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Pamuk 
fi atları 1 r 

KADINLARIN 

YAŞLARI 

Barda çalıttırılmak üzere, 
20 genç kızın yatları büyütül
mÜf .. Çünkü, malum ya, 18 
yqından atağı genç kızlar, 
bu gibi yerlerde çalııtınla· 
maz. Fakat, ben, bu hadise
nin doğru olabieceğine ihti
mal vermiyorum. 

Çünkü,düıünün,hangika· 

dın, bir barda numara yap
mak için yaıının bir veya iki 
yıl büyütülmesine rıza göıto-
b ·ı· ? t_e ı ır •• 

TiYATRONUN 

RANDIMANI 

Geçen bir kış içinde, tiyat
ro mevsiminde, Şehir Tiyat· 
rosu 13 yeni piyes vermiı .• 
Münekkitler, bq yekiinu az 
buluyor: 

«- Bu randıman kafi de
ğildir, diyorlar. 

Bizce, bu yekun belki kafi, 
belki değildir, amma, rakam 
kötüdür. Bilirsiniz ki, 13 ra
kamı uğursuz telakki edilir. 

Ya, hu yekunu 14 e ihlağ et· 
mek, yahut ta, 12 ye tenzil ey· 
!emek gerekti 1 

GlJNULLER 

ŞEN OLSUN 

Gönüller ıen olsun, diye, 
hir tahir vardır. Gönül ıenli
ği lazım.. Amma, nasıl, di
yeceksiniz?. 

Gönül ıenliği için birinci 
tart vurdum duymazlıktır. 

Mesela, kalabalık bir 
tramvayda sıkıımıı, gidiyor· 
ıunuz .. Eğer, iten kakana al
dırıı etseniz, rahat olur mu· 
sunuz?. Mütemadiyen sinir· 
!enir, asabınız bozulur. Hal
buki, biç aldırıı ebnezseniz, 
bütün yolculuğunuzu rahat, 
iıude geçirirsiniz. 

Bugünün tılsımı: Gönülle
ri fetı tutmak! 

KADIN 

ÇORAPLAR/ 

Kadınların çorabı, biraz U· 

zadı amma, nihayet halledil· 
di. Efendim, üç çeıit kadın ço
rabının yapılmasına nihayet 
"arar verilmif .• 

Bir arkadat, §Öyle dedi: 
- Demek oluyor ki, bütün 

kadınlar, tek tip çorap giye
cekler .. 

- Ne münasebet, dedik?. 
Hayır, üç tip çorap kullana· 
caklar .. 
Şu cevabı verdi: 
- Evet, öyle olmak lazım 

amma, muhterem bayanlar, 
yalnız ve daima birinci tipi 
aabn alacaklar da ... 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 26 

Pamuk mübayaa fi
a t la r ı n da tadilat 

yapılacak 
Öğrendiğimize gföre Ticaret 

Vekaleti pmauk mübayaa fiat -
larında tadillt yapmak üzere tet
kiklerde bulunmaktadır. Bu hu· 
susta iikirleri alınmak üzere pa· 
muk tacir ve müstahsi11erinden 
Ankaraya mümessiller çağın! -
mıştır. Pamuk fiatının bir mü:
tar arttırılacağı tahmin olun • 
maktadır. 

K0Ç0K HABERLER 

ViLAYET ve BELEDiYE: 

* 12 y aşndan aşağı çocukların 
sinemalara kabul edilmemesi hak
kında alakadarlara emir verilmiş· 
tir. Bu emir verilmekle beraber 
7 ile 12 yaşları arasındaki çocuk· 
lar için cumartesi ve pazar gün
leri birer çocuk matinesi tertip e
dilecek, ucuz tarifeli bu matine
lerde terbiyevi !ilimler gösterile
cektir. * Ekmelclerde 9,5 miktarda glu
ten bulunması lazım gelirken ba
zı fır:nlarda bu mrktann ancak 7 
miktarında olduğu ve bu yüzden 
ekmeklerin hamur olduğu anla
şılmış yeniden tecrübeler yapıla
rak gluten miktarının 9,5 a çıka· 
rılması kararlaşmıştır. * Mısırçarşw;ının istimlak işi 
tamamlanmış ve ihtilaflı 300 dava 
sulhan halledilmiş olduğundan ya
kında Çarşı tahliye edilerek inşa· 
ata başlanacaktır. * Kasaplarda etlerin mıilıak
kak teldıolaplarda' muhafazası ve 
açıkta et görüLürse kasaplara :eza 
yazılması Belediyece kaymakam
lıklara tebliğ olunmuştur. 

TiCARET ve SANAYi: 

* Altın fiatlan dün yine yük
selmiştir. Dün bir altının 27 - 27,5 
liraya kadar satıldığı görülmüş· 
tilr. Külçe altının gramı da 380 ku
rJl§tur. * Dün İstanbuldan 1,020,001 li
ralık ihracat yapılmıştır. Bunun 
550,000 liralık kısm:nı Mısır ve 
Almanyaya yapılan tiltiln ihracatı 
tutmaktadr. Filistlne erik pestili 
ve kurusu, Fransaya fındık, Ilo· 
landaya kuru üzüm, İrlanc. •ya 
şimşir ağacı ve Sovyet Ru,yaya 
da palamut hulasa;: gönderilmiş· 
tir. 

MOTEFERRIKı 

Kaçakçılıktan birçok sabıka • 
!arı bulunan ve gcçenlcrae ı,cne 
eroin satt.ğı sırada yakalanarak 
adliyeye teslim edilen Ahmedin 
dün beşinci asliye cezada muha· 
kemesi neticelend:rilmiş ve mü,d· 
deiumumi muavini tarafından <>e
za talebinde bulunulmuştur. Mu
hakeme karar için başka bir güne 
bırakılmıştır. 

* Karagümrükte Hasanpaşa 
caddesinde Çıkmaz sokakta 40 nu
marada o.\uran ve ayni semtte bir 
kah ve işletmekte olan bmail oğlu 
Ahmet Tavukçu; diln sabah dük
kanında ölü olarak -bulunmuş ve 
cesedi muayene eden adliye dok
ıoru defne ruhsat vermi~tir. * Zelzele ~rlerindeki in~aatta 
kullanılacak •kerestelerin muame· 
le vergisinden muaf tutulması 
hakkında hazırlanan kanun liiyi· 
hası bugün Büyük Millet Mecli
sinde görüşülecektir. 

KOL KOLA 
Müellifi : Nizamettin NAZiF 

tramolalarla yavaş yavaş feneri 
tutardı. Fenere vardı mı, taş ser· 
pintilerini biraz açıktan dolanır, 

kıyı kıyı Kalamı~ı dol~mağa 
başlardı. İşte Cavidana sarılma· 
la.r, uzun uzu uuu mele de o 

zaman ba1lardı. Onlar gözlerimi 
bir tarafa daldırışımdan, yahut 
arkamın kendilerine dönük oldu· 
ğu zamanlardan ıstifarlr,·e kal · 
kışırıardı. Döndürme kafanı, bı· 
rak ne hallerı \'arsa görsünler. 
İmk I" \ 'o ı pıt r der 
dururdu. Kendilerınden tamamile 
geçtiklerini tahmin edince hemen 
yuz rn ı r ı a r, ırirtlıın. Ha -
:ı:an yelkenın direği arasından 
onl. rı goıledim. Bazan ca'T'.adan· 
fan 1 bır .ın d.kı.s yer.ndekı de· 
Mğe gözümü uydururdum. Onlara 

baktıkça tek başına insanın his· 
sedemiyeceği bir heyecan ile kıv
randıklarını anlar, fakat bunun 
nasıl bir çesnisi olabileceğini kes· 
tiremezdim. Mamafih bu ilk za· 
manlarda idi. Sonraları onlara 
bakmadan da ne yaptıklarını his· 
sedecek derecede piştim. 

- B!r hayli dayanıklı imişsin. 
Bir başkası ~u şarpiye üçüncü bi
nişinde yanardı. 1 

- Semihte sevilir mi kuzum? ; 
Ona mı vurulacaktım. 

- Hayır onu demek istemedim. 
Semihin sevilecek tarafları olma· 
dığını da kabul etmem amma... 
Bu nihayet bir zevk meselesidir. 
demek istediğim şu: 

Hani, şarpide aldığın dersleri 
derhal tatüke kalkı~tna!Wf'Wl 

Bizim vaziyetimiz 
Harbin Balkanlara değil, artık, 

hudutlarım12a geldiği ifade eda. 
melidir. Garp cephesinde ümit 
yok. Mihver, bu ümitsizlik netice· 
sindedir ki, büyük kara cephe•i41 
Balkanlarda açmak yolunu tut· 
mu~lur. 

Britanya adalarının istila edile
mez old~ğu anlaşılmıştır. Bn uok
tıı anlaşılınca, mihver ordularınt 
garp cephesinde kullanacak başka 
bir mahal kalmadığını idrak et
miştir. 

Balkanlardaki mıınz&'t•, •on kın 
mant:ara•ıdır. Bundaıı böyle, Hal
kan cephesinden gayri yerlerde, 
daha geni~ mikyasta kara ınuha· 
rebeleri bekl~ıımemelill;r. Çüukil, 
böyle bir hadiseye zenıin yoktur. 

Netice ne olacak?. '1'ilrkiycnin 
hadiseleri, her zamankır.don çok 
büyük bir dikkat ve al:ıka ile ta· 
kip ettiği ve hadi c!erin seyrine 
göre tedbirlerini aldısı meydan
dadır. 

Ankara, kuvvetli bir azim ve 
gittiği yolu bilen insanlara mah· 
sus bir soğukkanlılık içindedir. 
Türkiyenin vaziyctiJ karart yine, 
her zamanki gibidir. Karanmn 
tek, ayni ve kat'idir. 

l\tilli hudutlarımızı son damla 
kanımıza kadar müdafaa edeceğiz. 
Harp, gelir, bizi bulursa, göz kırp
madan çarpr~acak ve asaletimizin, 
şanım1zın, erkekliğimizin yf"ni bir 
örneğini bütün dünyaya göstere
ceğu, 

RESAT FEYZi 

İzmit BAtıt Fabrl
k~sı MI.diril de ·ışu 

İzmit (Hususi) - Sellülöz sa
nayi fabrikalarının Müdürü bu -
lunan Mehmet Ali Kağıtçı bu va· 
züeden ayrılmıştr.ı İzmitlilerin 
çok sevdikleri ve çok hürmet et· 
tikleri Mehmet Ali Kuğıtçının 
fabrikadan ayrılışı halkı ziyade· 
sile müteessir etmiştir. Fabrika 
Müdürlüğüne Sümer Bank İdare 
Meclisi azasından Bay Adnan ta· 
yin olunmuştur. 

ilk operet san'at
kirının jübilesi 
Memleketimize ilk defa garp o· 

peretini getiren büyük san'atkü.r 
Cemal Sah:rin 25 inci san'at yılı 
münasebetile bu ayın 15 inci salı 
akşamı Fransız Tiyatrosunda ter
tip edilen jübilenin tekmil hazır· 
lıkları ikmal edilmiştir. İlk operet 
san'alkarının bu zengin jübile -
sine birçok maruf artist ve mu • 
sikişinaslar iştirak ederek o gece 
halkımıza hakiki bir san'at top· 
luluğu göstereceklerdir. _,___ 

Kocaellntte sıtma 
mflcadelesı 

İzmit (Hususi) - Kocaelinde 
sıtma mücadele faaliyeti hararet
le devam etmektedir. Bu surel le; 
vatandaşlara birer mezar olan 
sıtma yuvaları sistemli bir şekil· 
de ortadan kaldırılmaktadır. Bu 
arada, Adapazarındakl 10,000 de
karlık Tesbihli ve 35,000 dekarlık 
Gökçeörcn ba:aklıkları tamamen 

kurutulmuş ve muazzam batak • 
lıklarda biiyük kanallar açılmış· 
tır. Kurutulan bataklıklor ziraate 
salih bir hale getirilmiştir. Bunlar 
topraksız köylüye tevzi edilmek ı 
tedir. 

da ... Karakteri sağlam bir kız -
mışsın doğrusu. 

- Bu iltifatına layık oldu,ıl:umu 
iddia edecek değilim. Zira beni 
kendi halime bırakmadılar. Ya· 
ni tahammülümün derecesini öl· 
çemedim demek istiyorum 

- Ne oldu? 
-Günün birinde şarpiye dört 

ki.~i binmiye başladık. 

- Kızlar mı üçleşti? 

- Hayır, erkekler çiftleşti. 

Beraberinde taşıdığı ikinci yol 
arkadaşının k~ndisine a~'rlık ver· 
mekte olduğunu hissedince Se • 
mih bir üçüncü yol arkadaşı bul· 
du. 

- Buldu ve bana musallat etti. 
- Kimdi bu.? 
- Daniş ... Beraber kumar oy-

nadığı bir genç. Daha doğrusu a· 
nasının avucuna bakan bir züppe • 

Ooooo! Sevgili nişanlın hak -
kında pek ağır kelimeler kullanı
yorsun. Dikkat et! Kayınbirade· 
rime hakaret edilmesine taham • 
tniil edemem. 

Günün meselesi: 

Kömür için yeni 
fiat tarifeleri 

• l stihsal masrafını korumak 
bildirildi için yapılan zam 

İstihsal masrafını korumak il.· 
zere kömür ıfiatlarına yapılan 
yeni zamlar tarifesi şelırim.izdelri 
alakadarlara tebliğ olunMuştur. 
Bu fiat tarifesine göre kri.ble kö· 
milrü Zonguldakta vasıtaya tes
lim 11 lira, Ereğli ve Kandilli o
caklarından 10,60 lira, Tüvanan 
birinci 8,10 lira, Tüvanan ikinci 
6 lira, Briket Zonguldakta vası -
taya teslim 11,50 liradır. 

Yeni kömür fiatlarına göre, de· 
niz nakil vasıtaları navlun fiat • 

Milli oyunlar için 
ekipler yapdma

ğa baş!andı 
Halkevlerinde Milli oyunlar 

için ek.pler teşkil edileceğini yaz

mıştık. İstiyen gençler bu ekip • 

lere girecekler ve milli oyunla -
ruruzı öğreneceklerdir. Şehrimiz

deki Halkevlerinde yakında bu 

yolda faaliyete geçilecektir. İlk 

olarak Beyoğlu Halkevi gençlere 

Milli oyunları öğretmeği karar • 

laştırmıştır. -----
Yananlıtan bizden 
arpa satın alaca 
Yunanistandan 8rpa istenmek

tedir. Birçok Yunan tacirleri a· 

lakadarlara müracaat ederek ih

racatçılarımızın adreslerini iste • 

mişlerdir. Yakında Yunanistana 

mühim partiler gönderileceği ha

ber alınmaktadır. 

lzmitte ekmek 
ucuzladı 

İzmit (Husust) - Şehrimizde 

ekmeğin kilosu 13 kuruştan 12, 10 
paraya indirilmşitir. 

ları tesbit olunmuştur. Bu nav· 
!unlar Münakale Vekaletince tas· 
dik edildikten sonra mer'iyet mev
kiine girecektir. Yeni tarifelerin 
kömür fiatlarına yapılan zamma 
rağmen bazı sebepler dolayısile 
kış navlunlanna nazaran bir mik· 
tar daha düşük olacağı anlaşıl -
maktadır. 

