı kar:sı ıçın döğiış

mek ... İşte na.-rrnıı ve ierefin işi!. 

Ölüm perilerinin tayin ettiği 
gün nasıl olsa gelecek ... Kavga 
başlar başlamaz hepiniz, mız
raklar havada, yiirekler kal· 
kanlarda ilcrlcmelisıniz!. Ha· 
yır, ölmez atalardan bile doğ· 
muş olsan1z, takdirin in~an için 
haz-rladığı ölümden kaçamaz
s:nız ... Ok ve m'-Zrak gürültü
~ünden kaçanı, öliım perileri 
hazan evinde enseler .. , Bö,·lesi
ne ne vatandaş şefkatı, ne de 
matemi.. Fakat yi'it ölünce 
lıel" küçükler ağlar, hem d 
biıyükler ... 

(Calliııo' • Kallino , Harbe 
tc-vikler) 

Cezalar n dağıtılac2ğı güne 
kadar susan ve h r yi bilen 
adaletın sc. -ız v hareketsiz 
<luruşu, kötiıkri kor'kutrnaz .. .> 

(Solon: Atinalılara hitap) 
•Her zaman ınsan hatırala

rında hazır, ölme:" r nama sa· 
hip, ey şa:r, yol ı.:.larla beraber 
Yunan topr .<laıını ve balıklı 

denizleri t.. 'aşacak,ın ... V ~ bo
yuna 'a ıya~aksın; toprakla 
gimesin ya<ıyacağ kadar ... 

(Tlıcogııio • Teogni : Şair) 
•Yolcu; git ve İspartal !ara 

de ki, biz uvunoak1ayı.z burada; 
bize ettikler tcnb ı1c ~adıl , u
yumaktayız .. • 

(Sirnonide - Siınnnid: ı~c..·rnıo. 

pil fedailerinin kitab.,i). 
İste bu siir, fikir \'C ruh kö· 

küı;den gcİip bu siir, fikir ve 
r lı köklinii kuruttuğu sa111lan 
bugünkü Yunanlı, bu ~iir, fikir 
·e ruh kökiine ne nisbclte !>ağlı 
olıluğunu isbat edi~·or. 

• 'c ıımthı ona!. 
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Tevzii 

1 J11Giyim eşyasını 
Ylıiiiaiiiiım-aa-dı-r -Bal-k-aal.,.ar UCUZ 1atm8 ted bi f İ 

FOTOCRAFÇILARIN -·- - ... --
S/NIFLARI -·-----

fotoğrafçılar da, tıpkı lo
kantalar, gazinolar gibi, sı
nıflara ayrılıyormuf.. Bizce, 
fotojjrafbaneler değil, fotoğ
rafçılar sınıflara, derecelere 
ayrılmalıdır. İn.anlık hali bu, 
evlenir, resim çektirir: sevgi
liıi iıter, resim çektirir; lazım 
olan br vesika reımi çektirir .. 

Eğer, fotoğrafhaneleri sı
nıflara ayırmaktan maksat, 
onların aldıkları ücretleri ta
yin etmek ise, fotoğrafilerin 
yukerıda aaydığımız cinsleri
ne göre ücret tesbit etmek da
ha makül değil midir?. 

KONSER 

VE KONFERANS 

Dünkü aktam gazetelerin
den birinde §Öyle bir serlavha 
ırördüm. cı:Muhim bir koo
ıer .• ıt Yazıya göz gezdirdi
ğim zaman, üıtad Doktor 
Fabrettin Kerim"ın adını o
kuyunca, merakım arttı, met
ni, ıadakatle ıonuna kadar 
takip ettim. 

Meğ~r, verilen havadis bir 
konsere dair değil, bir konfe· 
ransa dairmit·· Filvaki, sayın 
profesör F abrettin Kerim her 
telden çalar amma, kendisine 
koneer verdirtmek, biraz ga
rip değil mi?. Bu yaıtan son
ra musiki ile uğrqmıya nere
den vakit bulsun?. 

SAADETiN 

T/LSIM/ 

Bir film reklam ediyorlar: 
Gülmiyen kadın!. Garip ıey: 
Gülır.iyeo kudın olur mu, di
yeceksiniz. Fakat, muhterem 
bayanlara sorarsanız: 

- Allah hiç güldürmedi, 
derler •• 

inanmayınız. En çok gülen 
onlardır. 

Gülmiyen kadın, mes'ut o· 
lamıyan kadın manaıına geli
yoraa, reklam edilen mevzuu 
baha filme çok rağbet olmı
yacağını tahmin ederim. Çün
kü, bugün, bütün bayramlar, 
saadetin tılsımını aramak pe
tinde! 

TUHAFiYECiLERiN 

TAVSiYESi 

Gömlek, kıravat, yaka, 
mendil, çorap, fanila vesaire 
aatan kimselere tuhafiyeci 
denildiği malumdur. İtte, bu 
zevat, bir çazetenin haber 
verdiğine göre, «Fiyat Müra
kabe Komisyonu» na akıl öğ

retmit: 

- Siz, bize karıJmayın .• 
Fiyatlanmızı biz kendimiz 
teabit eder, kar ııisbetini de 
biz tayin ederiz, demiıler •. 

Halka ve köylüye 
ihtiyaçlarına göre 

iplik veriliyor 
Yerli Mallar Pazarları olınıyan 

yerlerde halka pamuk ipliği tev
ziatı icin tedbirler alınmış ve bu
ralardaki Ziraat Bankaları veya 
Halk sandıkları subelerine iplik 
gönderlimesine b1ışlanmıştır. 

Halk ve köylü alakadarlara 
ihtiyaçlarını tesbit ettirecekler ve 
buna göre, iplik alacaklardır. 

&~akçalar balosa 
Yarın akşam Tokatliyan oteli 

salonlarında Hukuk Fakültesi ta
lebeleri tarafından bir veda balo
su verilecektir. Baloda bir gazete 
çıkarılacak ve Münir Nureddinle 
diğer bazı ses artisllerimiz fah -
riyyen iştirak edeceklerdir. 

KCÇCK BABIBLEB 

ViLAYET u~ BELEDIYEı 

* Mahlut kahvelere ve karışık 
1;aylara narh konulması için Be· 
lediye ve Fiat Mürakabe Komis· 
yonunca tetkikler yapılmaktadır. * Tr3.mvay İdaresinin 4 nisan
dan itibaren tatbikıne başladığı 
aktarma biletlerden günde birinci 
me\•kide eoo, ikinci mevkide 2500 
kışı ;stıfade etmışlir. * Beleclrye kimyahanesınde ni· 
san ayı zarfında yapılan tahlille
rin netrceleri l.ıdediyeye bildiri!· 
mi;;tir. 2034 gıda maddesinden 180, 
102 meşrubattan 24, 460 un nü -
munes,nden 2, 1106, ekmek nü -
rnuneslnden 96 sı gayri muvafık 
çıkmıştır. * Bl•lediyede 30 sinema maki
nisti imtihan olmu~ btt'!brdan 
15 i bzanmıstır. Muvaffak ol -
mıyanlar tekrar imt:han olacak
lardır. 

TiCARET ue SANAYi: 

* Altın fiatları yükselmekle 
dir. Dün ·bir Reşadiye altını 2580 
kuruştan muamele görmuştür. * Şehrimizden dün 450.000 li
ral:!< ihracat y pılmışlır. Bunun 
360,000 liralık kısmını İngiltereye' 
ihraç olunan t!lt:k tutmaktadır. 

Mısıra da tütün, sardalya \'e İs -
viçreye afyon ihraç olunmuştur. * Yapağı fiatlan Ticaret Ve -
ka!cLncc tesbit oluıırr:u~lur. Sü
mer Bank bu mahsuleri sa ın a
lacaktır. 

MÜTEFERRiK: 

* Beykrbeyin·ie oturan Hüs -
tem dun üzerıne bindığı merke-

lbın şah1<l&"'l1"SJle yere düşmüş 
,.e bunun uzerine kcndısiı,ı ısır -
mıya ,.e tekmelemcğe baslıysn 

hayvan za\·allı adamı aııır sure'.te 
yaralamıştır. * Galıtada oturan Emir ,.e ' 
Halit ismınde iki esnaf, bır ka,•ga 
neticesinde biribirlerine bıçak 

çekmişle~ ve Halit Emini baldı -
rından yaralamı~tır. Suçlu yaka
lanmış, yaralı tedavi al•ına alın· 
mıştır. 

Fakat, bu tavaiyeye rağ
men, komiıyon, bu itle meş
guldür. 

Anlatılıyor, gömlekler pa
halanacak.. Bir kaç gömlek 
almah! 

* Ev,·elki gece Küçükayasof -
yada İbrahıın;n bticar eltiğı ah· 

1 şap evin ıist katı k.'ımilen yan -
mıştır. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 25 

Yapılan tahkıkat ne'.icesinde 
yangının. mangaldan sıçrıyan bir 1 
kt\•ılcımdan çıktığı anlaşılmıştır. 

KOLKOLA 
Müellifi : Nizamettin NAZİF 

_ Yeminini bozacağını nerden 
1 

gan ve banal. 

anladın~ 
- Kotraları görunce içimin j 

lıoplayı.şını.lan. 
- Pckı niye vem in etmıştm? 
- Uzun ... Hem şımdi sırası de· 

ğil. 
-· Öyle ise, şu hatıravı anlat da 

d'nliyclim. 
Kız güldü· 
_ Kotra mc ~s.ni anlatma -

tlan onu anl.ıtma~a im~iin yoK kL 
- Vaz geç öyle iSe •• 
- Havır anlatacağım. Senı me-

:ıoaktn bı•ak!I'ak ·stemcm. 
- Merakta oldu•umu sana kım 

aöylcdı? 
- İnkara kalkışma, Farkında· 1 

yırn. Maamafih fe,·kalitde bir hi· ı 
kiye dinlemeğe de huırlanına. 
Olaia.ı ış._cdcn lı:ı ıdır bu. Ola· 

- ...... 
·_ Bu sonbahar değil, geçen 

sonbahar. Beni sık sık kotra ge
zintılerinc da,·et cdcrleıdi. Denizi 
ve kotrayı çıldırası)'a se\•erdim. 

. . .. . ' ~ 

- lyı yuzer mısın. 
- Bir balık gibı Amma ke k.~ / 

yüzme bılmese\·dim ve hele o gun 
yüzemez olsaydım. 

- Hangi gün'! 
- Salırer, sozumü kesmeden 

dinle. Sonbahar, malum a. İstan· 
bulun en güzel mevsimidır. ilk 
bahar gibi geldi der demez git -
mez. Yaz gibi boğucu da değil -
dır. istcdiğıniz kadar ılıktır, is -
tedığınız kadar scrındır. Arasıra 
yağmur O>'Unbozanlık yapar a)Il
ma tam yelken mevsimidır. 

Perihan, bir yıl daha evvel, 

Harbin Balkanlara gelmesi, ye
ni dünya döğüşünün daha ziyade 
yayılıp genişlemesine sebep ol· 
mnştur, amma, muhakkak ki, dün· 
yanın bazı kör gözlerine, bir ha· ı 
kikati bir defa daha sokmak fır· 
satını da vermiştir. 

Bu hakikat, Balkanların, yer
yüzünün muhtelif diyar sakinle
rinden daha erkek, daha kanları 
kaynar ve mert oldukları nokta· 
sıdır. 

Yugo,Ja,•lar ve Yunanlılar ef
sanC\•i kuvvetler halinde şişiril

miş ordularla çarpışıyorlar. Nazi 
radyo ve gazeteleri, cenubu ~rki 

Avrupasındaki harekatın, çaLuk 
inkişaf edemiyeceğini, henüz ta
arruzun ikinci günü, itiraf etnıek 
mecburiyetini duymnştur. 

Bu vaziyet karşısında, yıldırım 
taarruz1arilc ınanyetize cdilıniş 

bulunan nıihver efki.rı umunıiye
leriue, yeni mucip .ebepler bul
mak lazımdır. 

Mihver propagandası, bunu bul
duğunu sanmış •·e derhal ortaya 
atmı'jtır!. 

Balkanlarda arazi mü~külih 
vardır. Dağlıktır, yalçındır. 

Evet bütün Balkanlar böyledir. 
Serttir, yalçındır, kayalıktır. dik
tir, yenir, yutulur ~ey değildir, bir 
demir leblebidir. 

Balkanlarda harbetmek, garp 
cephe;indeki çıtkırıldım ordular
la harbetmeğe elbette benzeme-ı. 

Balkanlarda, daha. ne sert, ne 
yaman. ne edik ba~lı kayalar. var, 
daha neler, neler var, 

REŞAT FEYZi 

Harabfkte yerli ge
mi sacı yapılacak 
Denizyolları Umum Müdıirü -

nün yaptığı teşebbüsler nel:ce -
sınde Karabük demır ve çelık fab
rikalarında saç gemi levhası i
mali temin edilmiilir. Bu suretle 
gcm;lerimiz yerli levhalarla ve 
kolayca tamir edilebilecektir. 

Harbiye - Şl H y~la 
da asfaltlan;ı ......... 

• 
lktısat Vekaleti tarafından bu 
mevzuda tetkikler yapılıyor 

İktısat Vekaletince giyecek eş· tirilerek azami fiatları konulacak· 
yasının fiatlarını ucuzlatmak hak- tır. Diğer taraftan Fiat Mürakabe 
kındakı esaslı etütlere devam o- Komisyonunca gümrüklerde bu -
lunmakladır. Bir taraftan yerli lwımakta olan nişadırların ve ka· 
fabrikalarda bu mevzuda tetkik· layların miktarları sorulmuştur. 

ler yapılırken Fiat Mürakabe Ko· lhrdavat tüccarların\n defterle· 
misyonu da bugün toplanarak, gi· rile faturaları tetkik edilmekte
yim e~yasırun fiatlarının tesbiti dir. Bu tüccarların evvelki sene -
için davet edilen tuhafıyecileri din- !ere ait karları ve bu seneki kar
liyccektir. Yerlı olarak yapılan ları kararlaştırılacak ve ihtikara 
makaraların maliyet fiatları tet- meydan verilmemesine itina edi
k:k \"e icabederse cinsleri değiş - lecektir. .. ~------~ 
Çah~kan talebe
ler gazetelerle de 

ilan olu:ıacak 
Lı.:e \"e Orta Okullarda sınıf -

)arını birJnci, ikinci ve üçüncü 
derece<lc geçen talebelerin isim -
teri şımdiye kadar yalnız kendi 
okul idareleri tarafuıdan .iftihar 
lislesı• ne yazılıp kendi okul ar
kada;ları.ıa ders yılı sonunda o
kunurdu. Bu kere Maarif Veka
leti bu ıflıhar btt'lerini bir araya 
toplıyarak bir oİI'tilıar l•:tab1> 
yapmıya karar vermiştir. Bu ki
taba isimleri geçen talebelerin 
isimleri gazetelerle ıliin edilecek 
ve ayrıca birer hediye de verile
cektır. * Dün Sarıyer açıklarında ba
lık tutan sandalcı Hüseyin dik -
btsizliği yüzünden sandalı devir
mis, kendisi de denize vuvarlan- ı 

mı;tır. Bu esnada İneboludan ge- ı 
len bir motör kaptanı Balıkçıyı 
kurtarmıştır. 

Sovyet ve Mısır 
konsoloslarının 

valiyi ziyareti 
Sovyet Rusyanın şehrimiz ge

neral konsolosu dün Vilayete ge

lerek Valı ve Belediye reisi B. 

Lütfi Kırdarla bir müddet görüş

müş' ür 
Ayrıca Mısır konsolosu da dün 

vahyi zıyaret elumiştir. 

DeDlzcUer tedavi 
yarda 

Devlet Denizyolları İdaresi ta

rafından şehrimizde açılan 10 ya
taklı .!)enizciler sıhhi muayene 

ve tl'davi yurdu• icin Sıhhat Ve

kaletinden icabeden müsaadenin 

alınmadığı anlaşılmı~tır. Bu hu

susla ıcabeden lahk:kat yapıl -

maktadır. 

r . . ' -.:...cADLIYEve POLıs-J-
26 yerinden bıçaklanarak öl
dürülen otomobil değnekçisi! 
ı. eştkta'"'ta işlenen le ı cinayetin muha· 
kemesine ba landı. Kattı ne dly r? 

Belcdıye, Taksım - Harbıye yo
lu asfaltı tamamlandıktan sonra 
gelecek yıl butçesın~ konulan tah· ı 
sisatla l!arb:ye - Şişli yolunu da 

Beşıkta~la tak.;.i okımobilleri 
degnekçı.ı Te,1ığı öl tirmek su
çıle 2 .nci Ağırcezaya verilen Tev
fik Koç ve Cevdet Sönmezin mu-

yüzünu arttırmaga heveslendi. 
Ben onu ıttim, İlhami de Tevfiğe: 
•Benim böyle senın gıbi arkada
şım da var. öyle mi?• diye çıkıştı. 
Tevfık, ikimize de sövdü \'e göz 
ucıle beni gösterıp, İlhami0 c beş 
lira vadederek. buna mukab;J be
ni o gE'<'e kendı yanı.da alık:ıy
mak teklılınde bulundu. İlhami 
1ıid.dete kapıldı. b!çağını çe'.<ti, 
Te,~;ğin üzerine saldırdı, s:ıpladı, 
saplad, sapladı. Ben. şaşınn ·~lım. 
İlhamı. bana dönerPk: •Ne duru· 
y-:ıı'SLn oyle? Al şunu, sen de sap
la!. diye bağırd:, önüme bir sus
talı çakı fırlatl•. Ben de yerden a
lerak, birkaç defa Tevfiğııı bacak
larına d ·kundurdum. Snnra iki
miz hircl~n knçl•k ve yolda ayrıl· 
dk. O gece beni, benim ifademle 
de ölekıni ~·akaladılar. 

asfalt olarak :~aya karar vermiş· 
tir. Bu i~e hazırandan sonra ba.ş
lanacaklır. 

·---o--

Baı · vapurlarında 
ilkbahar tar11esl 
Halıc 'apur .,ı mesi ilkbahar 

tarıfe · ııi hazırlamaga ba ıamış· 
tır. Yeni alınan tedıırlcrle Haliç 
iskelelerı arasındakı seferler bil· 

hassa iş saatleri sıkl.ıştırılacak -
lır. İlkbahar tarıfe,ılc bc-raber 
K~gılbneye de vanur 
ba lı) ac ktır. 

-<>--

Ba mış bir mo
tör satlhyor 

hakenoelerine dün başlanm'ı:jtır. 
Cevdet muhakemede şunları 

SÖ} lemiştır'. 

• - İlhami ile arkada~tık. Bir 
gun Bcş.kt~ta buluştuk. Bana şi
rac <la rakı içirdi. Ömrıimde ilk 

i defa ralu ıçlıgimden, içki fazlaca 
t~ttu. İlhamc ile tirlikte Be~ik

taşa~ Be.)icıgluna gıtlik. Orada ar
k:ıa.ışlardan Mı.ıhsırk Arife ras
lad k, b:r boy d ıla ık. s~nra İlha
mi, J>,.~, Beşıktaşta Ortabarçede 
o\ıir eve gc.turdü. Evııı oodmm ka· 
t ndakı odada oturan Te\'f'gc mi
safir olduk. O zaman Tediğin kim 
olduğunu bılmuyordum. lham.nin 
akralıası sanıyordu!!'. O•lada ,a
rap i~.lerek, şundJn bundan ko· 
n~·i.<ldu. Lakin bm artık içecek 
hcıltl .. aE .. lriirr.. I ıar iızerir.r-, içer 
g goı ... nt;,.: ordu;ı.. Bir ::ral k tlı
,ar:p ç.i:• !T'. Odam dö~d~;ıeim
dc kadel• .. ın tal:la gibi kullanıl· 

DELİ TAKLİDi! 

Bır muddrt evvel Alanya sa· 
hıllerınd~ karaya dü~<'rek parça

lanan Yur.an b.:ındıra 1 ı T'lksı -
yarlıi adlı motörün .ıldugu yerde 

satılması kara.la,mıştır. Satış A
bm a Lıman Rcislı~incle yanıla
caktır. ~ 

<lığ ııı, içeri ~:-n s.g~ra külü •ilkıl
"<1ığ ı gör1"m. Al ndım ve gıtmek j 
Uzer<? ay .ğa kalkl ·m, Bu sırada 
T \•fik .. ben, öpmek istedi ve teca-

Ruı.d.ın sonra c" edın n1uaye
nr-inr. dcıir rapor oktA.nınuş \'ece
setle 26 b 1~ak ~·~ra.,l bu lundu~u an. 
l· s:lmı.;tır. İlham?nin mahkeme
dekı tav.riar· dclılik taklidı .rap
tığı şuplıes!ni uyand•.rdıliından 

Tı •bıad!iye S~\·ki w şahit celbi ka· 
rnrlaşl:rılmışt·r. Dava 12 mayıs 
saat 14 c kalmOjtır. 

plaı,n bırınd" Semth ile lanı? - 1 
mıştı. Semih onu .ııaıı dostlarının 
kı>trnt .. rı: ı l.:ı\·ct e:cic·r, b:ızan da 
Suadıycden kendi şarpisme alır- 1 

dı. Denıze açılırlar. saatlerce do- 1 

laşırlard: Hrlc a' h geceier• hep 
deniz üstürıu gcçirırlcrdi. 

Bazan .. Puur .SCLU''er les appa~ 
re11ccs. ( lJ Benı de b r berlerınde 
l.ıulund;ırduk'arı !urdu I 

Yaa ... Demek, yanık kokula
ları etrafı sarmıva başlayınca ~e

nı de beraber gczJırmeyi du 1 n
dülcr. 

Nasıl istersen üyle te,·il ede· 
bılirsin 

Şıı1hesiz, benden umdukları 
mu aırahanın derece ı ne olursa 
olsun, kuçücük şarpide bcr faz
la yolcu onlar iç.n yıne çan sıkı· 

cı oldu. 
İ tediklcrı gıbı se\·ı eme -

mişlerd;.r. 
- Evet, her hallerine göz yu· 

macağımı bıldiklerı halde .. 

(1) cZavahiri kurtanııalc .. • ma· 
nası na 

Kimbılir onları nasıl bır göz ı Hcı· halde kadınların vas • 
hapsine almışsınd•r. Kimbilir, !arını saklamağa başladıkları yaş· 
b'r1J1rlerıne so'·ulır..•!< istedıklerini. !arda değılim. 
h· .Pltiğin zaman gozlerini nasıl - Ona şüphe etmiyorum, Fakat 
durt açmışsındır, tam yaşını öğrenmek istiyorum. 

- Yalan da d ğil .•• Değil am· - On dokuz. 
pek doğru da değil. - Lıseyi kaç yaşında bilirdin? 

- Su<S .. Kimbilir ne cadaloz - Tam on yedi. 
bor kaynana kesilmişindir. - Aferin ... Hiç sınıfta kalma· 

Yaı>'.ınızda im sin gibı ko· dığın anlaşılıyor. 
nuşuyorsun. Saoa tamamile üs - - Okumayı çok severim. 
lunc konduruyorsun demiyece - - Mektepten kaçmadığın da 
ğim amma, az çok vaziyeti kav· tnla.şılıyor. 
r:.dığını da inkiır edcmiyeceğım. - Yatılı olarak okululdum. On 
Doğrusu bu ... Genç bir kız, se· altıncı yaşıma kadar da papaz ka-
vi, meyi yalnız sinemada görmüş, dınlar arasında ya atıldım. oNotre 
rorr:.nlarıla ~k .. mıış tccrlıbesiz I dame de Sion. de içim karardı. 
bır kız, mektepteki büyük kızla- Esasen ben çekingen huylu bir 
rın konuşmalarına kulak kabarta·' •kızdım. Mektepte birçokları ben
rak geçırdiği yıllardan birikmiş J •• mezl ·rci.. rı ~r:.tcn 
bir merak ile mes"ut bir tesadüf bahsrdecekleri zaman, arkadaş -
bcklıyen bir yetişmiş kız... larım hep benden uzakta bulun-

Otomobil şimdi Ş~liye yaklaşı· mayı tercih ederlerdi. ~k hika-
yordu. Fransız hastanesinin ö - yelerini dinlemek istemiyeceğimi 

nıinden geçerlerken, Naci, Pe - mi sanırlardı, yoksa kendilerini 
rıhanın slızuniı bır daha k t. Socu.r Superieure'e şikayet ede -

- Kaç yaşındasın şimdi? Am- ceğimden mi korkarlardı' Bilmi-
ma yalansız... yorum. Amma muhakkak birşey 

Çöp için 
ihtiıaı 

Liman İdaresi ile Be-
1 e diye çöp işinde 

anlaşamıyorlar 1 
İstanbul çöplerinin cieııize dö

külmesi işi hakkında Belediye ile 
Liman Reisliği arasında da bir 
ihtilıif çıkmıştır. İhtilaf şudur: 
Son günlerde Belediye müteahhidi 
çöpleri Harem açıklarına dökme
ğe başlamış, bunun üzerine Li -
man Reislğii elindeki kanuna gö
re bunu protesto ederek vaziyeti 

alakadarlara bildirm~tir. Fakat 

Üsküdar ve Saraybunu sahille -
inde muhtelif yerlere çöpltrin bi
riktiği görüldüğü halde Belediye 

de müteahhidi haklı görmü~ ve 
'bu şehide çöp dökülmesini me -

ntemeğe kalkın T :man Reıs!i~i 
:le Beltdiye ara<ında ihtilaf ba~ 
göstermiştir. İhti:lf hiila halle -
dilememiştir. 

~farrrara açl~:rtrına dökülmesi 
icabeden çöple.- Harem önlerine 
d~ı:ulır.ekte ve iki daire 3r~<ıniaki 
<ht.lcf da devam etmektı '1ır 

s·rrıtçl ve 116rekçl
lerin un lhttyacı 
Simitçi ve börekçi fırını sahip· 

!eri Belediyeye müracaat ederek 
kendilerine Toprak Mahsulleri O
fisi tarafından ı.n verilmesini is
temişlerdir. Fakat Ofis, bunların 
evvelce tüccardan un aldıklarını 
binaenaleyh yine öyle almaları 

icabe: tiğinden veri lmiyeceğini 
bildirmiştir. 

--<>---

Bava karamana 
teberri?l6r artıyor 
Hava Kurumuna yapılan teber

rüler memleketin her tarafında 

artmaktadır. Küçük büyük herkes 
elinden geldiği kadar Kuruma 
teberrülerde bulunmaktadır. Ha
va Kurumu bu teberrüleri yapan 
vatandaşlara vermek üzere oin
lerce madalya hazırlamıştır. Her 
yerde yapılacak hususi merasim
lerle bu madalyalar teberru sa
hiplerine \"erikcek~ir. 

--.---
Fa i~ ncu ~ ara ve

rl'ecak e. llf seter 
Şehrim:z İlk Okullarında oku

yan .fakir ve yo;csul çocukları hi
maye birliği ~3 nisanda 1400 fakir 
kız ve erkek ı;ocu "unu giydırıneğe 
karar \"ermiştir. Bunun için Birlik 
dcp<'sunda mevcut ·iizlcrce metre 
kumaş dikilmek üzere t<>rzilere 
\"erilmiştır. 

Diğer tar~f•an şehrımiz Çocuk 
Esirgeme Kurumu nahive te~ki· 
!atlan cil bu B.vra" da fakir ço
cukları giydirmek husu unda faa· 
liyete geçmi~lerd:r. 

--<>----
liört yılda bastane
ltire kaç kisi yattı ? 

Son dôrt yıl zarfında şehrımiz
deki Belediye hastane! rine ya -
tırılan hasta miktarı 42.000 kişiyi 
bulmu~tur. Ayakta tedavi gören
ler de 883.000 kı ·ıdir. 

Beledcye Hekimleri yalnız 1 
yılda kazalarımızda 33.555 kişiyi 

parasız muayene etmi lerdır. 

Şehrimiz Dispanserlerinde te -
davi görenler de 383.000 kişiye ba
liğ olmus bulunmaktadır. 

varsa o da hiç birinin sırrını bana 
söylemek istemediğidir. Temiz 
giyinirdim, fakat üstümde, başını

da bır koketlik, bir şıklık görül· 
mezdi. Daima elimde bir kitap bu· 
lunurdu, Eğer okumakla meşgul 
değilsem mutlaka bir şeyler yaz
dığım görülürdü. 

- Fakat sen ... Yine bütün ko· 
nuşulanlara kulak kabartacak va
kit bulurdun. Değil mi? 

- Evet ... Bak ne anlatacaktım, 
nerelere kadar uzandık. 

- Sahih... Arlık vak' aya gir. 
Zira vaktimiz kalmadı. 

- Adam sen de. Bir iki tur da· 

ha yaparız. Olan oldu. Zaten altı 
aydanberi bu saatle evime gitti
ğim hiç görülmemiştir. Erken er
ken gidişimi merak edeceklerdir. 

- P kı. .. Tepeye doğru kıvı -
rıyorum işte ... Devam et. 

- Nerede kalmıştık? Ha ... iti
raf ederim ki onların sevişme -
!erine pek bigane kalamıyordum. 
Semihin adeti şarpiye biner bin
mez acıklara açılmaktı. Sonra 

(Artı.a&ı Var) 

Yazan: Ahmet Şiı.t<ru 
Balkanlarda başlı)·au 

beye bakıldığı zaman, Y 
yanın, düşmanlarından ziY 
bedi dostlarından ko·""""~' 
zun geldiği temennisinde 
mamak elden gelme-ı. Mı 
ki Yugoslavyanın iki ebedi 
vardır: Bunlardan biri, ıt3f 
sinde imzaladığı pakt ile 
da ebedi olarak do,tluk 
betleri kurulan Bulgari ,.., 
cisi de daha geçenlerde 
nazırıuın Belgıadn kadar 
imzaladığı pakt ile ebedi 
dost olduğunu ifade eden 
ristan. 

l\faearistan önce Alman 
vr terbi}e kıt'alarının• to 
rından Roman)·aya geç 
murnfakat etti. Şimdi de 
kıt'alarının, ebedi dostu olıll 
goslnya aleyhine açılan 111 

belerde topraklarının hare 
sü olarak kullanılması içi• 
den gelen kolaylığı )·apm 
Diğer •ebedi dost• Bulga 

gelince; bu da •sulh \'C 

metin karunması. için etil' 
terbiye. kıt'alarının topr--' 
iş~al etmelerine razı olmııf 
şimdi bu kıt'alar, Yugoıl-4 
karşı Bulgar topraklarını hl 
üssü olarak kullanmaktadırl' 

Bulgaristan, toprakların:.ı 
kıt'alarına açarken. bunu iP' 
!arda sulhun korunma ı dıı 
:o-ile yaptığını bt•~nn t''.t.ğı t 
Sovyetler Birli~L Bulgıı Hl 
tinin bu harelcetini hl.bih 
\e bunun Balk,nlarıl.ı wllıf 
ıun1ak ş,lyle du,-san bii:..ki 
tacil edeee~ini bildirmi ti. Si 
rüsün ne l1ercre isahclli ol 
nu hadiseler •,hat elı>ti 7 b~ 
yor. Bulgaristutıda yet~t·~Cll 
maıı lul"aları, bltı aydanlıt 11 

um eden İlal~a • Yuna 
muharehr .ini J?eniş1etere\.: 
c.teş'ni bütün ı:ulkanlara >ıı: 

!arı ~bi, dün J~len hab·;lrr• 
gar \'C :\'lacar !opraklarıuuı 1 
nteşten masun kalamı} ncaj!ı 
!atmaktadır: F'lhakii<~ b;r:ı 

yareler, Bulgaristanın, l\l• 
tanın ve Roman.)·anın toprSI 

üzerinden uçarak. bu m~n 
lerin büyük şehirlerini ve 1 
farını bombardıman etnıi~1 
Bulgaristan •·e Romanya 
topraklarına yapılmış bir 
telakki ederek protesto e. 
dir. 

Bu ı>rolcstonun delaletile 
devletin harp karşısında şb~ 
•·aziyet almak i,tedikleri ar 
m.ıktadır: Grrek Roman) a 
rek Bulgaristan, Yugoslav) .. 
Yunaııiı>tana kar ı açılan ııl 
topraklarının hareket ü sü ı/I 
kullanılabileceğiııe ve ayııl 

manda bu toprakların taar~ 
masun kalabileceğine inan# 
dırlar. Bu nazariyeye göre. 1 
ve Yugosla\" tayyareleri bO_. 
rakların üzerinden uçamW. 
gibi, eğer Yugo>lavyaya ve 
nistana hücum eden Alnı,ıt 
kerleri, Bulgar toprakların• 

edecek olurlarsa, İngiliz. ~ 
ve Yugoslav askerleri, Bpll' 

tan harp dışında kalmak k~ 
ifade etmiştir diye, bu asP'. 

takip etmiyeceklerdir. Mac~ 
Romanya •·e Bulgaristan, f'lJ'. 

ya ile fili olarak harbe iştir'! 
miş olsalar bile, Alınan askeP' 
bu dere.e kuruyanıazlardı. 

Hayır; eğer Yugoslavyanıl 
bedi dostları. hakikaten h•ıf 
şında kalmak kararında i el~ 
nu Alman askerlerinin to~ 
rından geçmelerine ve bu tor. 
ların hareket üssü olarak~ 
nılmasına mini olmak sure t' 
min edebilirlerdi. Bir def• ıı,I 
muvafakat ettikten sonra, . 
!erine taarruz eden askerle';., 
dükleri yerde imha etmeğe 
bil> etmeleri Yugoslavyanı~..; 
Yunanistanın en tabii hal"' 
Alınan askerleri •·e Alınan 

ıııalzemesi, l\.tacari ·tandaP· 
maııyadan ve Bulgaristand•~ 
çiyor. Alman askerleri bu 111 

kellerin topraklarında ıece 
edi) or. Alman ta>·' arclcri 
memleketlerin hava ıneydaP 
dan uçu)·or. Buna rağmen• 
memleketler, bu tcremmll O 

!arına ve tayyare ıne)·dan!,r 
YugO!ilav ve Yunan tay ya ti, 
nin hücumlarını prote1to t 

tedirler. Bil derere bir ıarafll 
bitaraflık M)'nelmilel miin• 
lerin tarihinde ıörülmeınİŞ 
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AVRUPA · HARBİNİN' 
YENİ'. MESELELERİ.' 

Hep o dava .. 
Yau.n: Ali Kemal SUNMAN 

Cenup İslıivları birli~i nihayet 
A.lmanyaııın taarruzuna uğradı. 
Bir kere daha Sırbistan Ccrman
lığın sllıihlı tcca' üıü kar<;ısında
dır. Yu~oslavya her smetle harbe 
hazır oldufunu, artık filiyatı ile 
go,terıuektedir. Her gün gelen ha
berler bu hususta birbirini teyit 
etmekte ve muvaifaki~eler kay
dolunnıaktadır. Yugoslavya ken
dini müdafaa edecektir. Yirmi ye
di sene evvelki. vukuatın unutul
madığı ise her vesile ile anlatıl
mak isteniyor. 1914 yazını yaşa
mış, Sırbistanın o zaman katlan
dığı fedakarlıkları bilenler için 
şimdiki hadisat ile o zamankiler 
arasındaki benzeyiş gözden ka
çar gibi değildir. 