Liman dahilindeki nakil vasıta
ları icin de liman komisyonu top
lanarak yeni tarifeleri hazırlıya
caktır. 

Çocuklara musal
lat olan sarhoşun 

marifetleri 1 
Beşiktaşta oturan Hakkı ismin

de biri eV\·elki gece adamakıllı 

kafayı çektikten 90nra evinin ka· 
pısı önünde bağıra bağıra oynı

yan çocukları döğm~ ve buna 
müdahale eden komşusu İkbalin 

evinin cam ve çerçevelerini taş

lamıştır. Yakalanarak Beyoğlu ü
çüncü Sulh Cezaya verilen suçlu 
beş giln hapse ve 25 lira para ce
zasına mahkum olmuştur. 

Çıkrık tevzii 
İktısat Vekaleti köylere yeni • 

den dokuma tezgahı ve çıkrık tev
ziine karar vermiştir. Vilayeti :. 

mize de mühim miktarda çıkrık 
gönderilmşitir. Bunlar köylere ad· 
ğı tılacaktır. 

Musiki San'atkir
ları Cemiyetinde 
Musiki San'atkarlar Cemiyeti 

idare heyeti seçimi Mıntaka Ti· 
caret Müdürlüğü tarafından tas
dik olunmuştur. Cemiyet reisli
ğine Kemani Sadi Işılay getiril -
miştir. 