Bugün Yugoslavlar mazinin şe· 
re!ini düşünerek hal , .• istikbal
de de bunu korumağa karar ver
ını !erdir. 914 temmuzunun 25 in
de Sırp Başvekili ihtiyar Paşiç Bel
g,.addaki Avu turya elçisine cevap 
veriyor: 

- Sırbistan kırk .ekiz saat müh
let verilmek suretile tevdi edilen 
i\ltimatimu kabul etmemiştir. J:lu
~ u kabul etmesine imkan yoktur. 

aray Bosnada Avusturya Veli
ahdının öldürülmesi üzerine Avus
~urya - lacarhtan imparatorlu
gunun Sırbistanı tazyik etmesine 
daha ziyade tabaınınül edilemiye
cektir.. Anla mak için her türlü 
gayret sarfedilmiştir. Cinayetin 
Vukuundanberi geçen bir ay za
~ııan zarfında Sırbistan bir çok a
gır şartları kabule razı olmuş, fa
kat m 1 · · • ·· k ·e ese enın sıyası muza ere ' -
5aiti ile halledilmesi yolundaki tek
lifi de Viyanada reddedilince ar
tık Avusturya . l\tacaristanla an• 
laş?ıağa çare kalmanuştır. 

Üç dört &'Ün sonra Avusturya -
Macaristanın ihtiyar İmparatoru 
Fraıısua jozef artık harbe girıneğe 
ınecbur olduğunu ilan ederek or
dusuna hitap ederken bu harbe 
ancak memleketinin dahili huzur 
Ve silkılnunu ve hariçte de devam· 
lı bir sulhu temin etmek için gir
diğini söylüyordu. O zaman •ha
Yat sahası• tabiri daha icat edil
tııenıişti. Fakat imparatorun be
Yannaınesindeki dahili sükiın ve 
harici sulhun temini gibi sözler 
lııugün tekrar hatırlanınca nıana· 
da büyük bir (ark olmadığı giitu· 
l" 0 Yor. Hatla 0 zaıuoa bunu kale-
?'• alarak altına da hükümdarın 
ıınzasuıı koyduran Avusturya • 
~lacaristanın devlet adamları da
ıa aşağıda şu tarzıla sözler ilave 
etıııeyi de unutmamışlardı: 
d l\l:aksat Sırbistanı ortadan kal
. ırtn~k değildir. Yahut da buna 
şıındılik I" . . b"I" L" k: uzum gOı·i.ilınıYe ı ır. a-
ın Qsıt ak . . . el nı sat Avusturya ıçın 

1iezenı. olan teminatı elde etmektir 
saıre. .. 

Bu, .. 1 ikte oz erin aradan kaç sene geç-
şılıy: sonra manası daha iyi anla

r. Demek ki o zaman bu za-
man he . 
ker P ayni kaideye nıuhtehf 

1ıneiertA . d"l 1 ·ş· Sulh ~ rıayet e ı ege ını · 
zıın. ~n devamı için teminat ili
Şun oksa şu veya bu küçük kom• 
Yor u: ortadan kalkması istenrni-
O laksat hep teminat.. 

rista:a.ınanki Avusturya - !\faca· 
da K •nıparatorluğunun arkasın· 
vu t ayzer Alınanyası vardı. A
Sırb~·:Yanın takip ettiği pye de 
Yen· nın garp tarafını, Bo5na ve 

'Pazar sancağı ile Vardar ve · 

Yirmi yedi aeno evvel Sır· 
bi.ııtem taama edilirken 
ileri sürülen ne ise, timdi 

de odur. Fakat tabirler, 

kelimeler baıkadır. 

Bulgaristan& kadar olan sahadaki 
kısmı elde etmekti. İkinci Balkan 
harbinde Avus(uryanın teşviki ile 
Bulgarislanın Sırplar aleyhine ha
rekele geçtiği görcİlmüştu. Hal
buki Sırplar Balkan harbinin bi
rinci ;aibasında kendi )·ardımları 
olmasaydı Bulgarların birşey ka
zanaını~·acaklarını söylüyorlardı. 
İkinci safha Bulgarların aleyhine 
neticelendi. Avu•turyı> tarafı şu 
veya bu şekil altında ilhak veya 
diğer suretlerle Sırbistanın yuka
rıda işaret edilen kısmını mutlaka 
nüfuzu altına almağa lüzum gö· 
rüyordu. Cunu itiraf etmemekle 
beraber onun için Balkan harbin
den :;onra Sıl'histana veı·ilmi~ olan 
arazide gerek Bulgar komitacıla
rının -;ikaracağı isyanlarlaJ gerek 
daha ba ka .uretlcrle karışıklık çı
kacak, Avusturyanın nüfuzu ora
larda yerleşmiş bulunacaktı. A· 
vusturyanın, yani Cernıanhğın o 
zaman açıktan açığa görülen mak
sadı Karadağ. Subistan ve Roman
yanın etrafını Bulgari>tanın işti
rakile çemberlemektl. Karadağ, 
Sırbistan ve Romanya artık birer 
tabi krallık olacaklardı. O zaman 
Avusturya ile Sırbistan arasında, 
Saray Bosna cinayeti yüzünden 
çıkan da\'anın mahallinde kalarak 
bir Avrupa harbine vardırılmaıııası 
söyleniyordu. Şu var ki bu kadar 
büyük nüfuzlar ergeç çarpı~acak
ıı. 14 de harbın önü alınamamış· 
tır. Yirmi yedi •ene evvelki vcka
yiiıı bu~ün tekrar hatırlanmasın
da hal için de çıka:ılacak bazı ne
ticeler var . 

r1-1-IALK~ 
l-SÜTUNU-J 

it Ve l,çi Arıyanlar, 
ıikayetler, temenni

ler ue miifkıiUer 

Genç bir kız iş arıyor 

On altı yaşında. oı·tameklep ildnci 
strufından ayrılmqp bir genç kızım. A
ilevi vaziyetim dolay~Iyle çaJı~ıp ha
yalunı, istikbalimi kendim yapmak 
mecburiyetinde olduğumdan hususi 
müesse~elerde, yazıhanelerde htthan
gi bir iş arıyorum. Bana Jefkat elini u
zatacak olan muhterem iş sahiplerin 
Son Telgraf Gazetesi Halk Sütun 
D.) rumuzuna müracaatlarını rica t. 

riın. 
it Arıyor 

Lisenin 10 uncu snı.fına devam et
mekteyim, ailevi vaziyetim müsa!t ol
ınadığ,ı.ndan hayata atılmak mecburiye
tindeyim. Tirarethanf'll"rde, a~ıkat ya-

da l
natbaalarda çalışırım. Iş anyo-

nın ' h. l · · So l\luhtereın iş sil ıp crının n 
rum. (M A) Telgraf H lk sutunu . . rumu .. 
zuna müracıı ıtları. 

Geren Mektuplar 

Bayan ı.tahmııre: F.yüpten, Bay K.1-
tı U Yıldıt, Pekak. Baynn M. T, 
H~~riye, sempatık. Mübeccel, Utangaç, 

$
' ' 111 Bt1rsalı, ş. T, R. R. 27, s. H. 
tnn, . 1 .. 

İl, Ay namıarını:ıa eeım~ş. o an v~ ~~-
n 

nldtrmanızı ılan ettığımız 
kcrrere mektuplaı·ınııı 15 - 19 arasında aldır-
n1anız nıercuduı·. 

. Daktilo bilen orta mektep 

111
ezunu genç bir kız iş arıyor 
ortaoltul ınczunu genç bir kızım. 
kttı biliyorum, resmi veya busust 

Da o . t· 
bir rnuessesede ı;ahşmak ---~ıı~o~~· 
.ArZU eden ınuhtcrcnı iş l>d' .. üpterının 
lO.tfen Son Teıaraf Halk s ununa 

N 
. ) rumuzuna mOracaatlarını 

( crının 

rica ederim. 

~DEBi ROMAN: 108 

Sen de Seveceksin ! 
Yc:zan: E.TEM İZZET BENiCE -

n· h ıye l>Orduıu. Arabacı da çok 

Ole~ •cana düştuğüıniin farkında 
ınal k' '• d' 1 ı, bir kelime ile cevap 
r ı: 

- Ölıneınış' 
Bu h· b . .. b'I .. a crı ahnak ıçın ı ınıyı-

tuın nasıl ve niçin hirdeıı yıldı .. 
rınıla '· 1 b" · 'b" b". ı·· • aru nıuş ırı gı ı u un 
a abııııı b" d 1 d .. ·· d" ır en re ıavcte uşur u: 

- Ooohhh!. 
Di)·c genhj bir nefes aldım. Son

ra: 

-- Anlat siıııdi D . • .. 
.•dım. Suriyeli Arap kadar her 

~Clt .uzun uzun ap)atnu)'a bayılan 
P ;t,;oktur. Buuun i~indir ki, nıa

\alin en uzunu da Suriyede oku-
nur. • 

- Yas tti D .• 

1 
eze ha•lı) an arabacı an-

öb"ld • 1 .,i kadarını nnı .. tıı: 

_ Hastane)·e götürülmüş. '.\fide· 
. -ıkanınıs. İçi teınizlenmii'. Şıa 

Si ) > " lb" "J ı1"nlar ) apılmış. Ka ı sag aıa 
rı ,,, b ı . ~ baba kadar aygın ya mış. 
mı~ ... a 1 
S 

b l lcyın bıraz daha sancı aıı· 
8 11 1 d b · · b' h 1 

O .. ~lc'"·c doğru a a ı~ı ır a 
mı~. (9 ,J ·~· o··· 

1 
. o" ıu·· ınü 1:endıgı zannc 1 

• 

o nns. " .. 
B geceyi de geçmr e ar-

l·orn1U§· u 
tık ona ölüm yokmt ,. 

b 
•ticC'"'i 1 ... na verıuck Arap u n• , .. 

. . b Ik" on dakika lakırdı soyle 
ıçın e ı k d t [ . k 1 bu Araba bu a ar a • 
dı. Fa a , b" b 
silitı kinı verdi, yah~t ır ara acı 

1 
. 

1 
.. nerakınıı gıderecck bu 

.u un ı d 1 . 
derece tafsilatı nasıl edr ehıuı)I~ 

({ k ıabildi'. Bunu e şet ı 
ınuva a o ' 
merak ettim. Sordum: ~ 

S kim anlattı lıunları •. 
- ana 
- Evin efendisi anlattı .. 
_Sen bir keliıne sorup:: lecek-

tin .. 

Tek taraftı iş 

M • • 

"Gurbette Ovünmek, Hamamda 
Türkü Söylemiye Benzer., 

• 
sız " Burada bilmezler amma, 

beni gidin de Niğde'den 
sorun; bakın ne adamım!,, 

lstanbul Tramvay idaresi· 
nin tatbikine geçtiği aylık 
karneler tutmamıflır. Bugüne 
kadar, ancak 200 kadar kar
ne satılmıştır. Bu karnelerin 
fiyatı 6 - 7 liradır. Güne dü
şen nakil ücreti uasati si yük
sektir. Bundan btl§ka, bütün 
uatandaşfor, peıin olarak 6--
7 lirayı del'a!en veremezler. 
Bu, ağır gelir. 

lıin mali taralı böyle .. 
Şimdi, gelelim, tatbikat ta· 

rafına .. Karne aldınız. Cebi· 
nize koydunuz. Biletçi ve 
kontrol istedikçe, sordukça, 
çıkarıp göstermiye mecbursu
nuz. Yani, bu harelı.et, kala
balık bir tramvay arabası 
içinde, size bir ki'llet tahmil 
etmektedir. Ayni hareketi ya
parken, para cüulanınızı çı
karıp bilet parası tefrik ede
bilir ve bir bilet alabilirsiniz. 
O halde, görülüyor ki, aylık 
karnelerin yolcuya bir fay
dası yoktur. Olsa olsa, idare· 
ye faydası uardır. Toptan pa
ra almaktadır. 

--f .. _v_az_•_n_: _o_s_E_Y_i_~----~ __ 

Bu bulu§, yalnız tek tara
fın menfaatini düşünen bir 
hareket olduğu için, bittabi 
rağbet ~örmemİf'İr. lfte ha
kihi esbabı m ıcibe btıdUT. 

l, 

BURHAN CEVAT 

23 "isım ~ oeuk Bııyramı 

Bu büyiık bııyram.mızda Mille
tin yardlnl ve katine ınuhtaç 

cocukları sevindi ··rnek ı~n Çocı•k 
E irgPıne> Kı•r Jn u yaı-dımlarınızı 

saygı il• b 'kler. 
ANN'ET .. ER! 
Çocuk Bulaınacının top, top ol

maması için Soguk Si.itte kan~tı

rıldıktan sonra Pişirnıek 18zım 

rıetdiğini unutnıayın! 

Çocuk Eh"lr~eme KW"tımll 
ertneı llterkeıl 

-ı-

Midede bulunan 1ıulp veya ma
yi maddeleri hazan ağıırnızdan 
şiddetle dışarıya der ve ihruç ede
riz. Buna •kusma» <lcı·iz. Kusma 
c.snasında ınide yava11 yav1;:1ı, çe
kilir. Takabbuz muta<l i!;tlkame
tinin aksi. cihetinde vilki oldugun
dnn midedeki mevaddı cm'aya 
>evkedec .. ıı;: yerde, ağızdan çıkarır . 

Hazimsı.z1ik, mide rahatSJzlıkı, 
kusmayı davet eden bir f('Y alın- ~ 

ması, kUçük dile dokunulması, ka
rnci erde k.i anfra kesesinde ve 
böbrek.erde husule gell'n kun1la
rın verd ğı :h.rrı, beyin zar. iltiha
bı, b 7 .1 \ cremi, \'ere ı., boQ;ma
ca bksil.nğu. gcb~lik, deniz tut
ma.~ı. :llınc:Jktn sttll~umak, mtls
tckreh bir t-cY koklallıak veı:taire 
gibi sebepler kusmayı davet ede
bilir. 

Kusn·ıak bazen bir dc!ada vı:ikl 

olur, g('cr Sazan günde bir kac 
defa vukua g J'r B~zan da muh
telif fasılalarla haftalaı"Ca, aylar
ca, hatt6 senelerce d am eder ki, 
bu da denin muzmi.n bir ra
haUızlıgından ilerı gı,:lecejine gö~ 

re. doklQl" gi·rı.E'k Uızundır &h
sc ya· ın dc\l am edece& z. 

) 

- Ben de oy le yaptım. Fakat, e
fendi kim 'oruyor? dedi. Ben de 
daircsiıtıden bir arkaa~ı.. dedim. 
Benimle ala~· etti, bir kadın dcgil 
mi? dedi ve .. biitiin bu söyledik
lcı inıi uzun uzun anlattı, sonra rin 
lıaııımcfendiye sc!iım söyle .. dedi, 
beni gönderdi!. 

Ara batı bmıları ,ı;~ !edikten son
ra anladım l•İ kcndi,i ile kar§ıla
şan bizim mahut bllıj~ at" i> e!eııdi
dir. Zckfı ı, hrninı ualiıııi ka\'ra
) ışı bil' 111 allan ho uma gitti; bir 
tara!laıı da: 

- Ke~ke o bilıııeSe)·di.. 
Dedim 'e .. dü~üııdiim: 
- Şimdi ne yapınah~·ım .. Ji,1s

t1ncyc gidiı> onu c:'•rıncli ıniyİ.;ıl, 
görınenıeli nıiyinı?. 
Aldığım haber çok uı.un ve ••

" rdirici idi. Fakat. içimdeki bir 
his yine bana: 

- Git, onu giir.. 1 
Dıyordu. Gidip gürnıek. Btıını 1 

n< en istiyordum?. Onu görmekle 
krndınıi mi tescil edecektim, yok- ı 
sa ona mı teselli ve ıfa \"erecektim. 
kendimi teselli etmek. Bamın tek 

Davacı, kerli ferli, altın kos -
teklı, kat kat enseli, nltın göz -
lükli.ı, göbekli bir adamdı. '!az
nun, ya ·asız bir !renk gömle1; ·ün 
üzerine yelek giymişti.. Ceketi 
yoktu .. Ayaklarında yemeni var
dı. 
lkisınm de hüviyetleri tesbit e

dildi. Davacı, yag ve zah re taciri 
Yümnı, maznun da hamal Ra, ddi. 

"l acı, da\'asını anlatınaga 
koyuldu· 

a·ibL"Tli Rızapaşa yokuşuna 
'YOl<ad.m. E\• ıçin muşamaba alı
nacaktı. Mefruşatçı ile zaten ev
velce konu=ustun •. Bir de bono 
yolladım. Klıtip muşabbayı al 
mış .. Tabii, kendi getirecek değil 
ya .. Bir hamal lfızım. Orada. bu 
pevda olmuş .. Elli kuruşa pazaılık 
etmşiler .. Yazıhaneye kadar mu
§ambay getirecek .. 

Bir aralık, ben, yukarıya, hana 
çıktım .. Cc • .;etim, yazı an <le ırrt
man.o'da asılıydı. Tcsadiı[cn, bun
lar da m~a nbayı o aralık g tir
mişlcr .. Anla ~dı na g r • , .ıa

mal bir fır at bulup ka a goz a
rasında yazıhaneye gırıniş. C ke
ti niç cebınd ı cüzdanımı, ya•ı ma· 
samın i.ızcr d ·n de savatlı gü -
müş tabakamı almış. Cüzdanda, 
yüz yirn1, lira ı: ara. t·azı e\. fd •• m, 
fotograflarım, 500 liralık da bir se
net vardı. Senedin uz rınde ad
resim yazılı .. Ya7.lhanrd n cık -
tıklan sonra senedd<e adresi oku
du ya, doğru eve gitmiş. Tabaka
mı gösterip; 

- Bev tabakasını yolladı .. Ben 
mağazaya e~ya taşıyan hamalım. 
Bey bir yere gidecekmiş .. Yenı 
elbisesini lı;liyor _ Demiş. Evden 
de tabakayı görünce inanmışlar .. 
90 liraya yaptırdığım yeni elbi -
semi bir bohçaya sarıp vernıi~ler. 
Üstelik, belki lazım olur diye, 
yeni glase iskarpinlerimi de ka
ğıda sarıp bohçaya koymu~lar. 

Ben handan yazıhaneye geldi
ğim zaman, yazı masası üzerinde 
duran gümüş tabakayı bulama· 
dım. Katibe sordum, haberi yok. 
Dışarıda çalışan daimi adamla -
rımız vardır. Hepsi emniyetli, es
ki adamlarımıı. Onlara sordum. 
Onlar da bilmiyorlar. Evvela ka
tib:n aldına geldi.. 