c . . ' --cADLIYEvePOL/S .... J-

Gazi köprüsünde parmak.:. 
lıkların üstüne çıkan adam! 

~~~~~~~~ ... ı~-----~-
Bf r s•nır bıııhr:ır-ı geçiren Andonun bu 
garip barekeU hayatına maloldu ! 
Gazı Köprüsünde dün garip ve 

feci bir hadise olmuştur: 
şındaki ihtiyarın başı dönmüş ve 
yüksekten denize düşmüştür. 

Andon o anda köprünün altın· 
dan geçen Rivo mötöril tarafın· 
dan sudan çıkarılmışsa da ölü ol
duğu görülmüştür. Cesedi mua • 
yene eden Adliye doktoru Hık -
met Kov, Andonun defnine ruh
sat vermiştir. 

--- --

Otomobil 
Lastiği 

Yeniden mühim mik
tarda otomobil Iıisti

ği getirtiliyor 
Yakında memleketimize mü -

hlm miktarda otomobil lastiği ge
leceği haber alınmıştır. Bu parti· 
den ayrı olarak da 1000 tane tıe
nezzilb otomobili lastiği beklen· 
mektedir. Şimdiye kadar gelen 
1§.stiklerin ekserisi kamyon !as • 
tiği olduğundan gelecek parti • 
nin piyasanın çok işine yarıyacağı 
tahmin edilmektedir. 

iş teşkUiU telUş 
ediliyor 

İktısat VekAletı İş Dairesi teş· 
kilatını teftiş ve kontrol etir • 
meğe karar vermişir. Vekftlet İş 
Dairesi Müfettişi Mustafa Özars· 
lan bu maksatla seyahate çık -
mıştır. Bugünlerde İzmirden şeh
rimize gelmesi beklenmektedir. 
İş Dairesinde ve iş kanununun 
talbiki üzerinde tetkikler yapa· 
caktır. 

Sirkeci banliyösü 
Sirkeci Banliyösünde Kumka

pıya kadar uzanan sahadaki ah· 
şap kulübelerin istimliıki hak -
kında Belediyece tetkilclcr yapıl· 
mak' adır. Bckdiye gelecek sene 
bil tçesinde bu hususta para a)'ll'a· 
caktır. Kısa bfr zamanda tren yo· 
!unun etrafı açılacak ve böylelik
le bu eski ve ahşap evler ortadan 
kalkmış olacaktır. 

• Arif Esmer dün 
gömüldü 

Diln vefatını büyük bir teessür
le haber verdiğimiz İstanbul meb
usu Profesör ve muharrir güzide 
arkadaşımız Ahmet Şükrü Esme
rin ba!ıası Arif E;merin cennzesi 
dün büyük bir kalabalığın iştira
kile kaldırılmıştır. 
Teşvikiyede Çınar sokağında 

Jlılamurpalııstan kaldırılan cena· 
ze Beyazıt camiine getirilmiş ve 
burada namazı kılındıktan soııra 
Topkapı mezarlığındaki ailesi 

makbercsine götürülerek gö&yaş
laı:ı arasında ebedi medfenine bl
rakılmıştır. 

Merhuma Cenabı Haktan mağfi
ret diler ve Ahmet Şükrü fümer
le ailesi efradına sabırlar diliye
rek en samimi taziyetlerimizi su-
narız. 

TEŞEKKÜR 
Sevgili babamız, aile reisimiz 

B. Arif Esmerin vefatı dolayısile 
bizzat cenazeye gelmek, telgraf, 
telefon ve mektupla taziyette bu· 
lunmak suretile lriiyilk ıacunıza 
iştirak edenlere en samimi ve de· 
rin şükran hislerimizle teşekkür 
ederiz. 

Ahmet Şükrü. Esmer, Nevzat 
Esmer, Nenntıı Esmer 

Emektar denizci Celal kap
tanın cenazesi kaldırıldı 

Evvelki sabah vefatını teessür
le haber V<'rdi~imiz elli senelik 
eml'ktar denızcilcrimizden Gül
nihal vapuru süvarilerinden mü· 
tekiat Haskövlü Celal kaptanın 

cenazesi birçok meslekdaş ve 
dostlarının huzurile hanesinden 
kaldırılarak Kulaksızdakıi aile 
kabristanına defnedilmiştir. 

Cenazede bulunan meslekdaş ve 
dotslara karşı aile ve evlatları na· 
mına teşekh:ür ederiz. 

Be) o.;lunda, Bedretlin mahal-
1€siııde, Necati sokağında oturan 
65 yaşlarındaki Aııdon, bir müd
detteııberi sinir hastalığına müp· 

teladır. Andon bu lüzdcn daima 
kendisini tehlikeli işlere sokmak· 
ta ve bundan zevk almaktadır. 

Dün evdekilerin gafletinden isti • 
fade ederek sokağa fırlamış ve 
Kendini Unkapanı Gazı köprü • 
sünde bulmuştur. Andon bu sıra· 
da köprünü nparmaklıklan üze
rine çıkıp o:urmuş "e denizi sey· 
re başlamıştır. İşte o anda 65 ya-

İşin acı tarafı Andon sudan çı· 
karıldı~ı zaman oğlu da kendisini 
aramak için sokağa çıkmış ve Ga· 
lata köprüsünde sorduğu bir po
listen ·babasına benzer bir adamın 
Gazi köprüsünde ölü olarak de • 
nizden çıkarıldığını öğrenmiştir. • 

- Gevezeliği bırak .. Tabii bu
nun manasını anladın. Bu davet
le ona bır kız vadedilmiş, bana da 
bir kavalye bulunmuş oluyordu. 
Gün1C'rc0 ~yir ettiği aşk sahnele
rile dam:ırla•ı adam akıll r<er>I • 
mis bir •ecrübPsiz genç kız, bu ka
valyenin bir aşık ve aşıkın bir 
erkek olmasına nasıl mani ola • 
bilirdi• 

- Ne? Derhal Danişin mi ol -
dun? 

- Süphesiz hayır Zira bu Ca
vidanl Se~!htn iŞ!C'rine gelmezdi 

- Neden? 

- B:r erkek derhal kendisinin 
olan bir kadın ile çok uğraşmıya 
lüzum görmez. Halbuki bizimki· 
lere benimle devamlı surette uğ
raşacak biri lazımdı. Öyle biri ki 
peşimden koşacak, onların işleri
ne yarıyacak bir tarzda, ko) un bir 

kenarında şarpiden çıkacak, beni 
de beraberinde götürecek, gözü· 
me girmek için fedakarlıklara kat· 
lanacak. Faraza ara sıra Belvilde 
bir .ki bira ısmarlıvac:ık, Suadi· 
arede masl'afları görecek. Zaman 

zaman Çamlıcada bir kır gezinti
si için otomobil tedarik edecek. 
Haftada iki gün Floryada, bir iki 
saat onun kesesile dolaşacağız. 
Adalarda, Yeşilköyde, Şilede 
•Week end• !er tertip edecek. 

- Peki ama, Danişte bu hal 
var mı? 

-Babası servetini bitirerek öl· 
müştür ama, annesi hala zen -
gindır. 

- Güzel. Devam et sevgilim. 

- Bu bahsettiğim taraflar Cav-
dan ile Semihin müşterek olduk
ları düşüncedir. 

Cavidan tek başına da başka bir 
proje peşindedir. Beni evlendir
mek projesi peşinde. 

Daniş Galatasarayı bitirmiştir 

ve anasının kız kardeşi ile ken -
disinden başka mirascısı yoktur. 
İyi dans eder. Eli açıktır. Saica· 

dır da. Ablamın fikrince tam bana 
göre bir koca. O derece bu lıjin üs
tüne düşmüştür ki Semihe ayn· 
ca komisyon bile vadetmlıjtir. 

- Yani para mı verec~ 

- Evet kendisini verdiği kAfl 
gelmiyormuş gibi bol para da va· 

detmiştir. Hatta avans olarak iki 

bilezikle bir çift küpeyi de Semih 
cebe indirmiştir. 

Mamafih Semihin kArı bundan 

ibaret de değildir. Sonradan ölt
rendim ki Daniş benimle bulU§· 

tuğu her gezintinin yalnız masraf
larını ödememiştir. Ayrıca Semi· 

he bir ı;ok fedakarlıklarda da 
bulunmuştur. Faraza terzi mas

raflarını, kumar borçlarını. hatta 

evinin kirasını ödemek gibi. 

- Mükemmel... Ben görıniyeli 
meğer Semih anasının ipliğini bi· 

le pazara çıkarmış. Çok istifade 

ediyorum doğrsu ... Devam et Pe

rihan .. Hem şöyle Alman çiftli • 

ğine doğru bir uzansak mı? 

- Olur. Hem bu gece beni bı· 

rakmasan da tekrar evimize git· 
sek. .. Ne dersin? 

- Düşünürüz. 

ııo ı 53\I v. 
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.Japonya, Mihver 
Sovyetıer 

Yazan: Ahmet Şükrü ESMf' 
Japonya Hariciye Nazırı ~· 

11Uokanın Avrupa seyahati, ,...~J u 
tülü günlere tesadüf etmiştir. re 
auokayı Avrupaya getiren ilç "-
bep vardı: e 
1- Evvela japon Hariciye an; 

lll1'l mihverin Avrupa ve ,\{rl .t. crl 
daki vaziyetini yakından görJlll"' · 
istemiş~. g 

2- İkincisi japonyanın v" a 
şarktaki vaziyetinden iki ınih,41ı 
ortağını haberdar etme{:i Jüı~ 
lu görmüş. ı ı 

3- Ve nihayet Sovyetler B' 
ğl ile anlaşmıya varmRk için 
manyanın yardımını temin et ? 
. t . t' :ı 
ıs emış ır. ti 

Avrupada mihverin va7.iyC e 
den pek memnun olmadığı cıı uJ 
yetle söylenebilir. hn 
japonyaııın So\·yetlerdcn iste 

lT:zak şark niıam1nın tanının 
dan ibarettir \'e bunu temin et b 
için de Matluoka, Almıın,a"'1 rl 
yardımına gÜ\·enmekte idi. 
hakika Sovyetler Birliğinin 1 
ağu•tosundanberi, Awupo k•1 

sında mihvere kar ı takip eti 
siyaset ile Uzak ~arkta mih 

karşı takip ettiği siynsct birf>ir 
uymamakta idi. Sovyetler Uirl 
Almanya ile imzalaJıitJ pakt t 

Avrupa kıt'asındaki mihver fıl i 
liyetine karşı uzaktan seyirci 
ziyetini muhafaza etmekle "' ı 
her, Uzak şarkta japonyanın si. ·· 
best hareket etmesine engel ol 
tadır. japonya için bu iki cep 
Sovyet siyaseti, ötedenberi bir h 
kAyet mevzuu olmuştur ve AJ.ıl d 

!ar, japonyayı harekete g•t"' 
çin teşvik ettikçe, japonlar sovl . 
vaziyetine işaret etmekte ;dilıl h 
japon Hariciye Nazırı bu ""ziY c 
dtlzeltmek iç.indir ki Avrupayı İlli 
yaret etmiştir. e 

Mihver cenubu sarki Avrursl,! , ,.,.o 
na doğru nilfuz etmeğe bosl:ı• 
tan sonra Sovyetler Birliğinin ~sı 
huli\I karşısında endişe duy nın~ 
olduğu da •ezilmektedir. Bu eli ' 
Alman askerlerinin RomanyaY' 

yak basmalarile başlamış ,·c /. ı 
manlar Balkanlara adım attılııJ · 
kendisini daha kat'i bir şekJr; 
göstermiştir. Romanyaya Alııtl'iı 
askerlerinin r:elmeleri üzer "'1 
bunun kendilerine haber veri11_a 
den vuku bulduğunu bildiren ıı"'" 
)et hükumeti, Bulgaristan işgtıl 'ıı 
dildiği zııman, Bulgar biikiJııı 
nin hareketini takbih etnıi~ 1 
Yugoslavyayı karşı açılan 11"' 
üzerine duyduğu iğbirarı bil• · 
tün açığa vurmuştur. Alman t 
rum gdmezden birkaç saat e• 
Yugoslavya ile bir dostluk nıİ .,,. 
imzalı ·an Sovyet lıükumetl, ~ 
di gazeteleri ve radyoları ,.a.Sı A 
sile Simovç hükumetine cl4 . 
gelen manevi yardımda buıııe 
maktadır. Bcrlin rad~·osu, SinıO 
hükumetini İngilizlere •atıı.-t~ 
bir çete telakki ederken, Mı»1'~ 
matbuatının bu biikiımct h~l< ;l 
da derin sempati göstermesı, ~ 
halde Almanya ile Sovycth•r I"" 
!iği ara•ındaki müna•<'lıetlt 
1939 ağusto> paktı imzalandığı 
girdiği istihalcden çıkmak ii 
bulunduğuna deli.Jet etm•kt•41fl 

Bu çığırın Sovyetleri Alın•"' 
ile silahlı çarpışmıyft götür ti 
çı>k ştlpheli olmakla beraber • 

halde Almanyanın, Moskova ~ 
dinde japonya lehine tesir yaP ~ 
sına müsait bir havanın e•nıt-, 
de görülmektedir. Bu sebeple" 

ki l\fatsuokanın Moskova xl1~ 
tinden müsbet bir netice (I~ 
leceği çok ştlphelidir. japontar•:~ 
bunu anladıklRrı japon ga:ıe~~ 
rlnin ne!jriyatından ala.~ıl .... 

dır. I 
Bir japon gazetesi bu hayal 

kutunu şöyle ifade etmektedl(:J 
•Almanya ve İtal~·a A"r")J 

serbest hareket edebildikleri { 
de japon:va Uzak ~arkta S01 

tazyiki altında bulunmaktad~ 
buna bir çare bulunamamnI<l;;J, 
japonyanın Avrupadaki iki D 

bunu anlamalıdırlar.• 
Ancak bu havai sukutun"~ I 

ponyayı bilsbiittln mihvcrd<~ 
yırması da beklenemez. İsi< ~ 
çığıra getiren japonva içio b'.'if. 
da bir menfaat melhuz M~· 
Üçlü pakt karşmndaki bağlıı1ı{. 
olarak gevşemekle beraber l~§<' 
ya, galip ihtimale g\\rc, hitd,'., 
rin inkişafına intiJ:nr ,foı1 

muhafaza edip hükmen pal<l' 
lı kıılacaktır. 



Afrikada fUl'ada, burada 
lqiliz kuvvetleriııin çe-
kilmiı olmuı Mihver ta· 
rafının ümitlerine kuvvet 
.-ecek sibi dejildir. 

llWıa-umll lliiiiiiiiiiiM ______ E_M ___ E~L~E __ D ____ Eiiiiiiiiiiiii9: 

B1rmesıa§lnotorı aıHoroza Tavuğa f anilô:, 
rika hareki· 
tına dair .. 
'n: ALi KEMAL SUNMAN 

upanın, yeni dünyanaa dai
reket halinde bulunan baya• 
yorulmuş bir kısım A vru: 

e Aınerıkahlar ötedcnberı 
anın sükfın ve huzuruna gıp
rlerdi. Fakat sö~ lemeğe lü

Yok ki oranıa o nisbi siıku
geçea harpten e"' el ki sene
ahsus ve mfnhasır kalmış 
. Yoksa gerek geçen harp, 
bu seferki artık Afrikanın 
na da baştan başa bir he· 
vermiş oldu. Hele ikisi ara· 
i İtal~a - Habeş harbi Afrı· 

r için ıztırabı her yerde his· 
n bir fncia halini almıştı. 
suretle Afrika kıt'asındaki 
ekctler arasında gHgide 'ü
ulan alakanın kuv\ ctlcndiği 
nıektedir. Bir sel ahatname 
en, haritayı gözden geçi-

ra gelinen isimler bugün 
birer mahiyet altyor. Avru· 
rbinia Afrikaya zaruri olan 
~tinden sonra birçok yerler 

aı-tık sadece harita üzerin· 
larak okunulmaktan kurtul-

-
miyeti pek eskidenberi takdir e-
6'ilmif, Süveyş kanalı daha ancak 
'bir hayal halinde iken eski J>er!p· 
lw adası gemicilere malum bu
lun.nuştur. Sonra Perim adası di
ye haritalara geçen bu mevki İn· 
gilizlerin on sekizinci asırda gön
derdiği ufak hır km vet ile işgal 
edilmişti. Fakat Napolyon Bona· 
part meşhur l\lısır seferi csna'>'"1nda 
adayı da ihmal etmemiştir. Lakin 
Mısırın Bonapnrt orduları tara· 
ftııdan i gali müddetince Perim 
de İngilizlerde kalmıştır . 
Süveyş knnalı açıldıktan sonra 

ise Bahriahmer yolunun ehemmi
yeti büsbütün artınca artık ingi
lizler adayı tamamile ilhak ede· 
rek Adcndcki valinin idare ine 
bağlamışlardır. 

Buna benzer daha başka misal
ler de bulunabilir. Mihver tarafı 
böyle noktaları ele geçirmek için 
cv\'ela Afrika sahillerinde ku,·· 
vetli surette yerleşmeyi düşünü
yordu. Böyle yerleşmek bir kere 
mümkün olursa oradan karşı A· 
rabistan yarımadası sahillerine 
çıkmak kolaylaşacak diye hesap 
edilmiştir. 

işte İngiliz Somalisinin işgali 
esnasında bu ümitler hep tazelen-

en letıe haziranında Avrupa- mişti. İngili:zler orayı k0olayc~ düş· ransallıa mağlubiyeti üzeri- nıanlarına bırakıvermış1erdı. Fa: 
t~et alan İtalyanlar Afrika· kat sonra bunun büsbütün aksı 

ışler becererek İngiliz inı· · gerü1dü. 
~0rluğunun yollarını kesecek· Şimdi Afrikanın diğer kısmında, 

zannediyorlardı. Yahut da şimalde, İngilizlerin Bin~a:ziden 
n tarafı müttefiki italyadan çekldikleri öğrenilmektcdır. Bel· 
~rin tniişterek davası uğrun- ki mihver tarafı bundan da ümid.e 
Yle hir iş belı:liyordu. Onun diişecektir. Fakat geçen sene Av· 
rtıaliai1ı İngili:zler elindeki kıs rupada Fransanın yıkıldığı, Al-
':'ik İtalyan kuvvetleri gön· mantarın İngiltereyi o kadar teh· 
ış, bunun üzerine İngiliz· dit ettikleri bir sırada Afrika ha· 

e eradan çe~lmeyi doğru rekatı mihverin lehine kat'i bir ne-
tışlardır. Artık Avrupada ve mis, bilakis aleyhinde 
ada Fransızlara kar§l kav· hirçok sebeple; ha.:zırla1?11ştır. Şi~· 
?lundurmağa lüzum kalma· di İngilizlerin Bmgazıden çekıl-
~ıbetle İtalyanlar Afrikada mesi mihverin istila ümitlererine 
ılere karşı kendilerini gÖS- kuvvet vermese gerek. 
k istemişlerilir. Yahut da Al· la:=========-===--=== 
tarafı bunu onlarda& böyle 
rdu. Bu suretle Aden körfezi 
1 bü)'iik bir faaliyetin mer· 
olınuştur. Perim adası, Asab, 
ti, Berbera ve Aden gibi mü· 
noktaların arası Afrika bar· 

--HALK ........ 
SÜTUNU 

Evvelki günkü ga%elelerde 
gözümüe bazı habereler ili§
ti. Bunların içinde bir küçük 
lıkra vmdı ki, yaılıf tm~ı, 
cidden garipti. Bu, mekteple
re gönderildiğinden bahsedi
len bir tamimin hulasa11 ve 
eaası idi. Eğer, o tamimde de, 
gazetelerde çıkan laavadiain 
dili kullanılmış İ•e, hayret! 

Çünkü, bu tamimde, mual
limlerin tecziye edi. "rıden, 
ıöyle veya böyle.} ' gın· 
dan bahsediliyordu. 

Bir muallimin cezalandı· 
rılması tabiri, insana biraz 
garip geliyor. Çünkü, mual
im, yüzlerce talebe kar§ısına 
ç:han ve ders okutan bir a
damdır. Dersinin tesiri de her 
ıeyden evvel, sahip olduğu o
torite ile mukayyettir. 

Biz, gazetelerde bu kabil 
ıeyler yazarsak, hocanın oto
Titesi ve meslek şerefi ne o
lur?. 

Bizce, bu gibi haller, ta
mamen mesleki bir takım ha· 
maiyetler ve mahrem iıler
dir. Bunları gazetelere akıet· 
tirmemek lazımdır. 

Bilmiyoruz, alakadarlar ne 
Jiifünür?. 

BURHAN CEVAT 

u Beşinci Kol., tabiri 
nereden geliyor 1 
1936 sene i sonbaharında İspaıı· 

ya dahili muharebeleri esnasında 
General Franko kuvvetleri dört 
kol üzerinden l\ladride doğru iler
liyordu. Adetleri o kadar faile de
ğildi ve milliyetci zabitlerden bi
ri, bu kadar za:) ıf kuvvetlerle 
Madridin nasıl zaptcdilcceğine 
hayret etti. Bu hayreti gören Ge
neral şunları söylemiş: 

- Daha bizinı beşinci bir kolu
muz var. Taraftarlarımız şehrin 

içinde bulunuyor. 
Bunu işidcn Kmllar l\Iadl'idde

ki ·Beşinci koh un imhaı;ını cnı· 
retmişlerdi. Tlıbir malUm şekilde 
o samandan kalmıftır. 

Deveye. File şemsiye I 
Meydanda, ne fanila var, neşem
siye ! böyle ticarete can kurban .. 

=-= Ev azan: llCSEYIN BEHÇET 3--
Esmer, siyah bıyıklı, otuz otuz 

beş yaşlarında kadar görünen bir 
adamdı. Kendisini mahkemeye 
getiren bekçiye: 

Haydi tavuP'a horoza fanila! Hay
dı tavuğa horoza fanila! 

Ben, hani eskiden cal iki tane 
ver bir jeyrek .. Haydı falımento!:ıo 

yahut da cAynalar, sabunlar, bı
ri birer kuru~a!-. dıy~ ö €beri 

satanhr vardı ya .. Bunu da b~le, 

- Bırak beni yahu .. Benim .lşim 
gücüm var. Fanilfilarım, şemsiye
lerım yağmurun altına mahvola -
cak .. Benim zararımı kim ödP -
yecek sonra? Evde çoluk çocuk 
nafaka bekler. Tüccar para bek
ler. Ben burada knld a 

1 tuhaflık eıLun diye choroza tavu-

kaç kişi de zarar görüyot. Bır 
beni de gideyim .. 

Bekçi: 
- Biraz bekle.. Şimdi mahke· 

meye gireceksin.. Bakalım hakım 
ne diyecek? Belki bırakır .. Gider 
işine yetişirsin ... 

Beriki, mütemadiyen gitmek 
bahsinde ısrar ediyordu: 

- Benim zararım büyük.. Ba'k 
şurada beklerken boyuna para 
kaybediyorum. Bari bırak da. şu
rada biraz şemsıye, fanila sata -
yım ... Çoluğa çocuğa nafaka li
zım, malfun ya!. 

Hayret! Adliyede, mahkemenin 
kapısı önünde, şemsiye, fanila sa·ı1 
tacak. .. Böylesini de bili görme
m; tim. Fa ·at, e\ dan ı -
nila, ne şemsiye var ... Acaba ne
rede bunun fanilaları, şetn"iYf' -
leri? .• 
Yanımda duran ve garip garip, 

lbu garip adamı seyreden birisine: 

- Acaba. dedi 
ru mu var bunun? Adliyede, mah
keme kapısında f anili, şemsiye 
satılır mı? 

Tuhaf tuhaf yüzüme baktı. Son-
ra: 

- O, dedi, her yerde satar! 
Deli pazan bu ... 

ga fon 11, deve e, file şemsıye> 
diye ba ırıyor zannettım. Zaten 
ka abalık an, önünde ışporta olup 

olmadığı da göruruni.ıJordu. Me
ğer, bu, zı~ el n n bırıvmiş" Ne 

fani a varmı!:, ne şemsiye!.. Bbyle 
sermayesiz tıcarete !Bn kurban: 

- Allal A ah!. Olmıyan şeyi 
nasıl sa'tıyor? 

- Deli pazarı ded'k ~a ... Diıı
ler mi? Olanı da satar, olmıyanı 
da ... 

- Ciftine bir buçuk lira ver 
bak.alım! Diy'nce, elimi cebime 
atıp bir buruk lira çık, rd !!" u -
zattım. Herkes, beni hayretle sü
ziivordu. Bu, bir buçuk lirayı aldı. 

- Ha bereket!. Ha bereket!. 
Sif ah senden bereketi Allahtan! 
deyip "cb1ne attı. Elile öyle bir 
şey sarıyormuş gibi yapb. Elini 
bana uzattı: 

- Al beyim gi'le güle giy! dedi. 
Elindf' b'r!:ey yoktu. 

- Ne yapıyorsun yahu?. Hani 
fanil:l? <iedim. 

- Çif i bir bucuk lirava filde
koz fanila bu kadar olur' dedi. 

Tam ben vnkasına sarılırken, 
biri daha pe\'da oldu .. O da bir 
yakasından tuttu Ondan da, şem-

0 vakitki safhasında e• e
iyetfi ltir yeri kaplıyordu. 

•nlar e zaman İngili'ı Soma

lı Ve IKi Anyonlar, 
plıôydler, temenni· 

fer H miiflriilı.r 

1 f "'\ 

(~+l]fil~lil 

- Acayip! dedlm. Deli pazan 
mı? Ne dernek? Yani deli mi bu? 1 

- Aklı olsa, bu yaptığını ya
par mı! 

siye =parası diye bir bucuk lira al· 
mış .. Yürüyüp kaybolmu . İkimiz 
birden, bunu polise verdik. Am-
ma, gel gör ki, zırdeli imi§ . Altı 

ıirerken ergeç Hindistan 
11 nasıl tehdide muktedir ol· 
flılı yakın4a tanuımile cenup 
~ıaa hakim olunu artık tn
•nıparatorluğunun dağılması 

l l ıeleceğini düşünerek vasi 
arda eapn hulyalara kapılı· 
~dı. Afrikayı ele pçimıek, 
-1ınaeri almak ve saire ile 
anın kazanauğı ehemmiyet 
P"~k olacaktı. Artık A vru· 
nd ı• sayılan müttefikinin, k:t Parlak, fakat cikinciı> o-

hlıyacaı. 1 • üsav• el .., onun a tamamı-
şa'şaıah er~cecle, birinci dere

'yiik b" hır rnilttefik olacaktı. 
evv 1 .. ' ' imparatorluk kurar
edi}~ a ~n nıilhim geçitlerin 
nu 1esı ne kadar zaruri ol

dil . talnnlarla Almanlar 
erınden . . .. 

, roller· . evvel bu ışlerı gor-
'ın.ıı ıaı Yapmıs olanların .. ,. ".ı... 

fİtnd· 0s.-enrnişlerdir. Onun 
nUr~ Afrikaya hakim olmayı 
•Yort en bunu göaönünden a• 
'eıt ardı. Me>eli Bahriahme
n up aizmda coğrafi ve as· 

ki:ktalardan pek mühim :bir 
ne ;e~u~~an Perim adası göz 

rılsın. Burasının ehem-

!!>EBı ROMAN: 109 

Geaç ltiı' kız it arıyor 

On altı yaşmda, ortamektep ikinci 
auııfından ayrılın!$ bir ıeııç .kwrn. A-

vı !
·yetim dolayısiyle çalışıp ha-

ile vaz . . d ak . tikbalımı ken ıın yapm 
yatımı, 1 ıstinde olduğumdan husus! 
mı:cbu~e rde yazıhanelerde herhan
müess e ' Bana şefkat elini u
gi bir iş anY0:1ı%ierem ış sahiplerinin 
zatacak 0

;:; Gazetesi Halle Sütunu (N. 
Son Teli una müracaatlarını rica ede
D.) ruınuı 
rilL it Arıyor 

10 unca snıfın• de~m et-
Lise~ aile\'1 vaziyetim musait ol

Jnekl?ı~~n hayata atılmal~ meoburlYe
~a~ Ticarethanelerde, avukat ya
tındeyıın~tbaalarda çalışınm: İs ıın10-
nında,:Uhterem iş ~hiplermin Son 
rum. f Halk Sütunu (M. A.) rUll}u-
Telgra • 
zuna müracaatları. 

Geren Mektuplar 

an :MahmU• e: Eyüp ten, Bay Ki-
.BaY y Id·" Pekak Bayan M~ .. T, 

t . 24 1 u., • l u 
ıp, SeJnpatik, Mubecce , ıangaç, 

Hayriye, 1 Bursalı, ş. T, R. R. 27, s. ~· 
şirlD. 11 ıannıza celmİŞ olruı ve nıu
H, Ay namaldırmanızı ilan ettitfmiz 
kerreren 15 _ 19 arasında aldır
rnektuplaru11zı 
m,anız mercudur. 

en de Seveceksin I 
Yazan: ETEM ,fzZET BENiCE_ 

iiıiinde'-' . ı e ILl mimikler içindekı 
anı · .. .. • ... ed n genış olçude aksını ıfa· 

tb~n hatlardı. Bu mektup Halil 
l n ~ektubu idi ve: 

· Ut(ı~ecik il . .. 
öı~ bır hitapla ba,Iıyirdu: 

.. d' Olsa oha belki olüınüın 
bılır ıu. da seni tuz.ip eden bir 
arada sıra. . 'fadcsi olabil r H. 
batıranın ıxı ve ı d 

.. kurtuhnuş, hastane en 
Buguu •inde istirahat eden biri

çıkmış, e~ k btınun ne ınanas1r., 
· · Anca ı ı sıyını. . b' ·aı;:a'-'J'" ''e varlık o. 

vcrsız ır ) ~ " ~ ka ne ,, .. ·lersenı zerre -
duğunu sana so) ., 

i 11Wr!l7i~Jt 
Niçin lıasarız 'I 

-ı-

Kusup ta midemizin muhtevi
yatını ağzımızdan dı.,arıya bo
ı;alttığırnz zaman, dikkat edeceği
miz şey bu muhteviyatın rC'ngi
dir. 
Eğer bunlar midede hazmolma

mış :ıeyler ise, o kadar endi eye 
mahal vermez. Yirmi dört saatlik 
mükemmel bir perblzle mıde ya
tıştırılır. 

Fakat pırnsa renginde mevad 
çıkarılması, yahut. kann veya kah
ve tehesinc benzer Geyler görü
nürse, ha:stalıgıı dc1Alet edece •in
den doktora müracaat etmelidir. 

Adi ahvalde hastaya buz yut
turmak, nane ve limon kııbugu 
ınatbuhu içirmek suretiyle kus
manın önü alınabılir. 
Kusmayı dlfi olarak şu tertip 

kullanılır: 
Limon tozu 6 gram, kaynamış 

su 300 gram, limon şu bu 50 
gram. 

Bu tertip bufontı geeinc ye ka
dar yarım kahve :fincanı alınır. '--------.1 

merhamet idiy~ merhamete ihti
yacım olmadığını sana du~ u00ncak 
kadar daima metin hareket eit'im. 
Meıhamet, irade \:C mücadele kuv
vetleri zayıf olanlara kıırşı gös
erilir. 

Liıtfiye, ölümün beni kaskavra
dığı ve sancılar içinde kınandır
dığı anlarda bana çok ümit ver
miştin. Yatağımın kenarına otu up 
da: 

- Ne yaptı! 
- Daha ne yapacak! Gel de 

şöyle anlatayım. 

- Anlat bakalım ... 
- Sultaııhamamından geçtım .. 

Şöyle Mahmutpaşadan vurup çar· 
~ıdan Beyazıda çıkacaktım. Bir 
köse başında bir adam durınuJ.. 
e!rafını bir kalabalık sarmış .. Or
tadaki adam bağırıyor: 

- Deveye file şemsiye.. Horoza 
tavuğa fanili! .. 

Etrafını öyle bir kalabalık sar
mış ki. .. Ne şemsiyeyi, ne fani -
layı görüyorum. 
Şöyle uzaktan sordum: 
- Fanilaları kaça veriyorsun? 
- Seksen kuruş! dedi. 
- Nasıl fanila onlar? diye sor-

dum. 
_ işte lla, fildekos fanila! dedi. 

Alanlara sor! Beni bilen bilir. 
Haydi tavuğa horoza fanila! Hay
di tavuğa horoza fanila!. 

- Daha aşaeı olmaz mı? de-
dim. 

- Çiftine bir buçuk lira ver -
bakalım! Tüccar battı, top attı .. 

Günler geçtikçe daha kuvvetle 
anlıyorum ki, yeryüziinde giuleri
mir. güneşe açık kalabıtnıesi an
<·ıık sana suhıp olnhilmenılc mıim. 
kün Tr. Biraz daha iyilPşmek, 
k:ı 'lnn k için güı•lerdı · ıçinde 
kapalı kaldığım odnına gel<liğin 
gün ndel,i ıfnde hamb ka 
idi. D liııiu ~ö3 le nıckt ki diren
me · 1c r ılık gozler'n: 
Di~ ordu. Beni araba~ n ko;} duk

ları \'C ol imle ya~· 1D ili 1 da'rna 
bize mechul olon sır hudutları j. 

defa üzerimizden ırak bivmarha-
neye girmiş, çıkmış .. Hem de, son 
defa birkaç gün evvel çıkmış!. 

- Şimdi ne olacak, peki? 
- Ne bileyim ben?. İşte, baka-

lım.. Mahkemeye geldik. 

Biraz sonra mahkeme açıldı. 
F:-nilacı (!) ve iki davacı salona 
alındılar .. 
KcndisınE sual sorulan maz -

nun : 
- Ben ,dedi, bcs senedir böyle 

geçinirim. Tavuğa horn7,a fanila, 
deveye file şemsiye satanın .. Al-
lah bereket Yersin, çok kazan -
dım. AÖartıman yaptırdım. Tam 
otomobil alacaktım .. Hususi oto
mobiller vasak oldu ... 

Diioedüz saçmaladığı belliydi.. 
'T'ıbbı Adliye gönderilerek ·müşa-

hed0 altma alınmasına karar ve
rildi. 

Maznun mahkemeden çıkarılıp 
Tıbbı Adliye sevkedilmek üzere 
gid rke-n tekrar başladı: 

- Tavuğa horoza fanil!,, De -
veye file şemsiye.. Tavuğa horoza 
fanila! ... 

kalbime kuvvet veren, ölümü ye
aen <;adeee ve.. sadece gözleı·ini 
göı:Jerime dağlıyan ve beynimtle 
bir aşk cüaeşi gibi yaaaıa_bakışla
nndır. 

Bu0 ün, hu satırlan yazarken 
kendi kentlimden şüphe ettiğimi 