- Sakın ,dedi, muşambaları 

getiren lıamal 'al! haneye girip 
almıs olıı.a m! Jedi. 

Bira"' nra. bir-ey irin ıazım 
oldu Ci.i !anımı aradım; cüzdan 
da \C>k. Tabıı d· rlı~J polise mü
rac.1 t l . Katıp 0~kaiiııi tarif 
ettı. [)ı, ha naldan şüphelendiği
mizi •ov ledik. 
Aksa~ eve gittim .. Benı gün -

düz giyd.ıı•m elbisemle görünce 
,aşırdı.ar. Refika: 

- Yeni elbiseıer ni ne yaptın 
kuzum? dedı. Giydtk•eıı ı;onra 

tekrar çıkarıp yazıhanede mi bı
raktın? dedi. 

Tabii ~asırdım. Ondan sonra an-

mana&ı onu görnıck, onu daha çok 
1 içinle ~ındirınek olabilll'di. Onu tc· 

selli ttııırk, ona ~ifa \Crınek'? Bil· 
nıeın ~;~·le bir dil~linii:, Jcri11de o
labilir uıi?. Eğer. kendiıu için bır 
gurur iCa<lr!-.ıİ ohı<.:tıl!ın<lıuı çekc.
nıc· cın lıuna: 

-- l•:\ ;,,•I. •• 
. lıi\'t !•ıı tinı. Grrı:ckten dL öyle. 
ilk onu t. \'' ude \ c ı aÜın al ,'.;:lnda 
gör lii .. ı.nı vı <la !1 ttıU~l ic;:,.ını rlcr• 
hal st:ıtl:nı R "!oCl

0 

ıınln 'l\'\t ti
ni n n11dn ri.• nııı fcaz edi) orduın, 1 

- ', ' ,l 1 1 onn ..: .... "' 111 

l)i~·r hir ·~rar \'erıne' lİıere i
ıl:nı. Fnbat. yine her \'nkilki ~a· 
li"lı tcrcdı!iit, kaf:unın i<;ine hlikiln 
oldw 

- ı-;itn1e, t~örühirsi.in .. 
Kulnğtnu doldıu un hu Rınit·anc 

ve ınütheniç kod•u dolu hitap he
ni titrriti ve .. ~ilıninıde bir milca .. 
dPJ.~nin ıni.inakn a~ına ~·ol açh: 

- Gidersem ne olur?. 
- t;ijriirler. 
- Bundun ne çıkH?. 
- S3Ulıe haber verirler .. 
- Sıılih ne ynpar?. 
- Herh ide nırmaz, diivmez, 

!attı. Bırisi tabakamı go<urup ye
ni elbisemi istediğimi söylemiş .. 
Vermişl•r.E~lın, sordum. Sır
tında ceketi olmadığını, yelekle 
geldiğini söylediler ve bunun eş· 
kalini tarif ettiler. Ayrıca, bunu 
da zabılava haber verdik. Ertesı 
günü, Bat pazarında elbise le is 
karpinlcrim. satarken yakalandı. 
Fakat cüzdanla tabak~ ='<lan-
da vok' • . . 
Hiık 1 maznuna sordu 
- İşi tin ya, Rıı it! Sen maga· 

zadan cü ;,i;ınla .abaku,, ş. 
eve de g" d p ell;iseyle ı....ırnrı;: !llc· 
ri alını~ ın .. Sa turken J akalan -
mışsın. Anlat ba <.1.'ım, nasıl Jc.u? 

- Efendim .. Ilcn.m bir ~eyden 
haberim ;yok. Ne muşamba ta -
;adım; ne cv!nı bilirim; ne de gi
dip elbis aldım. Ben fakir bir a
damım · "r~ıda dola rk n bir a
dam g • ı. E' inde bir bohça vardı. 
Bana c • nları eli, liraya atar an, 
sana bcs l.ra veririın• dedı.. Ben 
d a~ p .ı::at pazaı·J1a g urdu ı. 
Adam da b raber gelmış.i. Tam 
sa acuğı '"1 zam.ln ben• yukakdı
for \ mılaki adam kayboldu. 
Beni bt..ı ı..a o ırnd r tanı az ar 
amma. m m. ·ketimde heı·kes bl· 
l,r n~ namuslu ada oldt ru. 
Si Leni Nıjl 1 n >O U'l da, ba-
kın ne adamım' 1 

- D mek b11" 1 rı sen çalrr.ıaın? 
- Hayır dcndım. 

Damcı Yü'!'ninin karısı Na
dide. kı71 Perran. katibi Mazhar, 

müstahdc:nlPr:nden ~e\'ket Meh-
' ' 

met ve Rıza •ahit olarak dinleni-
·orlar K, ip MRzhar. Ş>'vket. 1 

Mehmet \'e Ilıza mu a a'a ı - 1 
tiren hamalın Raşit oldu •unu. Na-
dideyle Perran da avni adamın 
eve gelip t.1bakuyı gösten•rek el

biseyle iskarpinleri aldığını söy
lüyorlar. 

Raşit, şahitlerin hepsine itiraz 
ediyor: 

- Efendim, diyor; kimi karısı 
kimi kızı. kimi kiı ibi, kımi adanı;' 
Bunların hic birin.n sahitJ~:n 

kabul etmem. Bana elbseylc lskar· 
pinleri, satmak için. tanımadığım 

bir adam verdi. Ben namuslu bir 
adamım .. Böyle şey yapmam. 

l\lahkcmc, Rasidin suçunu sa
bit görüyor. Altı ay hapse ve te\'· 
kiflne karar verıvor 

Reşit, kendisini ge<ıren polisle, 
mahkem' kapısında. hakkındaki 

tevkif nıüzekkcre;inin kesilme _ 
sıni bekl_r1,cn davacı yanından 
gcc:iyor. Hu~it: 

- Beydcndi, diyor; ben bigüna
hım .. Yok •ere günahıma girı -
yorstınuz. Gurbette iiğüıınıek ha

mamda tıirkü söykmege benzer 
amma, siz beni g;din de N.ğdedcn ı 
sorun .. Bakın ne adamım' 

Davacı hiç sesini çıkarını yor ve 1 
geçip gidiyor 

öldürmez. Fakat, bir skandala yol 
açılır. 

- Ne derler?. 
~ Lulfiye ıi ıkını giirıniye git-

11~.ışleıı ba~lılarak, herşcye kadar 
s~ylerler. Rezil oluı·sun. Adın bü
h;ıı Şam nıah•llelerine yayılır. 

Bu en ~on hitaı> kulaklarımda 
acı acı çınladı ve .. heni fena hald 
ürküttü. Arabacıva· e 

- Dön. . . 

Dedim ve .. iliı,·e ettim: 
- Beni evinıe götiir. 
Biraz sonra evdeydinı ve .. aldı· 

ğun İ)'İ haberin sc\·İnci içinde ken
dimi ne "eli buluyordum. 
Yarın da onu.ı sağ olduğu habe

rini alırsaın ınes'ut oluruın. 
(İkinci kısnun sonu) 

'ÜÇÜNCÜ KISL'l 
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BİR RÜYANIN iZAHI MJ? 

Lütfiye, iri si~ah gozlcrini göl
geli) en kirpiklerin kırpa kırpa 

köşesine büzülmüş, vccitli bir he
yecan i inde elindeki mektubu O• 

ku)ordu. I 
tArlı 1 n.r) 
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Başmuharrlrler 

Ne Diyorlar? 
IKDA.M 

B. Abidin Daver Anknradan gön· 
derdiği 8 Nısan tarihh ve •Balkanlar 
harbi çetın olacaktır.> isimli Basma
kale .. inde ezcümle: 

tl3alkanlar haı·bini tdare eden baş
kunıandanhğın en mühim vaziiesı, Al
ınan taarn~zu karşısında Yunan, Yu .. 
go$lııv \·e Ingiliz. ordul~ı-ını ka1'1 bir 
ınağlubiycte uğratrrı.amaktadır.> de
n1ektcdlr. 

VATAN 

B. Ahmet EınJn Yalman cHoşa git
>nıyen haberler kaJ'lısındıı> ıslmh bu
gtir:ki.l Basmakalcsindo Balk~rdan 

gelen nahoş haberlerden bolısetzrekte 

ve: 
tMuk:ib~ bır taarruz.la ve dığer ted

bırlPrle. i~crin herhalde du.:clecci ru 
uın ~ y• ruz. Huıriyc-~ ,.e ıstikJAl uğ ... 
run bu ko. r k h am. nc:ı bır n1ü 
cadeleye nhlan kardeş Yunanh1arın ve 
Yug:osl<lvliı.rın ınuvakkat bir acıya bıle 
uğraınıı'.;).rı <"lb<'tt y ·eğ ın zı sızlatır 

Günün hftcHselcı·i hlft.n v(._• fılıln yer
de ne rnnnznr gösterirse gastersin, 
butu l dünyarıan ıbaret b.lrr sahrıe,)i 
uz ı 'ıakk n ne: cd utlak ga
ıene e cceğ ne in:;anhgın IJır zorba 

uvvctin esir tsJline nrr yecctme 
kUV tlı bu ım 11 z -.arctır. Bu ima
nı hıı; bır ger lr hfı. sarsamaz> de
mektedir. 

CUMHURiYET 

B. \"unu:> Naal <Amerikanın bllar&f
lıi:ı'.> inllı bugünku yazwnda ezcun1 ... 
le: 

«C•1mhurrel · Mister Ruzveıt Aıne
rlkanın bu yeni dünya harbine knrıı;
maınası hususunda n1rınlC!.keLnın aiya• 
setine ve k"ndi kendine s:ıı ıktır: Biı

tün dikkatiyle ArTıerıkanın b1tarn.flıgı· 
nı ınt.ıhafnz;.ıda le\ ır edıy r! Bunun 
son m alini t\nıcrikan t.;c-.ı. .u:t gen11le
rlrı;n artık harp sah:1sı alın Un çık

ına.k tııc. ·c bul ıan Kızıldenıze eşya 
tasıyahilccck'erlnc nlt olan kendi söz
lerinde ı:or ul. .. > ekte ve bılAhare 
şunları yazmaktaw · 

cAm k yardu11 eekh bu devle~ 
in lıe>mc.n 1:ıcme.n l:'ı.arb nlud:ıha1 esiyJe 

mL vı bır mahl)et a dıfı halet~ tota
li ... r ccph~ Am rlkay:ı hn1-ıı illn et
mege ımK~n bulamamaktadr. Ilu harp 
ilan olunabılmck l~n ür;lü ıttUakın Ue 
devlctı t:.lr tndan k>lr r ver lrrıek ve 
b:\ a a jaµ~nyo.. h\.. fikre Ka.zanılabil
mek ı...ındır jrıpo~ya bu tchliktli o
yıın!l ya ... 3şınıyor ve emnk"'d~ilcre a
zami y~rrlıın karariyle &yaklanari A
me, kanın h.:ı.rp harici bitararlıgı de
vaın ediyor . ., 

YENi SABA.H 

B. Hüs yin Cahit cMukaddes Cihat:. 
Is nli bugürıkil Ba ya ı!lda ezcOmJe: 

Alnıanyanın Letu:ltan torıraklannı 

ç e e.:e J;: Km~l aı.erine İnq:.ıtere 
ve J.'raıaa işe ın dah:lle P'lıkleri tarih
ten itıbaren, b r·yetln tarihinde 
ş:irndıre kadar insan o lunun getirdiği 

devret rin en kar. aı b şlanuş oldu. İlk 
gUnlerd~ belkl bu kavganın mahıyetJ, 

~ümu:ü ve neticclcrJ hakkında alda
nanl;:ı;r \'ardı; ihtimalki şimdiye k dar 
l:triht1; iOrü!ınemiş harp!erdcrı bir la
nesiı-l.n daha tekerrür cttigini zanne
denle .. olmuştu, Fakat l11nkikatle bil
yl:k, ını.it~ ve ınukaddcs bir cihat 
başl.ıyordu, Oyle l>ir kıyamet kl>pacak
tı kı ne şekilde bit~rse bit•ün, beşeri

yet bunun ııC'tlC'elerıni il.5 nıhayc hi.s
sdeccktı . .ı\lınan Führer"i hukmü bin 

ene iürecek bir de\ı-e 11tacaguu 110y-
h\yor D~ınnkrasi şetleri beşeriyeti 

Na!ıyonal So.e;;ynllzmdıı kurtararak 
hurriyct ( i iktaıc, hak \'e udalete 
ka\·\ışt ırncak :ı.nı temin cdıyorla 

Or~"' kl Ka\<ga h ... <lut ıen şlrtmek 
ecnebi bl hAki. ti}ct .ııtuıda yaş1y~ 
ınillctta ı ı kuLl .n1uK ve sa e gibi 

yalnız bir 1kı ın lcketı alükad9r c
dt.'n bi il tlJ{H d(,, Ildır Kutuı,t buzları 

11,:inde yu. ı)·nn kavimlerricn • .\frika 
tölleri ıçi•ıdf!: krıv tılan \'Rl~ilere va
rınc·y;ı k:ıdnr bülüıı u1snnıar bu bo
ğuşmnlaı-dcı.n hlsselerıni alacaklardır. 

işte harbin bu azameti ve c hanşilmuı ... 
Juğ!l, gayerım her gllnkU ihLHUlar üs
tüne ,·ıkn1asıdır ki ona bır ccihat• vas-
11111 vcrıyor. imdiye kadar bız bu vas
fı yalnız dim hareketlerde gördük. Fa
kat bugunkü harbe ik olan idealler 
de bir nevi dır teşkil etn1ekıe ve din 

ka\'galatunn bütün mutlak irldıaıarını 
ve taabSUbunu rnuhtPvL bıılunmakta
dır. 1914 Cjhan Harbi zuhur eth&ı za-

lman, Mi.i ·ILI.mantar Halilesı, dütınan

larına karşı ınukaddes cihat ilil.n et
nıi~ti. Fakat Kendisine hüctun eden 
dü~manlar orasında bu ınukaddes ci
hadın istinat etliti dine ictlik kinu;eler 
de \'ardı! Bu itibarla b\l&ünk1ı cihat 
ondan <;ok daha esaılıdır ve çok daha 
mutaassıp \'e n1utlaktır.> den ekteJlr 

İstanbul uıcb'u. u Profesör ve 
nıuharrir .ı'\hw t Şükrü E~ıner, 
:r-ıl'evzat E'ınt!r 'e .Scrnıin t:smL•rin 
babaları Ari! I·: mcr w!at etmis-

' tir. Cenaı.e.,i bugiın ôf;:lL."dl'n wnra 
• "i~auta,ında Tcşviki~·ede <;'ıııar 
sokağında lhlanıurpalaslan kaldı

rılarak Be~azıt rnıniinde oaınazı 

kılındıktan 'onra Topkapı knbris
lanıııa defnedil«ekıır. 

Gazeteler e '-"· ışan 
mub.arr ırıer e ip 
devı:l_ e past rmaıı· 

mıdır? •• 
_Bir akşam refikimizin- aç. 

tıgı meraklı anket, l.a ·ikaten, 
günün en tatlı dedi!rndu mev
zuu oldu. Sual malum: Bizde 
yeni bir edebiyat ve yeni bir 
edebi zümre var mıdır?. 

Üdebayı ki.am ve şüarayı 
benam muhtelif cevaplar ve

riyor. Hergün, bunları tatlı 
tatlı okuyor, yorgunluğumu
zu dinlendiriyoruz. 

Geçen gün Refik Falidin 
c~vabı ~ıktı. Muharrir bir ye· 
rınde dıyor ki: 

«- Alelade fıkracılar kö
tü mütercimler, adaptas'yon· 
cular böyle bir ankete cevap 

v~remez. Bir pırlantayı götü
rup pastınnacıya sorar mıaı· 
nız?.» 

Demek oluyor ki, Refik 
Hali~, t~diye kadar cevap 
vermıt edıp ve tairlerden bir 

kısmını alelade fıkracı, bir 
kısmını kötü mütercim, bir 

kısmını da adaptaayoncu te
lakki ediyor. 

Bu ankete henüz yeni bat
landı. Cevap veren üdeba ve 

§Üaranın yekunu onu bul
maz. O gazetenin kolleksiyo

nunda cevap veren zevatın 
adları vardır. Şimdi, 0 isimle

rin sahiplerinin içine birer 
kurt dütmüt olsa gerek! 

«- Acaba alelade fıkraci 
ben myim?.» 

«- Acaba, kötü mütercim 
ben miyim?.» 

«- Acaba adaptaayoncq 
ben miyim?.» 

Diye kendi kendilerine ıor
gu sual soracaklardır. 

Bu, meselenin birinci tara· 
fı •• 

. İkinci ~afına gelince: Re
fık Halid, gazete fıkracıları
nı, mütercimleri, adaptusyon
cuları pastırmacı addetmek
tedir. 

Faka•, bu iltifat, bizce mü· 
balağe lır. Gazetelerde bu 
vazifeleri yapan arkadatların 
hemen hepsini yakından ta
n~d.ığı'?ız.ı zannediyoruz. Hiç 
hırı, hır pastırmacının sahip 
olduğu servet ve refaha sahip 
değillerdir. 

Hele, pastırmanın kilosu 
120 ile 180 arasında satılmı
ya batladıktan sonra, paıhr· 
macı olmak, bizce, bir çok er
babı kalem tarafından özle
nen bir meılektir. 

Herhalde, Refik Halid, 
içinde yetiıtiği ve velinimet 
bildiği Babıaliye karfı, fazla 
nezaket ve saygısından böy
le mübalağalı bir iltifata ıap
mıtbr. 

R. SABiT 

Bu ıene mezun ola
cak ka tanlar 

ür\aköydekı Yüksek Deniz Ti· 
caret Okulunda mezuniyet imtı
hanlan önümüzdckı pazarlcsı gü 
nü tamamlanacaktır. 