sana söylemeliyim .Dayatımı kur
taran kadın bayatımıa seyrini u 
bilmelidir. 

Liitfiyc, aklımdan, hafızaıaclu 
ıüphe ediyorum ve.. keadi keati
me soruyorum: 

- Deli mi oldum?. 
Bir erken buaamuua ll•=maa 

içinde miyim?. 
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Profesör Şükril Baban cCorçil'in 
sözlcrı> isımli bugünk:u Ba§makalesm
de İngiliz Baavekili Çörçll'in evvelki 
iWI söyledıği nutku tahlil etmekte ve 
bilAhare: 

cMıster Çörçil'e göre İngiltere At
lanti.k muharebesini kazandıktan ve 
hazıılawuı Amerıkan malzemesinin 
devamlı surette Buyük Brıtanyaya 
akına ını temin eyledikten sonra Hit
lcr nereye giderse ııtsin, ne kadar 
tahrıbat ve sefalet yaparsa yapsın elın
de adclct ve ceza kılıcı oldugu halde 
arkasından kovalıyacaktır. 
Halıh zır \ aziyeünuı .karJŞık ve Al

man savletinin ılerclınc.kte olduiu ıu 
tarıhi dakikalarda Çörçu n ozlerJ bu
t n ı tııa nltındakı mıl eU re bır ümit 
ışığı gıbi gorunmektedır > demektedır. 

CUMllURIYET 

Nedlm'ln beUndeld 
saldırma detu, 

divit 1m11ı 
Geçenlerde bu sütunlarda, 

Divan Edebiyatı ıiirinin en 
üstad ıairi Nedimin, bir revü 
ıahneıinde beli kamalı ola
rak temsil ve teıhir edildiği
ni yana yakıla yazmıttım. 

Dün matbaaya geldiğim 
vakit, namıma bırakılmış bir 
mektup olduğunu söylediler. 
Mektubu bırakan zatm ifade
sinden anladım ki, revüyü 
tertip veya idare edenlerden 
biri.. 

Beni arayış tarzındaki hid
detli ve asabi halind il de, bu 
revü ile maddi ınünasebe i 
oldugunu kestirdim. l ıse, 
bu tarafları la m do w il.. 

Pardon, bir noktayı daha 
tavzih edeyim: f-r KtUp S hi-
bi, beni bir yanılmak! itham 

• edeceği yerde, fazl olar a-

SA8AH 
B. Husey.in Cabıt Yalçın cTehllke 

karşısında> isimlı bugünkü Başmaka
lesinde: 

<Naziliğin bütün dµnya için ne hn
k.:.ki bıı tehlike te~l ettiğinde artık 
hiç kim.seilin Gilphesi kalmadı. Ame
rika Cumhurrels Muavini irat ettiil 
bfı ııut kta Naal ldeolojjaUıin bJr da
ha o l.a.Jıramıyaçak urette ezilmeli 
lüzumunu buyuk bir vuzuh ve kuY
vct ıle dünyaya illin eW. Biriefi,k A
merika de\ letıerl.nlıı icar ve iare ka
nununu kabul etmek suretiyle dilnya 
derıckrasilenne bazırladıtı yardım • 
btiyilk bır delilidir. 

Yai.nız, itiraf etmek IAzımdır ki, Av
ruapdak.i tehlike gittikçe sür'at peyda 
ccliyor. Bunun kokünu kazıyabilmek 

için her şeyden evvel sahasını tahdit 
etmek, bazı mıntakalarda Nazi hareketi
ni durdurup hapseylemek, ondan ıon
ra tehlikenin üzerine ,yürüyerek nlhal 
darbeyi indirmek lazundır.> demekte 

.. ve Amerika ile Sovyet RUS78 gibi btı
yillt devletler için harbe müdahale za
manı geldiğini söylemekte ve rnQ§to
rek tehlike karşısında parolanın yal
nız cDerhal ve müşterek harekeb ol
duğunu yazmaktadır. 

camellbda peynir
ler ıatıımazmı, ı 

ıırı gidiyor, gafletle ithl\m e
diyor. Bittabi, bu gafleti üze
rime almıyor ve mektubun ü
zerinde bırakıyorum. 

Bana hıtaben yazılan mek
tuptan anladığımu gör,:,, tem-
sil edilen Şair Nedimin belin
de bir kama değil, &adece hır 
divit varmıı!. 

itiraf edeyim, ben, mevzuu 
baha revüyü görmedım. ~ 
leıef, böyle ıeyleri gorece 
vaktim yok.. Bir arkad .. tan 
naklen dinlemiıtim. Dem k 
oluyor ki, şairlerin beline so
kulu bulunan alet, bir aleti 
cariha olan kama veya sal· 
dırma değil, $adece, eski de
virlerin tahrir ileti olan bir 
divit imif .• 

Bu tavzihten memnun ol
dum. Yeni nesil divitin ne ol
duğunu bilmez. Bu, bir n vi 
lıokkadır. Çünkü eskiden, ka
mıt kalem ve ıiyah mürekkep 
kullanılırdı. Bu •İyab mürek· 
kep, bupnlrii aiyah muı·ek

kep cinsinden değil, ayn uıul 
ve erkin ile yapılır, çabucak 
kurumıyan bir cinı mürek· 
kepti. Katipler, çelebil r, hu
li.aa, erbabı kalem, divit ve 

kalemdanlığı belindeki kuıa
ğı içinde gezdirirdi,. 20 - 30 
sene evveline kadar hala, dı-
vit ve kalemdanlık kullanılan 
i.letlerden idi. Y enicamide, 
arzuhalcilerin önünde bunle.
n görmek mümkündü. 

Bugün arzuhalcilerin ö
nünde birer yazı makinesi 
var. Tarih ne çabuk akıp si· 
diyor. 

R.SAB}T 
Osman isminde biri Beyoğlu Ba- -------

lıkpazannda bakkal Angilyos'dan 
dün kaşar peyniri almak istemiş 
fakat bakkal camekanındaki pey
nirleri satamıyacağını söylemiş -
tir. Buna kızan Osman bakkalı 
döğmeğe kalkmış ve yakalanarak 
Beyoğlu Cürmümeşhut Mahke -
mesine verilmiştir. Mahkeme Os
manı 25 lira para cezasına mah • 
~etmiştir. 

Eğer gözleriaia mulaafua et.i
ye, kulaklarımın aheaıUıi kaybet
memiye ~alıştığı tahlo ve sözler ltlr 
riyanın bıraktığı izler delilse hu 
gtia ben bu izbe Ollam41a b11 satır
lar karahyan muztarlp adam ie
p, yeai hayaha çerıeveainden 
taşan Halil Necip oı.a'lı idim. Bir 
aa seninle başbqa olduğumu 
tasavvur edil oram: Bilsen o aa 
içimi ne müthiş bir enerji ile dolu 
buluyorum. Snirlerim yumuşuyor, 
yatıpyer, muhllke1111ea ıllselfyor, 
yaşama anam çejalıyor, •ayata 

Meac~ıuer ıc 

diri ~ö .. -
Mendiller neden mesd Hl\ r 

lak, beyzi veya nıust .. t 1 d 

dört köşeli? Bunu IU{'r '. 
risi sebebini t'ğrcnmiş, Ie 
hu.İran 1785 de Fran 12 km lı t)ıı 

altıncı Lui mendillerin bo-. l.ırı ile 

ealeriain müsavi olnro m ct

mit- Bu karara sebeı,. ' c t :Su eli 

§eyleri _çok seven kr IH i /\ n· 

tuvanet'in 

Bir;mizin 
tfepimi:zin 

Sebze f 
mürakab 

:nıle Yaşama arannda ve i
~ aha çok yakın bir boğuşma
ı 'Hında Azraitin tekrar hayat 

dd .. t duymamalısın .• 
dar tere u. . ben o senin muha· 

- Senin öliimiinli istcıni~ omm! 
Dediğin nmla ne kadar ınes'ut

tum 1Jilmezsin O anda hakikaten 
ben de ölmeyi iısteıniyor, pişman
bk duyuror, hayata tekrar dön
mek fırsatını bulmak için çırpını· 
yerdum. 

çinde bıraktıkları andil da yine 
senin bir bakı ta bir insanı deli 
edebilmeye yeten shah ~ozlc1·in
den gözlerime ıızanun bakışta ru
hundan fışkıran ve: Bu, yerinde ve hakb ltir M1'114•. 

ltakışım deflfiyer, damarlarunı 
boğan iirperti yerlae lttitUn Hft· 
lltfme neş'e, saadet, çaliklik, zev .• 
gefiren bir llayatlyet geliyor. 

sından . . al d•w• b" rn ıçerıye s ıver ıgı ır 

hl 
1 ~ası~ tasavvur edersin? Bil· 
tı?,tdıye kadar hiç böyle bir 

vıu uıerinde düşünmek fırsa-
1 bttldun nıu?. Belki bulma -
8•11ndır. O fır atı işte ben saaa 

13oruın. 

asatınıı muhakkak ki sana 
çl tyum. Sen olmasaydın, bana 

d
. n ve o doktonı getirme· 
ın .. 
b un ne hen bu 'ii:P.hrt.,n 

a ıl r, ne de sen • 1 okuya· 

Lutfiye, nıçın 'ğ' hayatıma 
d ısrar ettı 111 

faza5JD a . k oJmayı yaşaını· 
kıydım.'·e .. t?P': Elbette ki, bunu 
ya tercıh ettım · · bip olama· 

. d • Sana sn 
takdır e ersın. . · l'k dünyası d .... umıtsız 1 
manın ver ıgı b. aJcnıden öbür 
kinde hayatınu ır birden kar
aleme naklederkben .s: yolumdan 

,.ıktın vt enı ı·· 
şıma ')' . . yapmıya u-
çevirdin. Nıçın b~nu · 
zum gördü bilmı~·onı:~ea bir 

Eger seni buna sev 

Hastanede bir saniye için bile 
beni aramadın, araştırmadın. Has
taneden çıkhm, yine Ö) le .. 

Tekrar hayata ve evime döndU
ğiimden muztarip olduvumu sana 
söylersem bıma heyret etmemeli
in. 

H kikaten muztarih'm. Bu ıztı. 
rap zali h kkü u it tek § y-
den alıyor: Sensizlik. 

- Ben seninim!. 
Diyen bir lıaykırIJ ardı. Bu 

haykmş hastanede ve ölHmiiıı ku· 
cağında bana hep km; vct veren ve 
gö lcrimi dolduran bir haykır1' 
oldu. 

Ne doktorların, kanımı tau kaa· 
la aşılamaları, ne bünyemin dn a

lığı emin ol ki, yaşam u da bir 
dayanık olmamı hr. Beni yaş tan. 

ÖIUme koştuğum gilnle tekrar ı.a
yata döndüğüm giln aras11ulald 
geniş ölçüdeki tezatlar kafamın i
çinde hu sernyu yaratıyorlar. B• 
halde, ben uzun ltir rtiyadaa ayd
mı~ olmamalıyım tleiil mi?. 

- Evet •• 
Yahut da: 
- Hayır .. 
n·~ cbilm~k için ı.afızama itiaat 

edemiyorum. 

LMfiye, bir an sen de bunun ila
kikat oldutunu tasavvur et ve .• 
böyle ldr Halil Necibi göıler111in 
önüae getir. Sen· n, yalnız senin 
hunr ve saadetin için çırpınan, 
apnu ılalta çek kazanmak kay ZJ!ll 
ile didinea, şen, mes'ut, iradenin 
ve a!fkının kölesi 'ltir Halil Necip. 
Bu senin kalb ve .. göz bo luğunu 
doldurmıya yetma mi?. 

(Arbm Var) 
J 



YE 
TILIK KADIN! 

Yazan: SEYFETTİN ODAN .... J.._-
Galiba, bay ve Bayan Cevdet a

ilesinin en iyi dostlarından biri 
idi. Her hafta pazar günleri hep 
beraber gezmeğe çıkarlar, yerler, 
içerlerdi. Onların, hiç değişmiyen 
bir adetleri vardı: Bütün masra

fın yarısını Galip, yarısını da 
Cevdet öderdi. 

Bir gün, c~,·dete, bulunduğu 
müesseseden, elli lira fazla ile bir 

başka iş verdiler. O hafta, mutat 
gezmelerine giderlerken., Cevdet, 
bir aralık Galibe: 

- Menim aziz dostum, - dedi -
bundan sonra masrafı üçe tak

sim edelim. Çünkü kazancım elli 
lira artmış bulunuyor. ı 

Bu teklife, Galip itiraz etti ve: 

- Maaşının elli lira artmış ol-

1 
ması, anlaşmamızı bozmağa se -
bep olamaz! - dedi - sen, eğlence 
için gözden çıkardığın bu para -
!arla, karına öte beri alırsın. Biz, 
Yine eskisi gibi masrafları ikiye 
ayırırız. Eğer. piyangodan yüklü 
bir ikramiye çıkarsa, o vakit mu

kavelemizi bozanz. 

Cevdet de Galibe itiraz etti 
Amma, sonra eski anlaşmayı tat
bikte karar kıldılar. 

Cevdetin karısı Cahide, çok 
güzeldi. Bu harikulade güzellik, 
bütün iyi niyetlerine rağmen Ga

libe tesir ediyor, onu büyülüyO<"· 
du. Galip bekardı. Fakat arkadaş 

kansına aşık olacak karakterde 
değildi. Cahideyi, sadece güzel di· ı 

ye takdir ediyordu. Ona karşı hiç 1 
bir emel ve arzu beslemiyordu. 

Yalnız Cevdet karısıııa bağlı 
olduğu kadar işine de merbuttu. 
Bu yüz,icn, farkında olmadan ka
rısını ihmal ediyordu. Ekseri geç 

vakte kadar ~alışıyor. bugünün 
işinı yarına bırakmıyordu. Bu hal

Cahidenin hoşuna gitmiyrodu. 

Çünkü o yaşamaktan ve gülmek

ten ba'ka bir~y düşümniyen bir 

kadındı. Bir gün, nasıl olup da, 
ııenelerdir kocasının bu haline da

yandığını düşündü ve buna hay

ret etti. Böyle düşünürken, gö -
zünün önüne Galibin hayali gel
di: 

- Kocam işine baksın, ben de 
eğlenmeme bakarım! 

Diye mırıldandı. Yalnız, daha 
lazlasını düşünmedi. Zaten ka -
dın, böyle hallerde daha ziyade 
ltislerine kapılır, ötesini düşün -
mez. Cahide, o günden itibaren 
Galibi tahrik etmeğe başladı. Ken
dine kur yaptırmağa muvaffak 
oldu. Bir gün, bu iyi niyetli ve te
miz karakterli insan, arkadaşının 

karısını kolları ar8Slnda buldu. 
Bu iş nasıl olmustu? Galip, vic

dani bir azapla bunu düşünüyor

du. Sonra, kadının böyle bir ha
rekete kendini neden alet ettiğini 
hatırladı. 

- Zavallı Cevdet! dedi - çok 

iyi insandır. Amma, kadın ilımal 
edilmez ki. .. 

Dedi ve aralarııııdalı:i miiııaııe 

bet devam etti. 

Bir pazar günü idi Galip, oto· 
mobili ile geldi. Cevdet ile ka -
nsını aldı. Her hafta olduğu g>bi 
şehirden dışarı çıktılar. Boğazın 

güzel bir yerinde kuşlar cıvıl -
dayan bir korunun, ihtiyar ağaç

larının kesi! gölgelerinde bir kö
ıeye çekildiler. Bu fevkalade ta

biat dekoru içinde, nefsi bir gün 
geçirdiler. Nihayet, !bu saadetli 

dakikalar, akşam olunca eridi. 
Giderlerken, Galip hesabı tama

men gördü. Cevdet, bugün her 
zamandan fazla yapılan masrafın 

yarısını ödemek istedi. Galip, hiç 
bir sebep olmadığını söylediği 

halde, onun verdiği parayı alma
dı. Parasını cebine koydurdu: 

- Kanna bir şeyler alırsın! 
Dedi. Bu sırada, gözleri; Cahi

den.in bakışları ile karşılaştı. On

larda, bir şeye sinirlenmiş bir 
mana vardı. 

Ertesi gün öğleden sonra bulu

şacakları halde Cahidc geldi. Ka
dının her zaman şen ve mütebes

sim görünen yüzünde bir endişe, 
bir ürkeklik vardı. Galip, onu 

böyle görünce şaşırdı. Birşey 

10rmağa vakit bırakmadan kadın: 

- Cevdet evden çıkar l'ıkmaz 
buraya geldim! 

Dedi. Hıçkırıklarını zaptetmeğe 

güçlükle muvaffak oldu. Sözle -

rine şöyle devam etti: 

- Ben, satılık kadın değilim! 
Sana, paran için yaklaşmayı bir 

an düşünmedim. Büsbütün başka 

sebeplerle. Amma, .sen bunu an
lıyamadın. 

- Canım, niçin böyle söylü -
yorsun! 

- Dünkü hareketin, aramız 

daki münasebeti ödemekten baş
ka bir şey de);ildir. Yalnız satılık 

kadın böyle şeylere ses çıkarmaz! 

Hiddetle odadan çıktı. Sür'atle 

oradan uzaklaştı. Satılık olma -

maltla, namuslu olacağını sanı -

yordu. Fakat, satılık olmadığını 

idrak eden bir kadının, her şeye 
rağmen, daha evvel namuslu ol

mayı düşünmesi lazım gelmez mi? 

MARIKA RÖKK'ün 
Mevsimin 1001 harikası filmi olan 

KORA R 

~TEDK§:gj Bu harbin ne 
facialarını 
işiteceğiz? 

Bekri Mus afa 
Yazan: OSMAN CEMAL YGlfıl Balkanlarda 

Yunan cephe
sinde derhal 
bir mütekabil 
taarruz yap
mak lazımdır 

E Yazan:~ ekli Kurmay 
Subay 

Yugoslav hudutlarında: 

1) 4 tiNCti YUGOSLAV ORDU
SU MINTAKASINDA: (Zağrep) 

Avmturya hududunu aşan Al
man kuvvetleri (Maribori) şehrini 
itgal etmiş ve (Derina) nehrini 
cenuba geçmeğe muvaffak olmuş
tur, Almanların taarruz hedefi 
(Zağrep) tir. 

2) 1 NCİ YUGOSLAV ORDU
SU MINTAKASINDA: {Belgrad) 

Macaristan ve Romanya hudut· 
)arını aşan Alman kuvvetlerinin 
vardıkları hedefler hakkında he
üz bir haber yoktur. Yalnız bu 
ıwntakada hükftmet merkezi ve 
umumi ordu merkezi olan Bel
grııd şehri müteaddit hava bom
ltardımanlarına maruz kalmış, 

halk epeyce zayiat vermiş ve şe
hir tahribata nğramıştır. 

3) 5 NCİ YUGOSLAV ORDU· 
SU MINTAKASINDA: (Niş) 

Sofya - Niş istikametinde iler
liyen Alman kuvvetleri Niş şeh
rini işgal etmiştir. 5 nci Yugoslav 
ordum Niş garbına çekilmiştir. 
Köstendil • Komanova üzerinden 
ilcrliyen diğer bir Alman taarruz 
kolu tisküp şehrini almış ve bu
radan şimale teveccüh ederek Kal
kandelen kasabnsını işgnl etmiş
tir. Konıanova, tisküp, Kal.Jrnnde
len mıntakasında bulunan 5 ve 3 
üncü Yugoslav ordum birlikleri 
garba ''e şinınle çekilmişlerdir. 

4) 3 tiNCti YUGOSLAV ORDU
SU MlNTAKASINDA: (tiskiip) 

Petriç - Stromcn - İştip istika
metide ilerliyen Alman ınotörlü 
ltirlikleri İşlip kasabasını işgal .,.. 
derek Vardar nehri garbına geç
mişlerdir. Pelriç _ Beleş dağı yay
lası şimalinden ilerliyen Alman 
motörlii birlikleri Doyron gölü 
civarında ikiye ayrılmıştır. Kolun 
birisi Vardar nehrini geçerek gar
ba yürümii1 ve (Pir lepe) ) i işgal 
etmiştir. Diğer kol cenuba Yuna· 
ni )lana inerek Sr1Unik şehrini iş
gal ctnıiştr. 

5) 2 NCİ YUGOSLAV ORDU· 
SU MINTAKASINDA: (Saray • 
Bosna) 

Bu orduya mensup Yugoslav 
kıt'aları İşkodrayı işgal ed!'rck 
(Derina) nehrini cenuba geçmiş
lerdir. Bu kıt'aların, Alman 1110-

törlü birliklerinden evvel (Ti -
ran) a varmaları az muhtemeldir. 

Yu1>an hudatlarıada: 

Tefrika 

B 
Iika 
eibı 

işgal eden Alınan motörlü birlik
leri Yunan kuvvetlerinin eerisi:ni 
kesti. Yunanlılar teslim olmıya 
mecbur kaldılar. Bunun neticesi 
olarak Yunan ordusu müdafaa sik
let merkezini Vardar garbına ve 
Vodine, Florina şehirleri mınta

kasına nakletti. İngiliz kuvvetle
rinin de bu nııntakada yeni mu
harebelere hazırlanmakta olduk
larını kabul etmek lazımdır. 

6ıımttn pençesinde 
iken servete 

konan tayıaıar 
Vezir Hazretlerine Şi 
Ne Cevap Verelim Acab 

Bu harblıı ileride yazılacak, yani 
sahifelere geçecek tarihi içinde kim?i- - Yani, hakikati ona mı söylı· 

1 kür 
land 
ğu rwn, bak sana oğ?uın. et 

yavrum! diyorum. Ben dr b 
ta senin bir hakiki anan 
rım. Gelinime \'e oğluına l 
olduğun o büyük jyiliklerdıl 
ra, sen de artık bu aileni' 
dından oldun!. Bak gözüııı 
ru evladım, artık yaşını b 
dın, fakat bu darıdiinyada 
silsin, bahan, anan, kardeş 
seninle yakından alakadar 
kimseciğin yok. Artık saıı' 
hayatta bir eş, bir yu,·a i<I 
tık bu haytalıi;ı, lıaşarıJı~I 
lanet ohun onun kızına d .. 
ğına da ... Vazgeç artık o ) 
tüccarııun kızından filiııı 

sana kendi elimizle eşten 
bir helal süt emmi,. di ay•· 
giince, yüzüne gii.-ıiine bs. 
kızcağız bulalmı, 5eni c>I 
!im, sen de artık hkran \'O 

gibi ev, bark Nı'iuk çocuk 
ol. rahatca yo<a,nana haJı.!. 

Arnavutluk cephesinde İtalyan 
ordularının taarruzları hiçbir ne
tice vermemiştir. Yunanlılar ta
biye sahasındaki mukabil taarruz
larına devanı etmektedirler. 

V u;i yetin hülıiııası ı 

Bulpr ve Yunan hudutlarından 
taarruza geçen Alman orduları ilk 
hudut muharebelerini kazanmış, 
Yugoslav ve Yunan ordularının 
arasıııa girerek (Seliinik - Doyran 
gölü , Pirlepe • i~tip - Üsküp -
Kalkandelen - Niş) dahil hattıııa 
kadar garba ilerlemeğe muvaffak 
·olmuştur. Fakat Alman ordusu 
henüz büyük bir meydan muha· 
rebcsi kazarunamış ve henüz bir 
müttefik ordusunu imha edeme
miştir. 

Fikir ve mütalea : 

lir, ne müthiş sahnelerin cereyan et- yeceksin?. 
tiğini öğreneceğiz. Bunlardan biri de - N o yapayım, siz doğru söze 
IU olsa gerektir. inannııyorsunuz, buna inan";a i · 

On altı kişi geçen ay Londrada A- nansa ancak saadetli'ı devletli'ı ve-
mirallik Mahkemesi huzuruna çıkanl zir hazretleri inanır. 
m11lar ... Bunlar Amerikada Ternöv'ün 
Cenubunda batırılan bir İngiliz petrol Ağa maiyetindekileri dışarı sav-
gem.i!linden sağ kalanlardır. Bunlardan mak istedi: 
biri yalnız isimiyle mahkeme huzuru- - llelc siz biraz dışarıya çıkın 
na çıkmıkitır. Çünkü gemıde öldüğü baka~·ım!. 
lçlıı mahkemeye gelememiştir. Ötekiler dışnrıya çıktılar. 

Muhakemenin neticesinde on beş ki- - Mustafa aklını başına al, bu 
fiye ve ölen tayfanın karısına, mah- işi zaten vezir tnkip ediyor. Kızın 
kemece 14,700 İngi1iz lirası tevzi edil- b nişanlı>ı olan delikanlının abası 
mesine karar verHmiştir. 

Facianın Wsiliıtı şu: Veli pa~n ıneseleyi ıloğrudan doğ-
ruya gidip \·ezire s,ikayet etmiş .. 

cSan Demetrio., ismindeki bu pet-
rol gemisi, Kanadadan İngiltereye ha- Eğer ~en onun kar~ısınn çıkıp ay .. 
reket eden 28 vapurluk bir kafil('nin ni iııkllr yoluna sapacak olursan, 
içinde idi. Birdenbire kafilenin ü~~rine koı:k:ırım, halin daha harap olıır. 
bir obüs yağmuru başladı. Büyük bir - İ;,.·i amnıa hen vezir hazrct-
Almoın deniz fu.;tü gemisi ateş n.çmıştı. lcrinin karşısına suçlu s1fatilcı çı· 

Birden San Demetrio'da yangın çık- kacak de~iliın ki!. 
tı. l~apWn gemjyi ~hliyc emri verdi. _Ya ne sıfatjle çıkacaksın?. 
Üç tahlisiye sandaluıa binen mürett.e· _ Şik&-yet~i sıfatilc!. 
bat, bir cehennen1 kazanı haline gelen _ Nasıl şikttyctçi sıfatile?. 

Cenubi Yugoslavyada bulunan vapnrd<ın uzaklaştıLr - ·a,-ı! olacak, sevgilimi ka-
ve Alman taarruzları karşı~ında ~u üç ~a.."ldaldan iki~inin ne oldugu • . k . 

henüz mall.ıın değildir. Fakat üçüncü~ü çırmı~lar. onun ıçın apınıza şı· 
garba ve şimale çekilen 3 ve 5 in- k' ld' Ad ı t sis ve fırtına i~indc denizin üzerinde nyetc gc ım. a e namına sev· 
ci Yugoslav orduları elden çıkma- çalkanıyordu. Saı;dalda on allı kişi giliıni buldurup kaçıranları da ce-
ınıştır. Cenupta da Yunan ve İn- vardı. zalaııdırmanız i~in size ~ildiyete 

giljz kıt'a]arı vardır. Bunların İkinci &un ö~ledt!n sunril, sandald~- geldint diye!. 
kuvveti en az 15-20 tünıendir. iki kiler, ufukta kendi ıcırılJc,..inı gc-mlleri- - Ulan bu nasıl olur"! 

görmesinler ıni?, -Basbo.ı'.\·ag .. ı olur!. Çünkü İ4>_İn 
müttefik ordu arasına gireıı Al- · 

k 
San Demetrjo b<!tmanııştı, !aı,aı ha- do!!rusunnn böyle olduğunu Al-

man taarruz ollarıııa şinlalden ıa yanıyordu. Th.>th.:ll genıiyP tloi,.rru 0 

t b. k b'I t !ah da bilh. or. ve cenup an ır mu ~a ı aarnt:ı yol almıya baı;ladılar. Ve birdrrıhire de 
yapmak mu\ alık olur. Alman or~ akıllarına iiU geldi: Geıniyc çıkırıak! Ağa biraz dü!}Ünerek: 
duları Yugoslav ordularını tccri- Evvela bir, ronr.1 ıki, nihayet on altı - Peki, madcnıki öyle, sen bu 

tayfa halatlara sarılar~ık, Yapurwı kız- kızı kaçırına işinde kimlerden 
de ve münferiden mag"li'ıp etnıeı:-e •· ? gın saçları ü.-.tünc r,ıkt:lnr. ~~ınla;·ın şüplte ~uı~·orsun. 
çaJışıyor; huna nıılni olnıak için içinde ayakları kınlr:.ı;ş olan Coe Boyle _ l~\'\'l'IU kızın ana1'ından!. 
Yugoslav orduları Yunan ve İıı· isminde bir aı~sçi de v:u:d;,. _ .. ı\.ııa~ından nıı?. 
giliz kuvvetlcrile birleşmc&e ~a- Güverte bir hor•bc holinde itl. Yr.~- _ ı-Jldte! Mutlaka, kadın kızın 

İhti~·ar b•l•nın bu söz!' 
tafaya lıayl: ~-umuşak ve b 

yordu. Falr•t henüz izi buh 
mış olan Luın &onradan U 

mi~ olan n&kı bu sözlere k• 
- Pc-~; n.nncığın1. ha~~~! 

diğin l."'Hlt.:"n olsun!. 

Ded'•leıııiyordu. Oııuıı i\~ 
yar botun sözünü bitirinct 
tara. bir müddet ba~ı eğik 
de di'şünceye daldı. Sonr• 
larak: 

- O da olur iıı~aallah aıı 
o da olur!. 

Di~·e işi kısa kesmek i• t 
kat kadın ısrar etti: 

ıner 

Dan 
rafı 

A 
Am 
tadı 

bôl 
ÜZ' 

va 
nıu 

B 

A 
kar 
faa 
neb 
n .. 
iste 
Öde 

Yo 
Ve 
la lışına1ıciır. Üç ordıı nıüşterek ve gın, kumpasları, telsiz nHlkine&ini. dil- bana ,..\.rap knrı~ile ~on gönderntiş 

müttehit bir cephe tesis etmedik· men tertıbatını, h.;r!tal.ı.rı hul;1~a en olduğu l•ahcri \-c bcninı ona ee· 
lüzumlu şeyleri nuı.h\'ct 11l;ti. 

çe, ha.rbin icabatı bir elden sevk İkinci süvari Havkc;>ns'iıı kunı:::nda vnp olorak yollaınılj olduğuın ntf'k-
-:. ~ ·~:.re ed:In1edikçc, üstün AI- ettiği bu adamlar, yardıa::ıcı dıı.rıt:ni. tubu lı:ıbcr aldı, kızın gizlice ha· 
ınan kuvvetleri önünde ayrı ayrı h,e yarar bir lı.ale gctlrJilcr. Oııdan na J..aç:ıca~ır.ı •~zdi. kızı şimdilik 

rn· 
- Ne zaman o1ur, ~·ol ... srt , ba 

ayın son ~nr5nmha·~ında J111 

dcmki olur dij·or~un. bir 9G 

ol!-:tın bu hal·ırlı is:. 

mağli'ıp olmak tehüke>i her za- sonra da ateşi söııJil r:T>'Yc !.oyuldu- ortadan ~ok etti. 
man varittir. Bn bakımdan İskod- lar. - Uiçhir ana kızmı )·ok eder 

Bunla!' yaıu~n nı..:11.otu11 .;öı.ü kOı· e- nti?. 
ra . Drnç istikametindeki Yugos- • den dunıan1.nrı i<"iııda atc.,..t:c 111UL·adele _Yok etti diyorsam, viicudünii 
lav taarruzu çok mm af ık bir ha- ederlerken, •ıo.;ıda bıroktı~ları ı.an- dünyaıbn kaldırmadı ya, muhak-
rekettir. dallarının ipi çözülrnü~ \·e sandal iiCn- kııık onu 'ilkıc:::ı bir ~·erde gizledi. 

O halde "llpılacak iş basittir: di kendine açılıp uzaklara gitmişti. S b ~ ' - . e ep. 
Şimalde 4. ve 1 inci Yugoslav Kltnse bunun zamanlnda. farkınn va~ - Cannn ~ebebi var mı a benim 

ramaınıştı. On aıtı kl~l cayır c;ıyır ya-
erdulan az ku\'vcllerle oyalaını- nan vapurun içinde m.'lhbus ktJlnuş- mürii\·\-etli ağaın, k111 ben ka~ır· 
ya devam ederek büyük kmmla- lıırdı. mı~·ayım diye!, 
rile cenuba çekilmeli, 5, 3 ,.ez inci Gece yu~l!JJ, kar::ıııh-.ı,n iı;~nde atesi Ağa yine biraz diişündiilt..ten 

Yine biraz dü~Uı:düh~t·.: 
Mu .lafa ~n cernbı '~rd;; 

- Hele bana bir il.i ıı) 

müsaade et, şu kı~ı fama•'' 
çirip l 37.J getire Hın!. 

Bu sefer, Bal~·oz :liııl r< 
tıldı: 

- Sahi be, ~.Iu ıtafar:~" 
len artık be knrdc.,:m!. 

- Sıra" ı;elinee o da olr 
dik a .. 

d l .d. söndürıniye n1U\'aff;.ık oldulur. sonra: 
or uları tak\'iye etme ı ır. 5, 3 ve 
2 

· . y 
1 

d 1 Böylece deniı: ortasında aç, susuz _ llaaa ... Ha ha, ha!. E\.'et, e- Bal ·oı.un annc~i: 
ıncı ugos a~ oı· u arı cenup 

bcklc~irlerkcn, iki ayogı k~i1cu Coc vet!. Bu da hatıra gelmez değil -Artık siz ho:;(:a I· .. Jtrt• 
ve cenubu şarki istikametlerin.de Boyle öldü. sanld!. mıya gidi~·orıı,, deyip kııı 
bir mukabil taarruza geçmeli, Al· Ancakil yed!uci Gtin bır İ.nGifü l.aı·p · 

gcrnlsi San Dc:netrio'ya tesadüf etti v~ - l~te onun için bu işi bir kere runluri!e birlikte oC!td:.ır1 
man kuvvetlerini - hiç olmazsa vapuru kır-ııta t3karak bir İngHh: li- de o ~·oldan bir aı·aştırma~·a gi- dıktan sonra If:f rl<~r.;!p ~ı 
~arka atarak • ~eııubi Yugoslav- , " · r J mn.nın~ getiı·di. VRpur lin1ana girer- rİŞSC"nız eua O 1naz. •:aJr!yc titcc:ırı~:t?. k!:t!rB c! 
yoda Yunan ve İngiliz km·,•etle- · d b' · ı. t ken, sular güvcrtcsıne kadar cılunıı;;h. - Fakat şun i ız vezır azre · - Kızcagııd~ln l:lllft L :, 
rilc ınüştcrek ve uıüttchit bir cep· Fak;:ıt vaptıı· h513 bat.1u.rordu. }erine ne cc\·ap verelim acaba?. yok nıu? 
he tesisine çalışınalıdır. Yugos · Vapurun anh'1rlarınds, yangından - Söylediklerhni aynen söyl~r· _ Zannctlc.rstın zaptİ'.\, e 
lav ordularınm mukabil taarruzu- k t 1 ıo b. t.o ı k 60 o ı· · • d b · ki t ' ur arı mış uı n u .O o ngı- senız onun a u ışe a ı ya ar. gizli adamları kılın izi ii 
nu tamamlamak için Yunan ve liz liı·ası kıymcti11de ınnhrukat k<Almış- Mustafa 0 geceyi de zaptiye ka· 
İngiliz orduları da Pirlepe • İştip tı. Vapur yepyeni olarak 250.00Q İngi- pmnda nezaret altında geçirdik- imişler ve galiba. ak~am;ı 

liz lirasl k.ıymetindc idi. • • da nerede olduğunu ınr' 