Marmarada dolaşan mektep ge 
misinde 13 genç imtihan H'rmek
tedir. Geçen sene Im"kteptc ı 6 kip 
mezun olmuştur 

, Biri!'li.zi."DE~oı· 
tiepımızı I 
Akbab yokuşu

nun çukurlar 
Ka.mnapıpd.a. otor-.ın oku \K'ul&

rımudan tütuncu S· hıhattin ya· 
nyor; 

Kasımpaşada Acı e me Canu 
ve ch:nrı yolları şlmdı tamir edil
mektedir Scnelerdır itını:ıl cdllcn 
bu seıntte bir taşuı yerıı e k·ın· 

ası hcı·kesı v !'!_dl i • Acaba bu 
aracta seenlcı rlenberi &fkfi;vet mrv 
zu olan, hatt.Aı fotoiı rtorı \1L~yet 
ınakamına sunulan .Akbuba yoku
ı da h1ç olmazsa, yarım met ... 
v yakın (. kurlarını doldurmak 

Merhuma Cenabı Haklan rah· 
met \'C mağfiret, k~derdidc ailesi ı 
efradına ve muharrır arkada mıı
za abır diler, bnanı taziye! cde~ız. 

deb'l! hail~ bulan başa tamir el 
nek :ntimki\n degil mi". Hazır ta
mir cdicı ltol!ar bu civara ynkl"i
ruş ik -ı, keyfiyet, allıkaclar mn-
1 tır at a \edik.• 

' 
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Yazan ---·r-___ ,,_ 
t 

ŞU 
ZİYA i ------

di)e bir söz \•ar ya .. İşte ben ona 
öyl" bakıyor ve gizli gizli kritik 

edi~ ordum. Onun bu şuursuz ha
reketleri kadar fena şey yok. Fa

kat akla bir şey geliyor: Acaba 

ENi APKA 
MODALARI 

Nihayet 
Yaz 

Bu maballeı e ta;: :ıdığım gün
denbcri ,oturd•ı .;m apartıma -
nın tam kar sına dü er pence -
rede koı:: ;unun ka-ısı gözüme 
çarpmakta ve ben. ruylandır -
maktadır. öy.e cntcrl'san bir ka
dın k, eşine çok rast .ar-•r İki kız 
anne i olduğu halde fıkır fıkır 
oynuyor, cayır cayır kaynıyor ve 
bu suretle etrafını da oynatmak, 
kavnatmak ıst.yor Kocas. mı ih
ti~~ar, gençse onu oyalıyacak, hır
palayacak kudrete, kuvvete mi 
maılk değil anlıyamadım gitti. 

ka::~:t ~:ı~:: ne sundadır, ne G ld • 
bundadır Kabahatin büyüğü yine e f 
kendisındedir. Kocasını, çocuk - 1 
larını, e\'ini sevmek itiyadını elde 1 
edemediğindedir. lşte, ben bu çıl
gın, aklı kavak dalı üzerinde asılı 

kalan kadını hazan penceresine 
çıkıp soyunur gibı yarı çıplak gö-Anladığım bir şey varsa o da 

ikar,ımda oynak. fıkırdak, koca -
sının sadakatinden faziletinden 
uzak, çoc;,.klarının ahliıki durum
larını tetkikten, muhafazadan i
r:ık komsun1un karısı vardır. 

Tıpkı bir Arap atı kısrağı gibi 
heYecanlı ve helecanlı bir şey 
Siyah büyük yakıcı ve çekicı göz
ler:, olgun. dolgun ,-ücuclü ile ya
man bir kadın. ) aman bir afet.. 

Benimle değil ha, onlara karşı 
olan apartın.andaki bir bayla a
lıay• yakmak niyetinde amma, ga
liba inkisarı hayale uğramakta 
oldı:~ıı . .ı ga,ı. ri memnun hareket
Jf'rı den, ,.,jzünün gö. ünüsünden, 

. gö?lerinin hız çılgınl·ğından an
lamaktayım. 

Bırakınız ki birisi henüz on altı 

ıdiğeri de Ol' yaşında bulunan kız
lanna da bı hissettirecek. çak 
tıracak kadar laübali gidişi var. 

Siz olsanız ıhtımal. içinizden bir 
cer,aret tluyup ona. 

- Ne yapıyorsunuz a bayan. 
~teklerinizin yamaçlarında do -
ilaşan kızlarınızdan da utanmıyor 
musumız? 

Diye 'bağu-ırsınız. Fakat, sa
.ltın ha .. O belki bu gibi hare -

etlerile bir hakaret Ljlemiş ol • 
muyor. L<ikin :;iz bağırırsanız. 
lıatta onu ikaz ederseniz çamur 
<derhal üzerırnze sıçrar, zabıta 

vak'alanna karışır, mahkeme ka-
.11ılarına kadar gidersiniz belki.. ı 

1 Ben bile komşumun karısını, 1 
'kom~usu olduğum halde süt döl<

tıııuş gibi, kapana girmiş fare gibı, 1 
küreğe mahkum bir adam gibi 
,.erimden sessiz, sadasız seyret -
mekteyim. Biraz karışıversem he-

en: 

- Sana ne oluyor yavrucuğum. i 
Diyeceğe benziyor. Bende onun 

hareketine müdahale nerde ... 

rünürken ,hazan karşıki apartı -
manın bayına karşı sigara içer- I 
ken, bazan gôya bir mektup oku- ı 
yormuş gibi bir kal\ıda bakarken, ı 

bazan kırmızı bir robla süzülür -
ken. hazan saçlarını düzeltirken, 
bazan oraya bakarak gülerken, 
hazan da büyük kızının aynı a
partımana başka bir odadan ba
karken ve bir takım i'l"retler ya

parken, ağlarmış gibi hazin du -
rumlar alırken bu ara sokakta oy-ı 
nıyan küçük kızının; 

- Anne.. 1 

- Efendim. ı 
- Baksana, oğlan çocuklar be-

nim bacaklarıma dokunuyor. 
Dıye manalı manalı konuşma

lara vesile verirken goruyorurn 
da bu işe acımak mı, yoksa .şaş
mak mı lazım geldiğini kestire -
miyorum doğrusu. Siz ne fikir -
desiniz sayın okuyucular?. 

Babasının sesi 
Bundan bir kaç haita evvel. Ame~ 

rjkada cEd.i.'ion Muhipleri> Ccn1iyeti, 
büyük ı\ınerikalı n1uhteriin ölümünün 
on.uncu yıldOnüınü münasebetiyle bir 
toplantı ydpnu:jlar 

·.coınas Edison'un bir çok lhtiralar 
n1eydana ııtiı:dfgi üyni evde biı- öğle 

sofr;.ısı tertip ettni1lcr. Ziyafette şim
dı Niyojen;ey Valisi olan EdiEon'un oı
lu Çerles Edison da bulunuyormuş. 

Ziyafetin sürprizi şu olmuş: Yemek
ler yendikten sonra, ziy,wfetin sonunda 
bizzat miltevetra 'l'omas Euison söz al
nu,. 

Nasıl·~ l:dison. fonotı:afı icat etügi 
zaınan, bu !ono:railara üstü\'ane şek

linde ebonitten yeı.pılnn plAklar konu
yordu. Edison, o z~.man genç olduğu 

için, bu Oşlü\'allc> şeklindeki pl3klara 
kendi sOyledigi şarkihırdao bir ikı ta
nesini geçirn1iş İıniş. 

Büyüit ınuh..t.eriiıı evi arandıgı za
mon, bu pl;lklardan b!r tanesi bulun
muş \'e ziyafette bir !onoğraf ınal<ine
sine takılarak ı;:alınıı.ış:. 

Artık ılık \'C sıcak günlere gir
mek üzereyiz. Acaba bu senenin 
yaz şapka modalarında hi.sedilir 
bir değişiklik olacak mı?. Görii
ııiişe bakılırsa olacak g-ibi.. ~fodo 
tessamları şiındidcn bir <:ok n10-
deller hazırhyorlar. Bu n1odellf'r 
arasında olduk(a orijinalleri gö
ze çarpıyor. İşte size üç model: 

l. ulıo.arıdaki raf,\"o.ı dnlhırıua et
rafına l>e~ uz .h.ı·fnll• :-,arıluıı~ geni 
'c ajoı·ln !)tıı>ka. Bunu ~iı. C\ de 
kendiniz de ~ apabilir;iniı. Sağcıa. 

bağlar \'c '"-'fi~ eler i<:in halet. 
solda. rıupriıne kuıu:tC\tau. İpl"k 

\'~ya endi,\·<'ndrn ~ar~ı. Dilha~ı;.a 

otonıobil gezintllf·rindc !'.Dt:laru1 

u~up dai,;'llıııasmn mani olur. 

Bıı ak~am: Bütün İstonbul halkı •ss11111am111m•111ııı. ,. 
Yıldıtlar Yıldızı G R ET /\ G AR B o·~ u 

MEL W İN DO U G LA S ile berabet· rcvit·diği '" 
Rejisör ERNST LUBİTSCH'iıı ~ahr,cri: 

dahi 

GÜLMEYEN KADIN 
Filminde görmek ,-c takdh·Jc .alkışlatnak ii1crt!' 

SA RAY Sinemasına 
Ko~afaktır. Bir ze\'k ' 'e satt'a.t 3'ıidesi... Bir zaraf~t ,.e nüktc
harika>ı. 

ilin·eteıı: FOKS JURXA so.ı diin~:ı \e harı> haberleri. 

Baldan neler 
yapılabilir ? 

50 Gran süzınc bal, 50 graın badcn1 
ve fındık ic;i mü~avi olarak alınmalı. 
bir de yııınurta. 

Badem ve fu1dıkhır ıı.yıklan<lıktan 
sonra, tırında kurutup gayet ince döv
meli. Yuınurtanın akını bir köpük ha
linde <,:alkaladtktan sonra mtitcmadi
yen vurarak, h,,ir.~ az.ıl· ..... aı b l kat
malı ve nihayet dövülmü badem ve 
fındık katılarak hafifçe karı::tırmalı. 

Zeytinyağ ~ürülmüş bır kagı.dı bir 
siyuh l;i,·hanın liz<'ı-ine yaymalı. Bu 
halitadan birer koınposlo knşığı ile 
dökmeli \'e r.ıyct hafif fırınria yarım 

saat pişirınei. 

Ballı Toga 
Bir kavanoz si.ıın1c balı. dibi tutma

ması f~i.n n1ütema<lıyen karıştırarak:. 

on dakika kadar kaynntınah, ateşi ha
filleterek sert bir köpük hali rıde tal-

ı k:ılanmı~ iki yurnurt:ı akını h:ine? kat
malı ve bu suretle bi.11 teli:r::ı.r koyulu
ğllnu .-..ıncıya kadar karıs.tırı ıakl•• de
vaın etnıeli. Yarını kılo o:yıklanıuı:j \.e 
fır•nda kurutuln111ş \'t'" kilbaca hfı\'[tn

dn dövl.ilınü$ badeın, fındık veya !ıstık. 
atrnah. Yaelı bir t4.'ps;ye y.ıytt<ılı ve 
tamamf'n lil•gııınudan ınuntazarr. par
<;alra tatu.in1 etınehclir. Balı dökme
den c1 f'Cl ultına kbg t helv:ısınd;:aı bir 
tek kat yayılart.lk. ü::.ti.ı <le n~·ni ı:;uret

lc Oı·tüh.ıp bastırılm~l.ı.dı.r. Kesildikten 
sonra kfığıtlara sarmıyu lüzun kalmaz. 
Toıbaklara sıralnnıı·. İ~hnilirse i<:ine 
vanilya da i13vc edilir 

l 
••• 

Bizde b:ılır.. ye <'n 1c 1.tyık oldug:u 1 
ehcı nl yet \·eı ıne. Ho lbuki ttlze ol
n1a•-ı \'C ıyi ih.1.uı f!:iilmesi ı:;urt·Lyle 
daha ı u~addı ,." t>k•,ı-ı iya ett<:n daha 
UCUZ<ıUr 

Iliılıguı loızt.• olup olın~ rl gını nnla
ma.k için güzleı ı k. b;.ı.ı ıri. 'c şccrar, pul
ları p•.u·lak. kul;..kları o~. C"U !'ıkı \'C ko
kno:ı_ az olınHlıdır. 

Baltkhı.ı·ı ayıklaı • elan bir kere yı
kao1ak, sonra pııll~r1nı rıyıkl::ıdıktun 

son. bol :-uda yıkaına~' ltızınHlıı-. II~ım
si gibi küçük'. balıkların pullarınl yıka
rrıı) a lüzuuı gürülı,1eınektedir 

Çok lri b;-ıl.:~l.:ıı·da k:u·nın aş.ıı:,ı ln
d;ı ntan~amiylC' dllz hirer ı;:i4i açılır ve 

k..ıl;.ıkt&.rı çck-ıırı: b~ılık hiç bozulmaz. 
Ayıt~:~ri.,.cn tlc balık kı.1(,··oı batarsa 
derhal tenlürd'.yot 1-ey;.1 cık ..... ıjene sür
ıneli, ki.ıba.nro:a doktoı·a git•nt•!idir. Ba

lık kıznrt.hrkcn, balık part:n.ıa.ı·ııun yı

kandıktan ~nr:ı i:\·ice ı;üzülüp bir 
b('zlc silıncli, una b~ıtııLı ·;.ık ta,·ada kı

zartrr:alı. Çok yoı..gUa ince b<tlık, az 
ya:ı;ı?a krılı.1 b~lık pi lrnlcr..ıcli Çünkü 
bu takdirde ince balık c;-ok y;ıg ic;er, 
ikinı isinia ort.n:ı:ı pisnlcden kalır. 

\~tı~~I b~ılıkl:ıı• n1ÜS~t~ı:11a, clSkarJda 
pL-::<:cek bnlıfıl,;,ı C\\'Cit"n1irdc lıir tüyle 
:y •• :,; :-ürınelidir \'Cyn Y3JC.lı k;\~ırltı snr .. 
nıa~: i;" z.ıındır. 

Korku dağları bekliyor. Hem o 
mademki kendi vicdanı, hissi, ha
rareti tesirile kocasından gizli, 

locasından uzak ben m gibi kom
fWJU bir bayla mercimeği fırına 
vermek hevesine kanılmış. hür

rıyetı kendısınden almış. aklı ba
şından gitmiş kanatlanıp bir ka
vak dalı üstüne konmus bana ne. 

Bu suretle Edisonun oğlu. bab;,,::;ının 
ölfuntindeu on sene sonrJ, onun sesini 
işitmek 5Ürprizi karı.ısında kaln1ışt1r. .. • ••••Suareler için yerlorinizi eV\ elden kapa!ınız.•aı•••ıııil 

I-lerh:.ılrlC' ı«J-ror;ı kır.gın olnıalıdır 
'l\1\·ada kızıl "1·T:;ık ıc:in iki usul vardır'. 
Birincisi e\ı\ ela tuzlu f:iil<'. tonra una 
bulanacak. ik'ncisi C'\:\·cltı yumlırtaya 
ve ~onra gah·' :rn b .. tırıa:ıktır. B'.r ü
<·üncü usııl ete yuınurta il..: unu bera
be.: <:alk .. lıyar;.,ık b~lığı buna b:.,tır
ır.<ktıı·. Ba:ık taze ytnıncdigi takdirde 
çoı: nıühin1 l'Jhatı:.ızhklara ı:;cbep ola
cnğrr.d~n l~iç biJ: bahane ile şüphe1i 
balık cı.ln1aınaluhr. Balık pullarını k ıy
ruktan yukarıya dot!ru kazımalıchr. 

Ne diye oturduğum )·erden o
nun şimşekler çakan yürek vızıl· 
tısına engel olayım. İhtimal di -
yorsunuz ki ktl')kanıyor, ona yüz 
vermiyor da onun için kn·ranıyor. 1 

Hayır, o bana bakmayıncaya, gül
meyinceye, cesaret vcrmeylnci· 
ye kadar ben onu tanımıyac:ıgım. 
Hem gülse bile ~·ine kötü niyetim 
yok. 

Çünkıi (rohat onu azdırmış.) 

Bu akşam Sinemasında 

Daya.uılm;ız: dt"t~·<'t'dc K{lmik sahnelerle Golu. 
Stzi kahkahadan kıra('al.. · Xahkahabrla. ıüldüreet-k rilm 

3 PALAVRACILAR AT 
YARI ŞLARINDA 

Meşhur •İCDARD 
Rİ1 Z K.\.RDI ~ı.ı;a n Da. ıtollrnk: 

Kemikle:r .uı.rs-s 

Kıskançlık 
Bazı gJ\Zt.'fecilcr, İngilizlerin ı 

ıne~huı· n1uharrir \'e nüktedanı ı 
Berııard Şn1 c sorınu~1ar: K ı:-,kanç. 

lık nrdiı-?. 

Jluhnrrir ınutad ~ogukkanhlı

ğı ile ~n ce\ ahı 1·crınİ'j: 

.Kcskaııçlık, arsenik gibidir. E
ğ<•r az ıııikt:ırdn a~ka kahlır,a onu 
kn1 \etlcndirir. Fakat çok ıniktar
da katılırsa, ıt·hirler. öldiiriir.ıo 

Bekri s 
Yazan: OSMAN CEMAL iLi 

Tı·frika J 8 ( 1'o: 25 

Bekri Mustafa, Zaptiyenin 
Tımar Odasında Sor uda .• 

Ho~af zannilc kupaları agu:ları
na diken dudu ile kocakarı dille
ri, damakları, boğazları tutuşun
ca ikisi birden feryadı ba>!ılar: 

- Ah .. yandım, landım da tı.ı

tu!ıtuın. kebap olduın; ağzın1111 ta
vanı ile dö~eınesi hamam külha· 
nına döndüyse gırllağımın geçit 
yeri de harabeıı turaıı oldu. Kü -
çiik dilim kanuldu. Ya içim bağ
rım alaflandıysa şindi, zo kim 
söndiirecek hu kıyak yangını? 
Kocakarı da ~Öl le l>ağırıyor çır

pınyor, yırtu1ıyordu: 

- or. aınan. ne dilin1 kald, ne 
daınağıın, ne ne{~, horularnn, ne 
nıide çanağını!. Yanı:vor11n1 a dost
lar. ı-.u yetiştirin. si..ı:. An1a11 ne 
zehir, zcnberck .ne zıkkıın ~cynıiş 
o .. Hangi dli-zn1a1111n hangi haraın 
süt cınn1iş kahpe ~;aptı bana bu 
İ!?İ?. Yetişin dostlar yeti~in. bana 
dii~man1nrıın, ho af di)'c zac;,yağı 

ile sönn1c111i~ kirer içirdiler. Ye
tiı;;in Üınmcti 1\luhanu11ed, ~·ctişn. 
İ<:io1in yangınından dunıanlarım 

kpeıııdcn ~ıkıyor. Eğer bu ~·iizden 1 
öliirsenı bu zıkkınıı bana içircııler· 
den dün~·a 'c ahret do\'acı.) ım. 