istikametinde faarruz etmelidir, ten sonra, ertesi sabah, kenGi•ını İngiltere deniz kanw1ları. terkedil- karacaklarnıı~.'. 
Vardar ağzı ile Dnyran gölü nra- m:, bir gemiye tekrar binerek kurla- rifte ve muteber kdaletle orı;<lan . • L 

1 d ·ı - Ktnu,;"r.. haLcr :...!tiı.n 
sındaki nehir kı'imı §3rkn karşı ranlara, tahlisiye mi.ikft!atı verl)ıekte- sa l\~er ı er. 

"" - Kula"'ıma ö~le ra!ın4 kuvvetle nıüdafaa edilnıelidir. En dir. Bjnaenaleyh knnun mucibince, on 'T ~ .ı ,, 

ne 

l2() 

beş tayfa ile ölPn tayfanın varisleri f k , } .. - Yahu. vrz!;'.cc; ~un1i""~'. 
Al k ti ... 1 . .,u iyi uıüd:1faa taat. ıı;,dur; zaman Mtısta a te rar o· um , ıuan uvve erı .uu gar - .... - k~.nunu!l bu h:.ii;ilnıleri d<thilinde mü- bizir.ı );.:,\·nananın dcdiı,i1 

nail hlldudu d 'I t k J ttw gedlkr.e Alman <ırdııs" daha çok d . n a " c a sus ıa l ' l;:i\!atlondml!l' nk !cnp ediyordu. tuzagı~ nda.. kurtul bu üziintiii•rrlon, • 
yarn1ağa nıuvnffak olınu~1nr ve kuvvet buJacaktır. Ilu itibarla şinı- Arnirallık l\1ahk,.aı i de Uu ınükiı- dan \·eı.tı.:,cl.lm:. 
Ege sahillerine ()oğru iıını~ğe baş· diden bir ınuknbil tnarruz daha Iah verdi. İkir.ci sJ\i.ui 11.J\.-;vn 2000, Za[llİ~e kapı~ı vak'asından bir _ llele, dnr bah.:tlun, :a 
lnmışlardır. Yunanlılar ltop:I - doj;'l'udur. Yugoslav ordıılarınııı ö!cıı lu~r, B<>oytc·nın ailesi 1000 lira lıafta kadar sonra, bir gece, Bal- kl'r< ıııe~ dana ~ık>ı;ı, iş; 1ı 1 60 

İK ı N c İ HAFTA o LA R AK Jle\e, dai;'I mıntakasmda l;abrn· Yunan \'e İngiliz kuv\Ctlt•rile da- aldı. di er Oll dürt tayfa Ul'll"'"'" da yoz i\Iuharremiıı ihtiyar ve alil 1 1 ' • B· 

Ş A R K S 
11.700 inuiJiı; linu;ı t .. k:sim cdikt;. an a~l sın. cnoun !!tJnra ~ _, ~ • d manca mnka\·eınet cdi,,:orlardL ha C\'\·cl birJcı;;nır ... i 18znnı rr; ak· ~ ka.vnannsı l\(u-;tafa ·a ıüiyle nasi· d .. · ·· ·· c· d Jıq ınemasın a ' Btıııl~r, <5'111 Domctr: ,, n.ın tlcniz- ,--. mızı U~U1'Uruc, ::''ili 

1 f, 
Fakat Doyran gölü civarnıda ce· si takdirde Alr:nau \·c İ!al:t'all ordu· d<-n ve yan~ındon kurtar<lıkl:'.!n bay- hat hat \·eriyordu: \'R:ti~·rftr ik<-n, na.., 11 ,, k,.ı 
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TUNA BOYUNDA~ 
TÜRK ORDULARI 

Yazan: il. SAMİ KABAYEL 

Süleyman Beye İmparatordan gelen mektup 

Orhan ıbey w meselede kay.np<
derinin menfaatini kat'iyyen na
zarı it;bare almadı. Evvela Cene
vizlilerden lcülliyetli para alacak
tı. 

Saniyen; Venedildi!er keneli ül
kesi civarı.na geldikleri halde ken
di;;ıne hiçbir haber vermenıeleri
nı >iyasel nezaketine mugayir 
görnıuştü. 

Çünkü kendı diplomasi merasi
mine daima riayet ediyordR. Sa
lisen; Kantakozinos V enedildilere 
istinat edecek olursa, kendisinin 
vesayeti altından çıkını,, o!ll(?a.Jı.tı. 

Orhan Bey, bu sebeplerle kaym 
pederine karşı Cenevizlilerle itti
fak ettiği gibi, biliıhare yine ayni 
sebeplerle Yuanis Paleologo.sa da 
yardın!' etti 

Fakat genç imparatorun, kendi
sinin yardımile kanaat etmiyerek 
Sırplar, Bulgarlar ve hatta Vene
diklilerle de itlifak ettiğini gıö -
rünce, derhal Kanakozinos tara
fını iltizam etti Oğlu Süleyman 
Bey maiyetile on bin kişi gönder
di. 
&ıplar, Bulgarlar, Kant&lrozi

.ıı.o&\111 raldbl Yuaais Paleoloiıosla 

birlcşm,,,Ier, hücum ediyorlardı. 
Süleymun Bey bu mücadelede 

düşmanlarına o <İcrece jiddetli bir 
Uıarruz icra etti ki, ilk hamlede 
Sırpları da, Bulgarları da kahkarl 
hezimete uğrattı. 

Tiirkler, Edirneye doğru )·ürü
yorlardı, aWıkları ganiın~tleri 
KantakozinOıSa getirdiler. Peşle
rinde bir sürü e<;:irlcr ve hayvan
lar da vard•. 

Yuanis Paleologos da, taraftar
ları da, bu hrzimetten müteessir 
oldular. Süleyman Bey askerleri 
birkaç gün dinlendiler. Daha son
ra Bulgar köylerine şiddetli bir 
akın yaptılar, bütün ganimetleri 
yanlarına alarak Anadoluya doğ
ru çekilip gittiler. 

Süleyman Bey daha Trakyadan 
çıkmamıştı ki, Yuanis Paleologos 
kendisine bir heyet gönderdi. Bu 
heyet, Süleyman Beyden Yuanis 
Paleologosa yardım etmesini rica 
edecekti. 

Genç imparatorun meb'usları, 

Süleyman Beye birçok hediyeler
le beraber, imparatordan bir de 

mektup gctirıni )erci. Bu ml'ktup
ta Yuunis Palc.ologos, Kantakozi
nosu kat'iyyen imparator s.~"mı
yordu. 

Süleyman Bt\' Yuan:is elçilen
nc gayet nazik:;nc nıuam<>!c ettL 
İn1p;u·<>tvrlarınn kat'iyyf'n znra: 
\'L'I '.l':C-}· 11iyetiııde olmadlg.!1 t {a
knt hediyclPrini i:;ıbııl cdcm·~·ece
ğini süylcdi. 

Yuanis Paleologosun mektubun• 
KantakCYônosu ~·ollad•. Sebebi de, 
!!··": ımparatorun Kantakozinos 
hakkında takip ey !ediği gizli e
nıl'lleri kenrlbne anlatmaktı. 

Halbuki, Kantakozinos OrJ;;:;.•• 
Bl'yydcn hem imdat alır, hl'rr de 
elinden gclsP <ır1u mah~."et;niy~ 

çalışırdı. 

Kant:ıkoı.inos bu gayec.ine er
mek için en ziyade Papa altıncı 
Klemana güveniyordu. Hatta, Bi
zansla müthij bir veba vukua gel
dikten sonra idi ki (M. 1348) Tiirk
leI'in istilasından kurtulma·k için 
Papaya müracaate karar verdi. 

Esasen selefll'ri de müşkülata 
uğrar uğramaz, b~p bu çareye haı 

\'Urur1nru .. 1-Canto.ti..uLınos J..t:ı.,li~ı

ne ) ard.·m etmesi için Papaya üç 
c•çi ı!ilndeı-di. 

Fakat Pupa, Kantakozin3sun a
leyhinde idi. Hususile kızı Teodo
rayı Orhaıı Beye vermesi mıu, b 'is-

1 b~ tün s:kmıştı. 
Papayı Kantakozinos aleyhinde 

en ziyade teşvilc eden de, İtalyalı 
bir !.adın, Zampe idi. Bu kadın, 
vak.tile Anna dö Sa\'Ua)'l ge;ıç Aııd
ranik.osla e\'lenmek için Bizansa 
getirml~li. 

italyaya dön1*ünde, Kantako
zinostan bahsetmiş, onu Annaya 
kaJ"~ı hareketinden dolayı takbih 
eylcd.ği gibi, Türklerle olan sami
mi)·ctini, hatt:ı onlara kızını ve
rerek kanını bile karıştırdığ1nı Pa
paya ~r.lalmışti. 
Şimdi Kantakozinos, Papanın 

fikrini düzeltmek istiyordu. Kan
takozinooun elçileri kendsini Yu
anis Paleologosa yaptığı muhare
beden oolayı tebriye edecekler, 
Türklerle olan müna91!batm sırf 
a~Yııl icabından olduğunu söyli• 
yeceklerdi. Hususile Kantakozi-

noşt· n <·\·\· ! ı.ic\ g<.'nç in'f..l , ! r1a 
valide>;in;n i.<l;İ"i'la ·la ·ıura\ ak
dct.miş olduğu• .. u. ,KetPl~ko:.::noit:.n 

da onların e~cıriı1c teb~~yC't c~ ]e
miş bulunduğunu anlataeakla•d·. 

Kantakozinos, elçileri;ıe bıl

hassa şunu ııöylemelPrlni knbih 
etmi~ti: 

- Kantakozinoo Türk ad<:tkri
ni kabul edemiyccegi gibi, onln
rın dinlerini de hi<;lıir zamaır ta~
vip etmez. Eğer AHupa hüküm
darları Türklern karşı ittifa:< e
derlerse, kı;ndisi onları memleke
tinden gcçirmiye yardım edeceği 

gibi, kendilerine de iltihak edu·• !<, 
ve Türk ırkını mah\-etmek i\;•ı 

ehlisaHbin başına bile gc ;~ec :-lir. 
Elç:ıer bütün bl.l mütaleaiarı 

Papaya anlattılar. Papa pd mem
nun oldu. Elçilere izzet ve ikram
da kusur etmedi. 

Hatta Bizansa dönmek üzere ha
reket edecekleri sırada, Kantako
zinosa memnuniyetini anlatmala
rını ve yakında müzakerata devam 
etmek üzere Bizansa murahhaı>
larını gönderecej!ini söyledi. 

4' oö.ı1n ·•.ij. K .:..ı.tci~ • 
r~ı· d:ı:-ı. ... tlı Yı....;. İ:-; ı>nlr 
uzln1:nak ~tı·di. 

b-pr.ra'.ır bır türlıi ı' 
yordu. Ej!rne c..:ıa~cl! Yı.J'11 

lindcn çıl:'.?l'ijh. Kaıı!akO C: 
rn) a da t:ımamile hakirııd' ı 

Bu sebl'pten, Yunıüc ~~ S 
duli b:" l•arp yapmıya J<Z ·By 

'rO' di fff'nc uı paratcru ~ctı 
re kovdiJ. 

Yııanis bu .< n ıafcrJrı' 
duran-..ı~:ac:ağ.ıı~ anlayıJlC~ 
dos, B.1z.:aad&ya iltica ettıl 
sı ve K~ntakozino.")un kıZl~ 
beraberdi. Eleni bu hafPljl 
ciı-•l' s.un <lt·rece sa<lı.k 1<11 

Yunr;ı, Tenedostan bif 
binerek B.zansa girmi) e Of 
Kantak02iııns paytah!Ul 
Verada idi. 

Fakat zevcesi İrini ÖY ıe 
ted,birler ittihaz etti J<ı, fi 
hiç bir şey yapmıya ıııııv~ 
!arnpdı 



\J::Su 1'UUlm metinleri Anaaı.>ıa 

Aiansı billtmlerinden aıınmııtırl 

Telhis eden: Muammer Alotur. 
Birleşik Amerikanın, bir Ame

rika - Danimarka anlaşması mu
cibince, Grocnland ve balı yarı 

Amerika hükumeti, Al
man tayyarelerinin üze
rinde uçmıya bD.§lama&ı 
üzerine Groenland'ı hi
maye&i altına almış, bu 
husustaki anlatma Dani
marka Sefiri ile imza
lanmıttır. Bundan batka 
Amerikan limanlarında 
faaliyetaiz duran ecnebi 
gemilerine de el kona
caktır. -

Mayn gemisi 
bir tayyare 

düşürdü 
Londra, 11 (A.A.) - Amirallik Da

iresi tarafından dün akşnm a~gtdJkl 
tebliğ ncşredilmfstir: 

Prenses Elizabeth ismindeki mayın 

DAKİKA 

1 kür~sinin himayesi için Groen -
land'da üsler tesis etmekte oldu
ğu dün bildirilmiştir. Anlaşma A
merika Hariciye Nazırı Hal ile 
Danimarka elçisi Dekanfınan ta
rafından imza edılmiştir. 

- gemimiz Çarşamba sabaht erken 

Bulgar ordusu 
hududumuz dan 
çok gerilere 

"ky t t" t gemisi yaptırı- •Hcinkel 111> tipinde bir Alman tay-
mı as a ıca_:e . yare:;ini tahrip etmiştir. Gemide ne çekiliyor yor, hasara ugrıyanları tamır et- znyiat ne de hasar mevcut değildir. 
tiriyoruz. Yegilne çare Amerikada 1 .,.~ "W-
muazzam miktarda gemi inşa et- ""-

Berlin 11 (A.A.)- Bir hususi 
muhabir bildiriyor: İyi haber alan 
Bcrlin malılil!crinde, Bulgar kıl'a
larının Türk hududundan çok bü
yiik bir mesafede geriye çekilcce· 
ği temin edilmektedir. Trakyada 
bulunan Alman kıt'alarının da bu 
misali takip etmeleri ve Türk hu· 
duduna ~·aklaşmamaları gayri va· 
rit değildir. 

Anlaşma mucibince, Groenland 
Amerikanın himayesine konmak
tadır. Alman tayyarelerinin bu 
bölgede uçtuğu haberleri gelmesi 
üzerine anlaşma derhal imza e
dilm· tir. Groenland'ın yine bir 
Danımarka müstemlekesi olarak 
kalacağı hakkında teminat veril
mistir. Bu topraklara bir tecavüz 
vaki olduğu takdirde Amerika 

tirmektir. Önümüzdeki sene Ame- Ticaret Velıilimiıin 
rikada milyonlarca ve ı:nilyonlarca gazetemize beı ... ratı 
ton gemi inşa edilecektır. Her hal-

mu afaa edecektir. 
BÜTÜN BOŞ VAPURLARA 

EL KONACAK 
Amerikanın verdiği mühim bir 

kararda, Amerikan limanlarında 
!aalıyetsiz bir halde bulunan ec
nebi vapurlarına el k<ınması için 
lluzveltin kongreden salahiyet 
~teınesidir. Bu vapurların bedeli 
Odenilecektir. 

ATLANTİK HARBİ 
Çörçil'in geçen gün Avam Ka

matasında umumi vaziyet hakkın
da Öylemi· olduğu nu•kun At
lantik harbine taalluk eden kısım
ları da bildirilmiştir. Çörçil bu 
lıususta şunları söylemiştir: 

•Ancak ve ancak her<PV Atlan-
t"k . 
1
1 .muharebesine bağlıdır. At -
&ntık muharebesi her iki taraf 

için de artan bir şiddetle inkişaf 
etmektedir. Gemi ve tonilato iti
barile zayiatımız çok ağırdır. Fa-
kat Alman ve İtalyan ticaret fi

,ı lalarının zr· iat. da ağırdır. 2 mil
Yon 300,000 ıondan fazla Alman 

J Ve İtalyan Ticaret vapuru yaka -
lanmış, batırılmış veya mürette
batı taarfından batırıldığı görül

"' müştür. 
Biz de 4 milyondan fazla kay -

betlik. Fakat bu zayiata mukabil 
İngiliz bayrağı altına üç milyon 
tondan fazla ecnebi ticaret gemisi 
Veya Yeni inşa edilmiş gemi koy
duk. Zayiatımız böyle giderse, 
1942 senesini geçirmek için icabe
den üç, dört milyon tonHatoyu 
nereden bulacağız? Çok geniş 

de Atfantik muharebesini yalnız 
fabrikalarda ve tezgahlarda değil, 

denizlerde kazanmamız lazımdır.> 

BERLİNE YAPILAN HAVA 
HÜCUMU 

Berline yapılan son İngiliz hava 
hücumu hakkında verilen tafsi -

lata göre, bu defaki hücum evvel
kiler kadar şiddetli olmamakla 

beaber, opera binasında yangın 
çıkarılmıştır. Unterden Linden 
caddesindeki Devlet kütüphanesi 
de hasara uğramı5tır. Şehrin orta
sında da büyük hasarlar olmuş
tur. 

Yunan Tebliği 
(1 inci sayfadan del·&m) 

kumandanlı~ının resmi tebliği: 
Keşif ve topçu faaliyeti. Şarkta 
şayanı kayıt birşcy yoktur. 

Alman tayyareleri dün Pire ü
zerinde uçmu~lar, ban hasarlara 

S<'bep olan mıknatıslı maynler at· 
mı~1ardır. 

Şimal hududundaki Yunan mu
kavemeti devam ediyor. 

Alina 11 (A.A.) - Radyonun 
bildirdiğine göre, son muharebe· 
)erde Almanlar insanca ve malze· 
mece son derece ağır zayiat ver
mişle•dir. 

ı- lEMAL SAHİR 
JÜBİLESİ 

15 Nisan Sah Şebir Tiyatrosunda 
muazzam programiyle tekrıırlanıyor. 

Şehir Tiyatrosu: IIazım, Vasii, Bedia, 
Şevkiye, Refik Keme.!, Mümtaz. 
(KıymeU1 Primadoo.na Nevart) üs

tad l\1uhlis Sabahattin, İsmail Oum
bulu ve arlcad::ışları. 

CEMAL SAIIİll OPERETİ 
Saz, Caz, Çardaş, Kerem Aslı. 