NcrC!de karakulhıkçular. nerede 
bek(ilcr , yetişin, beni kurtarın!. 

Ermeni dudıı,u ile kocakarının 
bu feryatları iizer ine orası ö;y le 
karıstı, etrafta ö~·lc bir curcuna 
koptu ki , bira1 sonra bu güriiltiiyü 1 
ve curcunay1 duyan bir bck~i ile 
iki karakullukçu ko~arak geldi
ler. kalabalığı yardılar. Fakat lanı 
işi anlayıp da Bekri l\lu,tafayı ya
kalıyacakları zaman Mus(afa. kır
bası sıdında oradan fırladı, ~arş
daki bir ba,ka me~·haneyc daldı. 
Or(asıııda ko.koea bir ha\"UZ ol 
dui;n için hln·anın adı Ha\'uzlu 
mo:. hane icli. Mustafa içeriye da
lar dalmaz. kaldırıp kendini mey
hanenin orta~nıdnki koca ha\ uza 
attı. Bck~i ile karakullukçu deni
len zaptiytller ic:eriyc girdikleri 
zan1an !\lustafa~·ı. &ırtın<laki kırba 
ile birlikte ha\ uzun orasmda gör
düler \'e ~·arı beline kadar su için
de olan Jllma[al·a bağırdılar: 

- Çık herif oradan dı~arı!. 

- Çıkn101n~. 

- Çık di~·orıız, )C>k>a fena olur!. 
- Yn;:rına l·ok ağalar, görü~·orp 

sunuz ki yarı belime kadar su i
çindcyhn, onun i<:in buraya sir. 
karışamazsınız. 

Kullııkçunuıı biri ~urdıı: 

- Ya. kiın karısır7. 
- Bııraya kaptanpa~a karışır. 

Onun için ~ekin arabanızı bura
dan!. 

İşte Mııstafaııın koca İ•lanbul
da meşhur olmasının sebeplerin

den biri ve en ba~Iıcası bu bav1ız 
\• ak'asıdır. Çünkii o ge<c kulluk
c:uların biitüa ısrar \'e telıditlerine 
r~ğmen: 

- Knııtaupasa gclmeyiııre kat
j~·ycn huradan <:tkınnnı!. 

Di~ e ~[ustdfanın nyak direıne~i 
iizcrine ınt!!i-elc, karnl..oltlan kara
kula o 7lUHanın ba~kullukçusuun. 

yeniçeri ağasına \C lıattii kaptan
pa~a~· a kadar rıksthni~. bunun ii 

zcrine l\lu!ııtnf;:ının bu niiktcd:tnlı- \ 
ğı \e hazır cernplıı{ı hoş görülerek 
kendisi, kaptanpn'a tarafından bir 

11 
ıniktar akre ile dr t:•lti( olunınu~-

• 1 

tu. 1 

Mustafa Zaptiyenin 
timar odasında! 

banbwun en büJük kara:.Oullıık· 
çu başısı, yani zaptiye ağası Bek
ri lllustalaya ~öyle çıkı~h: 

- Bıı kı<. mutlaka \'e hemen 
mey·daııa çıkmalı, yoksa karışmam 
ha, işin hi~ şakası ,yoktur. 

;\fosta[a ellerini ka\'ıı~lıınıp boy
nunu biikerek ce,·ap ,-erdi: 

- Ben, kııJıplardan haber ve
ren bir falcı. yahut sihirbaz ohay
dnn . bu dediğiııiı ınliıuklindii!. 
-1\lııstafa, inad> bırak, doğruyu 

söyle, bö~·le inat ,.e inkarda ısrar 
edersen halin haraptır. Bu iş ü~·le 
i~ip içip de kendini lıanıza atarak 
•buraya kaptanpa~a karış~r· diye 
kııllııkçıılara kafa tutuııya benze. 
nıez. Bu iş, S('nin sandı~nıd:-1n çok 
n1iihiın bir iştir. 

- Ne kadar nıühiıu olur'a ol
sun, kızın ncr~dc bulunduğunu 

ben bilmedikten sonra elimden ne 
gelit sanki?. 

- Anıma kııın nerede olduğu· 
nu biz sana biilbiil gibi sii.' !etme
sini de biliriz. 

- Yani tehditle. dayakla söyle
tecck;iniz dci:'il nıi?. 

- Artık ora~ını biı bilirtı!. 

- Ö~ le ise lıu;ı.. urun. ne ic:ttrsc• 
niz onu ~·apın bana!. 

- Sonra r:ok pic,n1a11 o1atak~ın 
Mustafa!. 

- A beninı iki gözüın ağ.-m. a 
benin1 dc\'lctlü efendim, fİıc ycp 
rninle söylüyorum i~tc. vakıa brn 
kızı kaç1ı-ıp Bel~ O'- Jfuh.:.!rreıı.in 

evine kapatacak , .c orada nikiıhını 
tiuı. 1' .. akat i~. buna kalınad:lı ken· 
kısdırıp kcndiıne ze,·cc edinecek· 
di kendine kız ortadan ka~ bnldııy
sa ben ne xapa) ım?. 

- Kız kentli kt!'ııdinl' ortaU:'in 
nasıl ka~:boluı·? Rıınu ~t' frtı1lar 

ahp saklan1a:.lılnr yn!. 
Orasnu bilent(':ln artık~. 

Zaptiye ağa'! kapıda bekli~eıı 
iki kullukçup cnırcıti: 

- Alın bu heı ifi (11nnr odasına 

elet in!. 

Onun tını:ır od1t~ı tlt:Gi:,.i d;..~ '.i •• 

oda ;ı idi. İki kulluk<;•' ~ıu,tafo
nın kollarma ) :ıpı~tı: 

- Yiirii bakaiııu!. 
l\lustafa hi<: i~ li{in~ hozn1adau 

yiirüdli. Biraz ~onra tını:.ır odasın· 

da zaptiye ağa~ı ile n1tH\\ inlerj ,-e 
be~ altı iri )·arı. gii(lii kuv1.-t•tJ• 
kullukç-u. ~Ju ,tafa nın kar~ı~ına eli· 
kildiler: 
Ağa 'ordu: 
- Söyleıni~ ecck ınisiıı :\iu~ta{a? 
- Ne sö:yliyecekıni~'.nt ki? 
- Kızın nc.:rede olduAunu?. 

- Kızın ner~de oldnğunn bil-
seın, ben sizdl'n önce ~ider. onu 
oradan alır gCitiirec.:t·,lnı ~ t:rl· gu~ 
tiirürdiim. 

Bn sefer ıuai~ l'tlndtkiitrt· c.·r.l r 
\'erdi: 

- Hazırluyın "'U tın1:tr tnkınıl:l· 

rını! (D:ı~·ak t~1knnJ~rııı•). 

Ötekiler. hli~ iik c:aı>ta falak;ı 
takmilc kırbuı; ,., dci:ııekleri h~
zırlarkcn ~Iuro.tafa bird::n kiikrt Ji: 

Yoo, bu olaıua:t . .Gt·ni 't z.~rc 
~·ık.arın , ona bir ~ift 'ıiiı.tiu1 \ar, 

ondan ~onra ban;l nt· ~ ;ı ıuu..:ak.'-a

ıuz ;yapıu!. 

~~==~""====='============================~===================================================================================================================================~======================= 
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Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 33 

TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

\..---ı(ı- Yazan: M. SAMi KABAYEL ' 
Bursa Sarayında Saltanat Sürüyordu j 

lmparator, kızı Teodora ile Or- Salonda Yuanı .. Paleologosun ı.ev-
an.n şehzadelerini alıyor, İmpa- cezi, şehzade Halilin uvey t~zesi 

ratoriçe İrini ile diğer kızlarının Eleni bulunuyordu. 
;pn;na, ~ehre götürüy<>r, hır kaç Yuanis Paleologos, ~hıade Ha-
ıün sonra kıymettar hetiyelerle !ile dairesinin yanın<fa bir k<işk 
teşyi ediyordu. tatrsis ettil'mlşti. Şehzade 'bu mü-

Altı 'ene sonra (H. 757) şctıza-
cı, il lilm macera>ı Orhan Gazi zeyyen köşkte yatıyor, daı~a yeni 
il d.ger ı p~rator Yuanis Pale- bir elbıse ile gezmeğe çrkıyordu. 

Her gunünii hamamlarda. ziya -u
0 

s tc> n.ode de sıhriyet peyda 
e.ı vor<iu. fetlerde, eglencelcroe geçıriyor, 

Şc zade Halil n.:safir olar:ık Bi- İmpara'°r ile İmparatoriçenin kıy. 
ser~ sar.ıyının harem dairesinin ınettar hediyelerine nail oluy<>r-

ı ı;üzcl ulonıında :.stirahat e<li- du. 
y du. İmpaı'al<ır, " fevl<ala-

de bir şefkalle bak» :;ı·du. O s"a
da iki yaşında bir çocuğu ölm~ .. 
İıfıparator d~madmın n~'e:;ini ka
çırmamak için bir günden ziyade 
matem tutturmarnı§tı. 

Şehzad" Halil, güzel nişanlısı 
İriniyi çok sevmişti. İrini fevkala
de dilber, körp" bir Bizans güzeli 
idı. 
Şehzade Halil nL~anlurile İstan

bulda epeyce ·bir müddet kalıyor, 
sonra İzmite dönüyor, oıada muh-

1 
teşem ve müdebrlı.:p bir düğün ya
pılıy-0rdu (1). 

Çalg-lal' çalınıyor, Tii<'k .köylü
lerinin 'chzadelerine hünneten, 
sığırlar ve davarlar getirdikleri 
görülüyordu. 

Orhan Gazi, bu suretle Bizans 
hanedanını hakimiyeti al\ıııa alı
yor, Bursa sarayında iıdihine bir 
saltanat ı;ürüyordu. 

Sarayda kadın hüsnünün ihti -
yarı selbcden tesirleri g(irülmü
yordu. Bizanslı Prensesler O..man
lı sarayında dinlerini muhafaza 

(1) Griıoras; cilt l, •· 3'0. 

ediyorlar. ailece kaçgöç o&ymı) 'I
rak düşüp kalkış.yorlarciı. İfft>t 
ve alılfıka halci getirmiyorlardı 

Bur•a saraylarında Biwnsla ol
duğu g;bi kadın dc:;isesi, kan le
ke.si görülmLlyor<iu. Bizanoın kum
ral ve şirin hüsünlcri, Bul'sanın 
ahenktar suları, rengarenk çiçek
leri ara.'1nda billıbütiin inki"3f lıu
luvoroıı. 

Artık Bizans Osmanlı Türkleri
nın ku\'vctint' gü\·cni;;ordu. Trak
yadan aldığı yerler:, Kantakozinos 
SU'p Kralından alenen istedı. Kral 
kat'iyyen razı olm;ıd.. İki taraf 
harbe hazıdaııdı. Kantakıozin<h 
damadı Orlıaıı Ga1.iye derhal bir 
mektup yollad: Orhan Bı>ydrn iır.
d~t istedi. 

Orhan Gazi, sefere gelmedi. Fa
kat dört oğlu, Süleyman, Murad, 
İbrahim ve Halil Beylerle beraber 
tkayınpederine on bin Tül'k süva
risi gönderdi. 

Türk kumandanları Trakyaya 
girince, işin rengı değişti. Osınan
:ı. Tunlderi. Sırpları miitılıiş bir he-

zimetc uğr.:ıtt, J~ır Sırb:;tan içleri· 
ne kadar giı·d:lcr. Etrafı lıercü
mt'r~ ettiler. Orudaıı döndüler, A
Mdolu_, a ge<:ip gittiler. 

Görülüyor ki, O~manlı Türkleri 
de Rumeliye, Tuna altına doğru a
kın !ara ba.~lamışlanlı. Oraların 
cnğrafi alıvalinı öğreniyorlardı. 

Bununla beraber Anadoluda ya
şıyan Türkler ba~ıboş olarak Trak
yaya tecavüz edıı' duruyorlardı. 
Bil' defa, yine iki bın kişi Trakya
ya geçti. 

O smıda Kanıakozinoo, kendi
sine itaat .etrr.ıiyen Mede ~ehrini 1 
ted ıpt~n dönuyordu. Bu şehir Mar
mara sahilımk idı. 

Kaııtakozinos kaq1'>ında Türk
leri görünce korktu. Kendilerile 
muharebeye girişti. Fakat, galip 
gelemedi. Bir avuç Türk impara
tor ordu.sunu bozmuştu . Bu başı
bozuk Türkler, dağlara çekilerek 
müdafaaya girdiler. 

Kantakozinos askerlerine mııha
r«leyi kestirdi. Türiı:lerin yanına 
gitti, tatlı sözlerle ı0nları ilmaa 
mu u .Uak oı.ctu. 

1'ürkler bu nazikane muanıell'- ı 
ye kar,ı Kaııtakozinosa hürmet ct

miyey başladılar. Kantakozinos, I 
hepsini etrafına toplad ı. Onlara 
türkçe nasihatlerde buluıınıı ı a 
başladı. Tam bu sırada, damadı 

Niforsla zadeg.indJıı bir kaç kişi 

Türklerin üzerine atıldılar. İçle
rinden birkaçını ~ehit ettiler. İ~tc 
bu büyük hır felaket oldu. Türk
ı.,r birdenbire irkildiler, hançcr
ler'.ni çektiler ve dü'lmanlarının 

üzerine yürüdüler. 
Kantakozinos, damadını <ia za

deganı da ~iddetle tekdir etti. Ü
zerlerine kılıç s~ll~dı. Bunu gö
ren Türkler durdular. Kanla! '"i
nosa hürmet ettilrr. Kanlrıkn ~.n l~ 
bu Türklere hediyeler verdı Şe
hitlerin kanını ödedi. 

O sıralarda Türkler, Anadolu -
dan mütemadiyen Trakyaya geçi
yorlardı. B;zans ordularile çarpı
şıyorlardı. 

Osmanlı 'Ttirkler, Bizansın da
hili i:;lerine bizzat karışınuya ka
dar, Anadoludaki Türk beyyJyer ~ 

Bizans bt.:ynindckı ır:lir, t hl!ltr 
bu dr~ccede idı. 

Orhan Bey,n n'lan.had D 11,ı 

vesayeti altınd.; bulundu• ,,,~k. o
'·ada 1ıi çbir yabancı kt;n·etin \'tr
Jr:-me~inc meydan vernı.l·n1exti. 

Umur Bey ise, Bizan~a yarcimı 
edeıel: Orhan Beyi zayıJ'latır.ak 

istiyordu. O sırada Cc~cvizlcr müı. 
tasıl Kantakozinosa lt'C~P. üz r~i· 

yorlar'i, 

Kaıllakozinos bu t<:cavüzkrdcn 
kurtu lmak !çin ''cncdiklikrlc it
tifak etti, bu suı•·tlt' C(ncvh:lC'ri 
ınk ~an~a diiçar t'tmek istt <lı. 

Hal~uki1 Kanta:<o1inos.ur Vcne
diklilerle ittifakı Orhan Bty için 
büyü!: bir tPlılike idi. Kantakozi
no• na"! ki kcııdı müttcfiklerile 
birleşti ise, Cenevizliler de Kan
takoz;nosun muttefikkrile birl()<
miye karar verdiler, Orhan E0yle 
bir m•ıı•hcde akdettiler. 

Or!ıan Bey C~neYizlilcre. imdat 
olarak, bir süvari lut'ası gönrkrdi. 
Cı·nevizliler Türk ~il\"ari i l Bl-
7~ns k:ır~ısıııa yerllstirc ilr 

(Ario.~ ' \'u) 



v....
Alman ta· ristaadın YupdaVJW& pnai 

Biıcma anJataralr. hum.duna ,.tiri)dilet. N u.,et 18-
ile muhafaza till bafladL Aç* Belarat phri 

w•11t1ımn Arnavutluk kiil haline getirildi.e 
... ltalyamn taarruzuna YENİ HEDD'LER 

blmMI üzerine, Atina ve Çörçil bundan sonra Franmlar-
Alman ajanlarının Yu· l dan, deniz ve hava muha1*Je.. 
dostluk Y.arcilma waü· rinden. Amerika yaıdımıdan balı· 

bulunduklarını, lla.tta. t • settikten sonra sozlerini töYle 
an taarruzunu takbih ettik • b'tinaiştir: 
. söylemif. İngilt.ereııin de ı cBitabi Hilerin. ıuıkeri maldne
ine bdar Yunan ifleriae hiç sini hıngi isUr•mette harekete &e'" 
müdahalede bulunmadıJmı tireceğıni derpif etmek ~k tesa-

düfi bırteY olur. Herhangi bir an
cla adamwn iısti)isına teşebbüs e
clsbilir Şimdi Balkanlarda sür'atle 
~or. TürkiJeJ e karp c:l&ıebi
lir. Fakat Ukrayna hububat am
t.nm ft KafkasJa petl'OlleriDl e
le geçirmeie tefebbüs ecelini 
gülterea bir çok alimetler valdır. 
Bunlar öint' famiyalir. l'akat 
biqey daha 96Jliyccıeiiiil Bir Jrere 
Atlaı\tik 1!l11harebevlni krzanclık
tan v~ b.izUD için hazırlanan Ame
rika makem'3iıun devamlı olarak 
atmmmnı temin ettikten IDDl'a. 
mtıer nereye giderse gıtsın, 7eni-
.. ne kadar 11lil1onlarca imanı 
sefalete siiriiklene sürükJesin, biz 
eJifniW .,_.... ve cezarml klh-
Cl olarak aıbm""'n lmvalıpca
jıı.• 

AFIÜKA HA.REKATI 
Çörçil IMID"en uıra Afrikwllıld 

lwekiUa ..,...erek demlttlr 

ti: 
.Libylıdaki. mabarebeleriıt ne 

oı.caıı hakkına keramette bulu
nanı• Paıkat fU"8Sl ~ ki 
~ ai;ınh.urran a-
Jaerl•nlflwnı.,r ~ .ı.cütır. 
Alm ........ ~~ 
....mtı im~ mıllanıyorlar, 
yalnız Libyanm değil, M1sınn da 
mücWaast için çetin muharebele-

r"""'k, a tank l 
oe ta/r:oige lcao

oetleri gitti 
Landra 10 (A.A.) - Müstem -

leklt Nusn Lord lloyne dün A
vam bmansında Tobrut'a tak· 
vlJe kıtaatı ile taaklarm ıeldilini 
~-

Lord lıfOJDe bundan başka Bin· 
pzinfn tah1iJelinin, Ortaşark 
kuvvetlerinden ayrılan kuvvet -
lerin Yuuni+na pclerilmiş ol· 
masmdm ileri pldilfni beyan et
miştir. 