~~~~~~~~~~ 

~BUL BELE_oı_v_E_sı_i_LA_" Nl_L_A_R_ı ... 1 
'r1.1;lll!ıı İllt 
llo.ıe 11 T emiııa.$ ---696 -,Oo 52,02 Fatih yangın yerinde 

kağlnda 70 inci adada 

Kirmasti nıahallesinin Ye~il:;arıklı so-
211 numaralı ve 174: metre murabbaı 

sahalı arsa. 
11 

. . 'l'a "1.tzsclfrn ..okağında 72 tnci 
17.o• F ş h mi maho esının ' · .. atihte ey reı:ı 

28 
metre muı abbaı sahalı arsa'. . 

ı20,oo adada 44 numaralı ve . . İht' ~ •lı scıkağında 58 ıncı adada 
9,00 Fatihte Sinrınağa maha Uesının ıy•ı. 

t e murnbb~ı şahalı arsa. 
3 numaralı ve 84.20 me r . da 11 kapı nun1aralı ve 23 nu-

37 ,80 Arnavutköyil.nde Lôtti ye sok:ı.gın 

Tnh in rnarataj numaralı ev. l ktarları yukardrı yazılı ga~ri menkuller 
t; 8tılılmakrn' heaeııeri ile ilk teminat m konulmu:ıtur. Şa.rtr.amcJcrı . z~_bı~ ve 

~luamcıa üzer.e ayn ayrı ac:ık srttın:ı~ya . . İh 1 14/4./94.1 pazartesı gunu saat 
li. de D t_ M'tidürlilğil kaleminde görille~ı~~~~ler:ınc ille teminat mai{bUZ veya 
llı.ekt 1 aı.rnı Encümende yaıplacaktır. D ·mı Encümende bulunnıaları. 

up arı ile ihale günU muayyen saatte 31 c2520> 

İstanbul Oefterdarhğından : 
Nev·ı -ll(lyokd 

60 :ııı2 Oiede Nazarlık So. 67 sa7ılı 5 at 
llüy . k atsa. 
?fc. ~ı dcl'ede Nazarlık So. 5 ar 60 M2. 65 
ç.k ..... 
\aıı'.;'~kçılarda B(lyük Yenihanda orta 
lley0ı;ı · 56· l: 55 sayılı oda. 
'Sokak ~cı; Şebjı MuJı.tar mab. IOpanca 
lloşikta. .0 • it !'fsa 61,50 M2. 
"i.n 112ş :öyiçl Imamzade so. ı No. 1ı e
l{alip I< lsııesı. 
ınl'ıh asını mah. Sandıkburnu so. 10 
·s.,,,,t"rsanın 1/5 hissesi. . 
&ayı• Ya Yalı mab. Yeni Kumsal oS. IU 
1:d;::,e~e !9/50 1\12 arsa. 
nla.;'1, apı~~ Perakendeci Kasımağa 
bisso.ı Camıııeri! so. 26 sayılı evin 1/4 
Ce4ı,;h· 
l.ı~ 1 Sa PCş.ada Hopyar rnah. Bozacı .oda
Sar1 : k5.in 5 sayılı evin senelik kırasL 
'Yıl! ::\."~sllQk mab. Değirmen so. da 8 sa
ll•y ı'n 1/ 4 hisse.si. 
da ~ ğ u ~alyoncukuliuğu Ku.rde!A so. 
h;.. e " '1 1112. ve 62 No. Iı arsanın 3/2 
' ı. 

~'•Ku· · · · so. 5,. • 1P Muslabattin mah. Kıremıt 
·'l'at t .... sayth arsa. 
h~ ı- Jkaıe Rüstempaşa mah. BaJkapanl 

••nctak' 27 hı ~· aın 12 No. lt mağazanın 45/ 
Si'k 

1
: 

)'ıiı, tde (Ankara) cadd~sinde 1~2 .sa
S k dukkfu11n 1/2 hissesi (l\.ttlbadil) 
B 'ıl: CCJde (Ankara). caddeslnde 132/1 
~ ' ~tıkktinın l/:? lıi.,<; esi (I\o1ubadil) 

56(1 

140 

360 

120 

562,50 

36 

45 

48 

245 

300 

50 

90 

67' 

42 

l0,50 

27 

09 

42,19 

2,70 

MO 

3,38 

3,60 

18,38 

22,50 

1,75 

6,75 

219,38 

50,63 

312.20 
dO:k cıde Anknra raddesinde 134 sayılı 4162,50 

~~nın 1/2 hisc:e~i (f\.Ilibadil) fi saat 14,5 ta 1-1'illt 
tıııı ukar-ıd:ı yazılı gayrjmenkuller 14/4941 Pazartesi gQn rttırma He ayrı yrı 
ıa4 ' < ~fildürlUğün.de toplanacak olan komisyonda a('tk aübadil ta.!dlye ve-stka· 
lt t uc.ıktır. ~Iübadı! isart1tlı olanların bedeli ikinci tertiP m 

de ödenebılır. at. (2380) 
>zla Ulhot için Milli Emlak 4 UncU kalemine mnracıı 

(1 inci sayfadan dovam) 

mirlerinden izahat aldım. Birer 
hükmi şahsiyeti haiz olan ve ken
dilerine mühim \•az.ifelcr ve.rilıniş 
olan yeni ithnliit, ihracat, petrol 
ofislerinden ikincisi olan petrol ofı. 
si teşkilatını ikmal ederek filen iş" 
bnşlamış bulımınaktadır. Ticaret 
ofisi de hükmen teşekkül etmi~lir. 
Tc kiJ.ahnı ikmal etmek iizercdir. 
Ofisler bugünün icapları dahilinde 
kendilerine mevdu vazifeleri ye· 
rine getirecektir 

Balkan Vaziyeti 

Macar ordusu 
Yugoslav top~ 
rağına girdi 

Budapeşte 11 (AA.) - Macar 
ajansı bildiriyor: 

Kral Naibi Hoı1.hy, Macar mil-
(1 ine! ny!a.da.n devam) l<;>tine hitaben bir beyanname 

ınuharebe saatlerini beklediklerini neşrtderek, :.L.918 de Macaristandan 
bildirmektedir. Digor tarottan ayrılan Yugoslav arazisinde ya -
ınuhteli! Yunan limanlarına İn- şıyan Macar halkını an~iden 
giliı.. askerlerinin ihracına devam · 
edilmektedir.. sivanct içinMacar ordusuna emır 

Sel.laiğin ciddi hır müdafaası der- virmiş olduğunu bilnirmi<tir. Ma· 
piş edilınediğj için İngiliz askerleri car ordusunun ha:-ekcti Maca -
harp hattına sokulmamı·;lardır. Yunan ristanın istikbalde kendisi ile sulh 
Erk5m Harbiye"! Selanıği müdafaa et- halinde yasa.>tıak is'.ediği Sırp mil-
mcıniye karar vermişti. Gemiler kıy- ~ 
metli eş;> ayı h!ımilen limanı terket- letinc müteveccih değildir 
mişler, hatta pek çok kimseler :ehlr- • ~1· ,,.. .. ...._~ -~ -1 't 
den ayrılmışlardır. Aln1anlar boş bir 

ıeiırc girmişlordlr. Şair Abdftlh:ı'k 
İngiliz. hava kuvvetleri de sü.r1atle 

takviye edilmektedir. lVIevcut tayya
reler hemen 24 ı;::Lat hiç durm~m:tkta 
ve Almanlara ağır zayiat verd:rmek
tedir. 

amıt 

Yunan - İngiliz müdafaa hJttının 
Sel.fıniğin Cenup B<llısından b:ışlıya

rak, Ohri gölüne kadar unndığı z;.ın

nedilntektt·diı·. Buralardaki çetin dağ· 
lık araz.ide uzun müdde:t mukavemet 
eln1ek mün:Jdm olacaktır. 
ALMAN KUVVETLERİ 
ZAGREBE GİRDİ 

Alm..in Ba~kumanclanlığırun tebliği

ne göre, Alman zırhlı kıt'aln.rı dlln ak· 
şanı Hırv<.ıt'-.·tanın rr.erkez.i olan Zağ
rebc girmişlerdir. 

İstirya'dan Jı-.. ırel:et eden Alman 
ku~·vetıeı·i 1\-iatibar .şE"hri:u de zaptet
mi!;lerdir, Alman tcbl gl •:-i, evyeice 
bildirilen 20 b n Dirtlen b ış.ka 100 ka
der top, yüzlerce mit•·alyöz, bJyük: 
benzin stckları ve n1a!zeme ele gec;lril
d.iı,:ini bildırmcktedir Yıne Ahn:ınlar, 

Makedonyad:ı sfl{ıhl.:ıru11 bırakan Yu
nan kuvvet.erini 80.000 olarak gö tcr
mekte, fakat rak3mın k;.tfi olmudığını 
bildirnıe-k tedir. 

İngiliz hava kuvv~tıeri ile işbırliği 
ys;paa Yugosl.."lv hava kuvvet.!eri Nişjn 
Batı Şinıul ve !:kıtı Cenup bülg ... lerin
dl'ki kıtcıata çok şıdJttlı darbcl· r in
dirmişlerdir. 

Yunan kuvvetleri .:-\.imanlara karşı 
her yerde muka" cm etlerine devanı et
mekte ve ağır z..ıyiat \ erdirnıe:.t tedir
lcr. Polonya ve Fransa cephelerinde 
bulunup ta, Yunan cephesinde esir e
(lilen Almnn askerleri öteki t'cpheler
d~ bu derece ~iddctli bir mukuvemet 
görmemiş olduklarını söylen1işlcrdir. 
Almnnlnrın ton aldıklan mevz.ilcr

dC'n ilcrlcı.I;k:c-rin'e dair yeni haber 
gelmem.iştir. Motörlü kuvvetlerin çok 
geride kalan piyadeleri bekledikleri 
z,ınnedilmektedir. 

MÜSTAKİL BİR MAKEDONYA 
KURULACAIOUŞ' 

..'\nkara Radyo Gazetesinin Bulgar 
radyoslındnn naklen verdıği bir habere 
göre, Sofyadaki Makedonyalılar tara
fından Mareşal Görtng'e bir telgraf çe
kilmiştir. Mareşal Göri l~ \'erdiği ce
vapta, Makedonya.'Un harekat bit.er 
bitmez müstakil bir bale getirileceğini 
Qlldirmiştir. 

SOVYET 
GAZETELERİNDE 

Ankara Radyo Gazetesi, Balkan 
h3rbinln uzak ve yakın memleketler
de akb>ler uyandırmakta dev::ıın ettiği
ni söylüyor, bir 5c1,.Yl'l gazetesi, Yu· 
goslav nuıkavcınetinin • .ı\lmanyayı İn
gılız adalarını if;tllJd.ın vazgec;ırtti~ini 
yazmıştır. Sovyet R.ıdyosu da, Y11~ns- ı 
lavların bu bilyük ktı\'\'l .. t karc;:ısınd:ı 
kurban gitmelerinin So\'yet Rusyada 
elcın uyandırdığını tebarüz ettırmiş
tlr. 

(1 inci sayf:Ml:ın ~vam) 

sebctlc şehrimiz llallkevlcrinde 
tören tertip olunması kararl11.Şlı
rılmı~tır. Bu meyanda Ü.küdar 
Halkevir.de tertip olunan Hamid 
gecesine pa:ıar akş:::.rnı saat 2:1 de 

başlnnılaraktır. Bu toplantıda 
Eevot Güresin tarafından şairin 
bay3(1 hakk1nda konferans veri· 
!ip Abdlillıak Hiımidin eserlerin
den bnzı parçalar okunacaktır. 

eb'i'71 
(1 int'I sa:vr:.ıd:.ın devam) 

t':l'nubu e:-aThi"-iıtPe 170 kiloınetre 
ml"~nfcdcki iki şt-hir A:manl:lr ta
rnftndnn i~gnl cdilnıistir. 

Ş!ınal cep!ı('sir.dC" Alınan lcrlc
yişi durdurulrnuş!ur. 

İtalyan cephe.inde, pek hafif 
fa:ıli~·et. 

Amavuflnk cephesinde; vazi
yetle hiçbir c!eğişiklik yoktur. 

Cepheye indirilen Alman p•ra· 
şiitçiilcri esir edrln1i~tir. ua,·ala
rın f Pnolrğı tayyare faaliyetini iş
kal etmiştir. 

ADİSABABA'DA 
(1 inci SaJılfeden Devam) 

İmparatorluk kuvvetleri kuman· 
danlığınm bir subayı, parlamento 
binasında toplanan Habeş