Medeni dUnr•v• 
bir hltllbe (llmel..,,.._...._, 

cimqetlenlen WWia metleni mil
letleri ......._ eMris. Meııılelre
ti•bin pQtakb .. Belpad açtk 
plıir ilin 8111tliii ye ......... e
.unıe•ili ••IH Al•• tanareleri 

tarafuMla• pazar --- çular llabsi ldllselere iHMte tlant et-
1111 ........ Drpais ...... . 
.__ ..-.qtir. Almnlar .. . 
.. ,,.iteaia her tirli fevkiiule Wr 
............ ,..,..,... ... lr. Ba-
tikl 1tir ~...- ve 1a1iDk 11om1Nt· 
.. tufanı p1ni Wr ......... ,. ... 
.. palan ............. Bel-
........... pnak. bla •• 
U.ti7ar eeaetlerile ölmul'-· 
.. IMAallt p1ar1a ... aruaı.. 
~ ... - qMüt .utnlller 
~ Wle .. 4ereee mesalim 

lb edilmetait*· M•H·- -
şehrln Jaw şetlNe tahribi, ..... , 
milletler......._~ biria
d mevkii isti7a 1tir .met tara
fına• yapdmqtır. 

Bütiia heJlleJmihl •• basanı 
katdeler Alma tanuedleri ta
rıt1mdan ayaklar altma almlnlf, 
hastaaeler, kDJseler, aekteplft 
Mttü• han mles;eseleri ...,.. 
pndiiz talın. etlilmiştir. Kral ... 
rayı otn ._.. le ~ eda'l
afltlr • .&ı.a CaJJaielell attın· 
ıent:mele .. .,..... ... ...._,_ 
aır. Bo .......... ve aı•a• ta•· 
)'uelerinia ..ıtrab'k •tefleri er 
wm4a ~ salmeler olmlu!" 
tar. Bu sırada çocuklal' n kadrn· 

DAKiKA 

Yunan limanla
nna muazzam 
lngiliz kuvvet
leri çıkanhyor 
Neoyorlc 10 (A.A.4) - V ... 

Praı'iıı bildinlil* ...... ,. 
9>k lngiıiz ..arleri ..... •• 
zrilı . ...,.,.ı._ ti•c.,:l..ıe • 
diğe1- ,..l111M a. yga ıl t••• 
tmıfıtelif mmtehfanw• çılcwult • 
Wırlwgilizler ....... ... 
~ --- M,ıAô ....... . 
~ pras'" alıwlııı gll-

,.e 4e Afrikadcuı Y11ritm'btan& qe· 
~ lngiıiz Walcn .,.. .. Y• 
kı"f(6Tk İngiliz onı ...... iyi 
ruıütamlan hlıı"1naktaclar. 

Ubya harekih 
hakkında son 

Alman tebliği 

8idkanlarda 
Oarvantır 

Bir Atlam Kollaruıı Z • 
rak Bize Doğru Gelıgorda 

kesi'•if.· kesik yerinden kolm 
Dlllıllt:h Wr .,aya~ oı.n 
kamili pünmekteydi. 

BmN &ören Alma cJebtet1e ... 
d --' ölerek: 

- 0Duml1w cilzumlıL 
DJre haJbNa. 
Soka ..... ltıHkıten, Wa 

fena halde ..... .,..... llt1 prlp 
pnp .................. --~ 
le, hiçbir şey söylemeden bt!..-....: 
ru ~ Yiir6rbn saBı.-~~ 

1onllL 
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Gemiler aborda edince Türk leventleri yalın 
kılıç Venedik sefinelerini doldurdular 

Venedik ka<lirgalarının da nö· 
.tıetçileri, Üzerlerine dümen doğ • 
rultan üç Türk gemisini gördü • 
ler .. Kumandanlanna haber u -
çurttular: 

- Karşımızda hücum edecek 
gibi davranan üç gemi var! 

Kumandan buna aldırış etme
di: 

- Varsa ne olacak? Ne ahmak 
herifler bunlar!, Bize Akdenizde 
hangi korsan hücum edebilir, ar· 
mamızdaki Venedik forsunu gör
müyor musunuz? Hele o Tra<'ot 
denilen mel'un Kont de Cegale 
tarafından sıkıştırıldıktan sonra 
böyle bir ~eyi hatırdan geçirmek 
hatadır! .. 

Naralarile harp nizamını al -
mşılardı .. 

Deli Caferin çektirmesi başta 
olduğu halde rüzg5r hızile düş -
man kadirga ve kalyonlarına ge· 
lip çatan Türk scfindcri öyle e
saslı bir mukavemetle karşılaş -
madılar .• Venedik gemicileri kas
den yapıyorlarmış g;bi ters ma -
nevralarla bu çatışmayı kolaylaş-
tırmışlardı.. · 

\ Emlak ve Eytam Bankasından 
1 Satılık yalı, arsası, köşk ve koru 

Bogo.ı.~ rn mutena bir yerinde • J.de 82 metreye yakın cephesı ve 
rı~tımı olan yalı ar~ası ve arkasında mü teaddil t;Pm ağaçları, bağ ve eşçan müs
mıreyl lUl\ ı koru iç-indeki köşk. ·ve müştemilatı i:iahlıyor. 
Esas Xo. l"tti Kıymeti Cinsi :\lesalıaSl Tem.inat.. 

C.35 ÜskliUar Beylerbeyi es. 29609 Kö:;ık ve ınuş- Tapusuna 5921.80 
Beylcrlx>yi, Ye. Havuz t,.mil5.tının 21/24 göre me-
başı, Beylerbeyi Yalı 
caddesi. Es. 12, 13, 14. 

.sahusı 38899.92 M2 

.1 15, Ye. 17-19, 17-19, 
20 - 22. taj 17 - iP 1 
20, 22 

Mevkii yukandn yazılı g;;tyri menkul peşin paı·a ile ve kapalı zar! usuliyle 
satılacaktır. 

Müzayede 7.5.J 941 Çarşamba günü saat 14 de bankamız İstanbul ıubesinde 
satış koıni~yonu huzuru ile yapılacak ve en yüksek teklif edilen bedel İdare 
Afeclü;jmi:dn tasvibine anedilecektir. 

İs1ekli ol<tn1arın şubemizden bir lira mukabilinde bir şartname alarak bu 
fartoame ahk3mı dairesinde tanzim edecekleri teklif mektubunu ihale tarihi 1 

olan 7.5.1941 Çarşamba günü saat An dörde kadar ıubt-mjz miidürlüğüne tevdi 
etmeleri ve !azla jzahat o.ılnuık lstiyenlerin şubemize mi.ıracaaO::ı.rı. c2815> 

· lstan~ul .' Kom,utanlığf Sa'tınalma -. Komi_sy~nu 41Anları ; 
A.,..ağıda cins ve rn.ilttarlact yazılı me\•addı mü.~teile 15.4.941 günü saat. J 0,30 

da pazarlıkla satın nlınacaktır. Şartnamesi her gtin komi!'yonda görülebilir. 
Bunların her bjri ayn ayrı taHplere de ihale edilebilir. İsteklilerin belli gün ve 
saatte Fınd.ı.klıda aatın. alma komisyonuna gelmeleri. «2832> 

Cinsi Miklan Muha~n B6ol. 
KJJo Lira Kuruş 

K»'i Temin.atı 
Lira Kuruş 

10 Nisan 1941 
16.00 

18.03 

18.40 
19.10 

19.30 

19.45 
19.50 

l'rogran1 "•e ~ıemleket 
Ayarı. 

1\'füzik: Radyo Caz Orkestra
sı (İbrahim Özgür İdare
sinde) 
Müz.ik: Solo Sesler. 
Konuşma (Seyahat Röportaj ... 
ları). 

Memleket Saat Ayarı, ve A
jans Haberleri. 
Konuşma: Ziraat Takvimi. 
A1ü1.ik : Radyo ince Saz Hey1

-

cti. 
20.15 Radyo Gaıctcsı. 
20.45 Ml'ızik~ Tanınınış Parçalar -

Keman \'C Viola. Çalanlar: 
Valtet Gcrhardt, İzzet Ne
zih Albayrak. 

21.00 }.Jiizik: Dlı\leyici İstekleri, 
!l_!.30 Konuşma '(Sıhhat Saati). 
21.45 ltlü:ıik: Rndyo Orkestrası 

(Şc!: ll. Ferid Alnar) 
22.30 ).feınlel<et Saat Aynrı. Ajans 

Hnberll'l-ri; Ziraat. E."'ham -
Tahvilat, Kambiyo - Nukut 
Borsa$ı (Fiyat). Z 

22.45 Müzik: Dans Müziği (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki Program, ve 

Kapanış. 

Merrıur ve Fen 
Memuru Alınaca 

Maliye Vekaletinden 
cb 

6/9/1940 tarih ve 4605 nuınaralı Resmi Gazetede mtıııtrj.Jf, 17 

tarih ve 2/14177 nuamrah kararnameye bağlı toprn:.t tevzi talln1' 
sinin tatbiki için teşkil edilen ve edilecek olan koın .syonlard;ı ca 
mak üzere A. - Rels; B - Aza; C - Fen mem\ır·ı olın<.C"3kt 

Bu nıeınurlara, yol n1asrafJar1 hari<;", ;.ıyda mak•uan \Oerilerelc 
tin :ıt.ami rniktarJ; 

Reise 
Azaya 
Ftn :\Iemunna 

11.ei.-<ten: 

175 
150 
160 

ARA'-AN ~ARTLAR 

1 - Ya!?ı 60 dan f;:ızJa ohnamak; 
2 - Defterdarlık, Tapu Grup MüdürhiğU, J.!almüdiirliıKi , 

Tapu Sicil :hluhafı.ılığı, veyahut bu vazifelere muadil adU veya 
hizmetlerde bulunmuş olm"k; 

3 - Sicil itibariyle hizmetinden istlfade edilcbilceeğl 1111laşı 

Aaalardz.: 

1 - Yaşı 60 dan faz.la olmamalı:; 

Maamafih tayfalann heyecanı 
Venedik gemilerine de yayılmış; 
süslü dekoltelerle ipek ve altın 
içinde yüzen asılzade kadınlan 

güverteye fırlamışlardı. 

Gemiler aborda edince Türk le
vendleri yalın kılınç Venedik se
finelerine doldular .. Fakat kar -
şılarında kılınç kullanacak düş· 
man yerine süslü, tuvaletli bir 
sürü kadın bulunca şaştılar .. Ha
vaya kalkan kılıçlı kollar indiril-
di.. Çatık yüzlerde manalı tebes· Beıızir 20.000 

Mazot 10000 
7800 
1500 
uoo 

1170 
225 
375 
123,75 

Deniz Levazım Satınalma 
Komu yonu lliinlan 

2 - Malmdürhığü, Sicil Muhafızlığı, Nahiye Müdürlliğü, 
Tahrir Komisyonu Reisliği. veyahut bu vazifelere muadil adli veya 
hizmetlerde bulunmuş olmak; 

3 - Sicil itibariyle hizmetinden Mifade edilebileceği anl:ı~ı!rll 

Fen Memunında: 
sümler dolaştı. Deli Cafer reisin Makine yallı 

5
:000 

narası etrafta çınladı: Gaz yağı 3.000 
- Haydi bire yoldaşlar .. Topar- • + 823 

+ 1 - Tahmin edilen bedeli 68U lira 
olan 700 kilo süngerin 14.4.941 Pazar
tesi günü saat il de pazarlıkla eksilt

1 - Yaşı 55 ten fazla olmamak; 
2 - Tapu ve Kadastro veya Nafia ve imar veyahut Askerl Ha.rı:lt 

Müdürlüğü hizmetinde bir sene Fen memurluğu yapmış olmak YcY 
ta Nafia veya Tapu ve Kadastro Fen Tatbikat Mekteplerinden 

olmak: 

layın şu kaltakları... Tahminen 531 ton nğlrlığında muh-
Bu nara levendleri harekete telif demir malzeme bulunduğu yer. 

nuna gelmeleri. •2756• • Kaptanlar bu habbeyi kubbe 
yapmak yaradılışi!e dünyaya a -
yak basan nazlı ve şımarık kadın 
alayına meram anlatamıyorlar; 
her tarafta: 

t· ğ k"f' ld' s·· 1·· k den 3,5 kilon)etre mesafede sahile nak- Beşiktaşta bulunan 10 araba gübre ge ırme e a ı ge ı. .. us u a- letlirileccktir. Şartnamesi her gun" ko-
d ] k d ·· ] · b 11.4.941 gilnil •aat il de pawrlıkla sa-

mesi yapılacaktır. 
2 - Bedelsiz olan şartname her gün 

iş saati dahilinde komisyondan alınam arın arşısın a goz enni ay- miryoncla görülebilir. İsteklilerin pa- Wacak!ır. İsteklilerin bel!I gün ve sa-
gmlaştıran Ie\"<'ndler sert hare - ıı:arlık günü olan 12.4.941 günü ve saat atte Fındıklıda 111<!ınalma komisyonuna 

3 - Sicil itibariyle hizmetinden istifade edilebileceği anlaşıınıııl' 
bilir. 

ketlerle gemilerin mürettebat ve 11 de Fındıklıda satın alma komisyo. gelmeleri. 2673> 
zabitlerini topladılar. Bunları am- J --------------- ----::--·-------

3-,... Kat'! teminatı 1023 lira 75 kuruş 
tur. Istck.lilerin bu teminatla birlikte j 
belli gU.ıi ve saatte Kasımpaşada bulu
nan komisyonda. haz..ı.r bulunmaları 

dib 

MÜRACAAT ŞEKLİ 
-Turgut Cegale kuvvetinin ka

panında iken böyle vesveselere 
kapılmak ahmaklığın şaheseridir. 

Sörleri dolaşmasına rağmen 

barlara tıktılar. Bir kısmını da ' s A T J ş ı• LA" N J 
kiircklere zincirlediler Eski for· 
salardan Türk olanlan kurtar - • 

ilan olunur. c:2806> • 
Yukarıda yazılı prtlan haiz bulunanlar, bir lsfüfa ile aşağıdaki 

saiki en geç 15/4/1941 trihine kadar Maliye Vek~Jctıne •Milli Eın 
göndereceklerdir. 

heyecan yatışmıyordu .. 
Karşıdan pupayelken gelen ge· 

miler iyice yaklaşınca, tayfala -
nnı ahmaklıkla itham eden kap· 
tanlar hakiki ahmağın kim oldu
ğunu anlamakta gecikmediler ... 

dılar .. Gemileri peşlerine taka - lstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: 
'"1< Tı.rgudun filosuna, geriye 

60 l\lctre Tran ta şeridi 
330 Metre Fotin astau 

30 Kg, Ağaç çivi 

Komisyonların derhal teı;kU.l nıukaner olduğundan, 
haiz olanlar müracoıa.• sırasına göre tayin kılınacaklardır. 

an 

dümen çevirdiler. 1 
Venedik gemilerinde o zamana 

Bir haz mevkib: gibi ki•ara 
ve mendolin seslerini Akdenizin 
ufuklarında çınlatarak nazlı ka -
dın hamulesini bir deniz arsla • 
rurun mev'ut ve mukadder esaret 
manzarasını seyre götüren kal -
yonlarda karışıklık baş gösterdi. ı 
Mürettebat, zabitlerinin zorile ve 
adeta kırbaçla s:il~hbaşı ettiler .. 
Gerçi kemmiyet itibarile üç kal
yonun mini mini Ü~ Türk çektir
mesine faikiyeti apaçık bir haki· 
katti. Lakin keyfiyet ve manevi
yat itibarile çok üstün olan Türk 
l~v~ndleri . daha uzakb: gölgele- ı 
rını farkedıncc Venedık gemile -
r ine hücum için adeta aş ermeğe 
başlamışlar: 

kadar korsanların ender olarak 
ele geçirebilecekleri en nadide ı 
eşya, en güzel kadınlar, en nefis 
şarap, en pahalı kumaşlar, en bol 1 
altın ve mücevherat bulunmuştu. j 
Cafer reis bunların bir kısmını 
tayfalarına dağıttı. Diğerlerini 

muhafaza altına aldı. Turgut rei
sin vereceği karara göre hareket 
için hazır bulundurdu. 

Donanmaya dönüş sırasında De· 
li Cafer reis esirleri karşısına 

- Savaş, savaş! 

çekti. Gemicilik usulüne göre sor
gudan geçirdi. Bu sahne çok tu
haf olmuştu. Kont de Cegale'nin 
Cerbe adasında Kantıra limanında 
kıstır<lığı Turgudu görmeğe gi • 
den bu asılzadeler bizzat Turgut 
tarafından esir edildiklerinin he
nüz farkında değillerdi. 

(Aı1<a&ı Var) 

Gayrimenkul Satış İlanı 
Beyoğlu sulh mahkemeleri baş katipliğinden: 

Savide Ue Hazinenin şayian ve müştereken mu!aHıTJfı bulundukları Be
Joğ.wıda Emin camii mahallesinde Samancı Ferhat ve Bocuraat sokakları ara
aında Uin ve altında 8 No. lu dükkilnı müştemil 34 No. ile murakkam haricen 
k.A.gir, dahilen ahıap kısmen tamire muhtaç !evkal:ide manzarayı haiz ve üt oda, 
ık.1 taşıık, JJti sofa. bir heli ve biri üst ktta küçük dığeri bodrum katında büyük 

iki mutfak ve yük ve kömürlüğü havi tamanu 1100 bin yüz lir.ı kıymeti muham
menesı.nde bir hene ıuyuun izalesi zımnında aı;ı.k arttırmaya konulm~tur. 

Birınci açık arttırması 6/5/941 tarihine tesadilf eden Salı günü s;ınt !4 ten 
16 ya kadar Beyoğlu Sulh J.lahkemcleri kalem odasında ve Başkfıtip nez
dinde yapılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde yetıniş be~ini 
bulmadığı takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kahnak üzere ikinc·i açık 
arttırması 16/5/941 tarihine müsadi1 Cuma &ünü saat 14 den 16 yn kadar 
icra edilercek en çok arttırana kat'! olarak ihale edileccktil·. Birikıniş ve ihale 
tarihine kadar birikecek bina ve belediye vergileriyle evkaf icaresı ve 
dclleiye rüsumu, 20 senelik taviz bedeli ve Jhale pulu ve tapu hiJrçları müşteriye 
ajt o:acaklır. Arttırmaya iştırake decek kimselerin ga:rri menkullerin kıymeti 
muhanımene::;inın yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya nı:illi bir ban
kanın bu nisbette teminat mektubunu vermeleri e-arttır. 

Arttırma bedelinin kendisine UıaJc olunan brafındruı ihale a:linllndcn itibaren 
verilecek mühlet içinde mahkeme kasasına ö<lenmesi mecburidir. Ödenmediği 
takdirde ih:ı.Ie fes~ilcrck kendisinden evvel en yüksek tekli.!t bulunı:ın kim
se a zctmlş olduğu bdcllc almağa razı olursa on:ı ihale edilecek ve o da razı ol
maz veya buJunmtıl:s:ı hemen yedi güo müddetle arttırmay:ı çık:ırıt:ıc..ı.t.. · , . Yapı
lacak iHln nl!ı.kadarlara tebliğ edilmiyecektir. ~ıüuıyedc .sonund:1 en çok ~rttıra
na ihale edilecek. ve her ikl halde birinci ih~lc edilen kln1 e Jkl ih le orasındaki 
farktan ve zarardan mcs"ul tı.:ıtulacaktır. İhale farkı ve gC('cn günlerin yllzdt! beş 
faizi ayrıca hUkme tı~cct k:ılmaksızın bhsil olunat.tl tır. İpoh: ... ~hilli a!~caklı
larln diğer a1Akadar·:ırın gayri menkul üzerindeki h;.ıkltı.rını '<'!"' hu-=u~iyle faiz ve 
masrafa ve sairC')'e d;ıır olan hak ve iddialarını evrakı ntü bitclcrlvlı: i1;1n tarihin
den Uibtlren oµ peş &iın içinde satı.ş memuru ol&:ın 1\tnhlcn1c D: ş.k~tiplicıint! bildir
me1eri lazın1dır. Aksi takdirde hakları tapu sicilleriyle tJ.bit olnıt1dıkc:a satış bede
linin paylaşmasından hariç bırakıl11caki..:ırdı.r. ?.,.üz:lycdey~ ~tl1:1k edenlerin bütün 1 
,erattı kabul etmiş ve evve-ldcn ö~renmiş ve bilerek gyri menkule talip bulunmuş 1 

olduktarı added Jcrt•k ~onr.ıdan Itıraz1arı mes ııu o1;ım·yrıc~Jıın"'an s:ıhş güJ>ünrfen 
e ·vel gavr:rn,..~k ı11rn-ı gezip görmeleri ve fazla malUm.3t almıık istiycn'erln 940/31 
No. Ue -\1 :, ·f> , Ba~kfitipliğine müraeaat etmeleri lllı.n olunur. 940/31 

Harp 
üzere 

Okuluna havacı subay yetiştirilmek 
sivil liseden mezun olanların kayıt ve 

kabul şartları 
ı - Lise olgunluk imtihanını vermıı bulunmak. 
2 _ Aldıkları mezuniyet dlplomalarmdakı kanaat notu iyi veya çok !yi 

bulunn1ak. 
3 _ Oigun1uk diploma tarihinden bir &eneden taı.la müddet geçmem1ş bu-

lunmak. • 
• - Sağlık durum:.r pılotluk hlzn1etine mü.;ait bulunmak. 
5 - Ya kırı en yukarı 21 olmak. 
l'iMi: 

Bilfıhare hava muayeoe heyeti tarafından yapılacak. maayerıt>de sağlık 
durumları pilotluk ıunııına mfisaıt görülrniyenler isterler harp oku
lunun diler sınıflarına veriln1ek gibi hiç bır mecburiyete tabi tutul 4 

maztar. Tam erbestt rler Kendılenntn arzubrlna göre muameleye 
tabi tutulurlar. 
Okul tedrisatı 15/]\Jayı>/941 d~ başlayacagından taUp olaow c , bu
Junduk13n · -;kerlik tı.ıbeterine lırac3at edec-eklerdir Askc!'lilt ıubeıe. 
rı, yap .. ~racakları ııh.hl muayeneue mıisb t netle'"' lanlou· ev,·"kları ıle 
ııarıı Okulı;na ov1' ~dileceklerdıı:. ~2822) 

Zeki ve Remziye tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 23485 ik
r~z n~m~rasile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek 
gosterılmış olup borcun ödenmeme sınden dolayı satılmasına karar ve
rilen ve tamamına ehlivukuf tarafından (l 800) lira kıymet takdir 
edil,miş olan Kasımpaşada tatıtaka,dı mahallesinin Sipahi fırını soka
ğında eski 8.\ 18 1""Ükern·r yı·m 107. No. lı sağı ekmek , ~asan menzili, 
solu mjiteveffa Şevket vcreselerin in hanesi, arkası zeki ile valdesi 
Atiye menzili ve bahçesi önü Sipahi fırını Caddesi ile mahdut kay
dcn 209 zira miktarındaki iki ahşap evin evsaf ve mesahası aşağıda 
yazılıdır: 

Gayrimenkul Sipahi fırını sok ağında 10'1 ve Kadıçeşme çıkmazı 
ookağında 7 (taj 9) No. lı iki ahşap evdir. 

107 No. lı ev: Dört basamak ah şap merdivenle antre katına giril
dikte bir sofa üzerinde yüklü dolaplı bir odadır. 

Bodrum kat: Bir odadan ibaret olup altı bodrumdur. Alt katta 
zemini çimento bir hala mevcuttur. Binada elekırik tesisatı vardır. 

Kadıçeşme çıkmazı sokağında taj 9 No. lı ev: 
Bahçe kapısından girilir bunun zemin katında bir hala, bir dolap, 

bir koridor, bir oda vardır. 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde 'bir odadan ibarettir. Bahçede bir 
kuyu ve zem:ni toprak ocağı bulu nan bir salaş kısım vardır. 

Mesahası: Tamamı 121 metre murabbaı olup bunun 84 metre 
murabbaı binalar geri kalanı bahçedir. 

Yukarıda hudut, evsaf ve mesa hası yazılı gayrimenkulün tamamı 
açık arttırmaya konmuştur. 

1 - İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 17/4/941 tarihinden 
itibaren 941/229 No. ile İstanbul 4 üncü icra dairesinin muayyen No. 
sında herkesin görebilmesi >çin açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak istiyenler işbu şart nameye ve 941/229 dosya Na. sile 
memuriyetimize müracaat etmelidir. 

30 Kg. Demir çivJ 
15 Kg. Çlriı 
2 Kg. Balmumı; 

70 Adet lll<'lin 
250 Adet Makara 
125 Adet Kunduracı yumsı 

13000 Adet Fotln kancası 
1000 Çift b'otln bağı 
2000 Motre Ustik şerit 
Yı.ı_karıda cihs ve miktan yazılı maı

•emen'Jıt her bir kalemı ayrı ııyrı 12 
Nisan 9U Cumartesi günil saat ıı de 
pazarlıkla alınacaktır. 

İsteklilerin belli gün ve saatte istan
buldaki komisyonda hazır bulunmala-
rı. <2807• 

- KİBAiılK EV mnııır. 
Fatihde Çarşamba Cadde

sinde Darüşşafaka karşısın -
da bahçe içindeki kargir müs
takil ev kiralıktır. İçindeki-
!ere müracaat 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarı.da yazılı kıymetin % 7,5 nisbe- -
tinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edile- P•••••••iıiiıiiiiiiiiiiii 
cektir. (Madde 124) Zührevi ve Cild Ha•talıkları 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarlann ve irtifak hakları 
sahiplerinin gayri menkul üzerinde.ki haklarının hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde 
evrakı müS!ıitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde haklan tapu sicili ile sa bit olmadıkça satış bedelinin pay -
]aşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösteriien giinde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartna -
mesini okı.muş ve lürnmlu ma!Umat almış ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad Vt' itibar olunurlar. 

5 - Gavrimenkul 2/5/941 tarihinde cuma giinü saat 14 den 16 ~·a 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 
karşısında Hasanbcy Apt. No. 33 

Telefon: 48586 

Askeri Fabrikalar Satı· 
nalma Komisyonu 

ilanları 

kadar İstanbul 4 üncü İcra memurluğunda üç defn bağırıldıktan sonra 20 - 30 Ton Kır~ç Kannatı Alınacak 
en çok arttırana ihale edilir. Ancak arrtırma bedeli muhammen kıy- Tahmin edilen cl4100> lira olan 
metin % 75 ini bulmaz ve satı şisti yenin alacai(lna rüçhanı olan dig" er 20 - 30 ton kireç kaymagı Aokeri 

Fabrikalar Umum Aiüdürlügü merkez 
alacaklılar bulunup da bedel bun !arın bu gayrimenkul ile temin satın alma komi")lonunca 14.4.941 Pa
miş alacaklılarının mecmuundan fa zlaya çıkmazsa en çok arltıranın zartesi günü saat 15,30 da pazarlıkla 

ihale edilecektir. Şartname parasızd.ır. 
taahhüdü baki kalrrıak üzere arttırma 10 gün daha temdit edilerek Muvakkat teminat 1057 lira 50 kuruş-
12/5/1941 tarihinde pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar Dördüncü tur. •2648> 

~~~~~~~~~~~--

icra memurluğu odasında, arttırma bedeli satış istiyenin alacağına rüç- !LAN 
hanı olan diC:er ala~aklıların bu gayrimenkul ile temin edilmiş a- Çatalca Hukuk Hakimliğinden: 
lacakları mecmuundan fazlaya çıkmak şaritle, en çok arttırana ihale Çatalca İnhisarlar İdaresinin Bo• 
edılir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz. Ve satış talebi yalık köyünden Sezai oğlu Ek • 
düşer. rem aleyhine açtığı alacak dava· 

.ıv. 

Ali.ASAN VESAİK 

1 - NUius hüv:yet vıınıkası caslı veyahut noterce veya resnıl 
.rakamca musaddr.k sureti> 

2 - 6 kıt'a fotoğraf •altı buçuk dokuz eb'adında> 
3 - Mektep tasdikname veya şahadetnames.r. c:at'ı veya musad 

sureti> :.. 
4 - Bulunduğu ıuemuriyctlere...ait vesaikin o.ıslı vey.ıhut musad 

sureti ctasdlkli sicil k~rnesl veyahut nıusaddak .wretl knfldin 
5 - Sıhhi durumwıun her iJtl~de ve köylerde vazlte lla;ına m 

olduğuna dnir hükümet veya Belediye doktorluğu raıııırµ; 
6 - c. Mildde!umumUlğinden mahkılmlyetl olmadığına dair v..ıP 

.istida zirine 1.füddeiumumUikçc tasdikli meıruhat veriJmek nll"etlyle 1 
olabilir.• 

T - Hüsnühal k~ğıctı; 
8 - Askerlik vesikası cnüfus hüviyet varakasında vıı.rr.a ardl 

btem~J 1 

9 - Talip olan şahıs bir resmi dairede müstahdem ıse, bu daıreııJ' 
alelüsul muvafakatini gösteren vesaika <talebe mi.ıteallik istida ve ttıtf' 
butu vesikalorın o daire vasıtaslyle Maliye Vekaletine gönderilmesi l>'. 
linde aynca muvatakatnamcye lüzum yoktur.> 

NOT: İstldanamede bu veaikbı ı;önderUdltl w llsleıt ya.zılacalllıt• 
10 - ~ğıda yru:ilı ~elcilde taahhütname <Bu taııbhütnamedeki ııt4' 

teselııU kefilin resmi dairelerde veyahut ticari, mail veya sınai mü ....... 
lerde memur ve müstahdem olınası ,arttır.> 

•Va 
. TAADHtlTNAME ŞEKLİ 

Maliye Vek51etlnce toprak tevzi talimatnamesinin tatbiki için ıeşıJJ 
edilecek Topralı: Tevzi Komisyonlarında bir vazifeye tayinim halind~ ııı' 
vazifeyi kabul edeceğimi ve m az 45 gUn evvelinden haber vermeden b~ 
vaLlfeden istifa veya bu vazifeyi terk veyahut hizmetimden istifade edil' 
mediği veya istihdamının devamının caiz olmadığı idarece takarrür etti"' 
rilerek vazi!eme nihayet veriJdjği takdirtie, komisyon mesaisinin bu yilf" 
den sekteye uğraması sebebiyle hasıl olınası mümkün ve muhtemel zaJ1Lt"' 
lara karşı maktuan ve cezai prt olarak beş yüz lira tazminat vermeyi -vl 
bunun için hakkımda dava ikamesine ve ilam lstihsaHne lüzum olmad,ıı 
bu taahhütnamenin icraya vaz'ı veyahut haz..ineden alacağım varsa bı.I 
alacaktan def'aten takas ve mahsubu ve yine bu taahhütnan1eden mütt' 
velllt herhangi bir ihli!M için dava ikamesine lüzum hasıl olursa bu cıı· 

vanm Ankara mahkeme1erince rüyetini; kabul ve taahhüt ediyon~ 
Mres: 
Nüfus hüviyet varakasındaki hüviyeti: 
............ nin cezai şart olarak taahhüt ettiği beş yüz liraya kadııl 

ayni şartlarla müteselsil kefil olarak krlalet ederim. 
KelUlıı m eslek ve a.clreıııl: 
Nüfus hüviyet varakasındaki hüviyeti, 
.NOT: Bu taahhilt ve kefaletname noterce resmen tanzim olunac~ 

(1531) (2070) 

llaf, Dif, 1"eale, Grip, Bomattzm• 
Ncna1ji. Kınkbk .., Btltila Ağnlanıuzı Derhal Keaeı 

S.- .- J ._ oı.ııalılllr. TAE.UTt!lllNOl!:M !AICININ1%. 
Mtıl YEllDI: PVU.U ICUTut.ARI ISllARl.A '• lSTEYINIZ 

• 
• .. \t." d .. '" t• ,T 6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve- sının cari muhakemesinde; dava-

rilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendi. lının mahkum ve mevkuf bulun- _/ 
sinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedel duğu Üsklidar ·Ceza evinden ka- İ • 
ile almıya razı olursa ona razı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi gün çarak halen firarda olduğu ve stanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğündeıı• 
müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırarıa ihale edilır. İki ihale ikametgahı meçhul bulunduğu ~ 

bila tebliğ iade kılınan davetiye- Mektebin Ayamama - Alempe rdus (Mecidiye çiftliği) tahın .., 
arasındaki fark ve geçen günler için % 5 den hesap olunacak faiz ve di- p"· 
ğer zararlar ayrıca hül<me hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan ye yazılı meşrubattan anlaşılmı§ 650 dönümden ibaret olan çayırının biçme, toplama ve ttp~ ya il 

ve bittalep ilanen tebligat icra - işleri eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 800 lir~dır. i~ 
tahsil olunur. (Madde 133) k ~ 

1 sına arar verilmiş olduğundan 26/4/941 cumartesi günü saat 10 da Halkalı ziraat mekıcb·ıı,\eki 
11
. 

7 - Alıcı arttırma bede i haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını muhakemenin muallak bulunduğu İ . . . .. 
yı'rmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermeye 28141941 rt . t 10 d misyonunda yapılacaktır. steklıler ın bellı gun ve saatte altmış paza esı saa a mah- , . • . . . . kotıl 
mecburdur kemede hazır bulunması aksi hal- edpozito paralarile ve kanunı vesı kalarile bırlıktc n:ckteptekı 1 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellaliye resminden de gıyabında muhakemenin de • yona müracaatları. Şartnam~ini htanbul Ziraat Müd 'rlüğunde tl 
mütevellit belediye rüoımıu ve müterakim vakıf karesi alıcıya ait ol- vam edeceği ilanen tebli~ olunur. r·P1<tr -•e ve bl~;:c-:ek sahayı da ça yft!aki mektep koruc·ı deJ5le 
mayıp arttırnı~ • 'ılPlindcn tenzıl olunur. İşbu ;ıay1·i menkul yukarıda 941117 mahallınde görmeleri, __/ 

gösterilen t. •bul Döı·dlinc Ü İcramemurluğu oda~ı~da isbu ilanıSahlp ve Başmuharriri: Etem L•:t •1, 11 ,:; il JB AN HAK Ki [ K 8 [ 11 
ve ~österUe., a.ı"rrna .ırtna.,.,..- daıresınde satıllU'aiiı ılan olunur, Ne,riyat Direktörü: Cevdet Karablıgıa J ÔKSORENLERE L &; 11 

(2809). cSON TELGRAF> MATBAASI 


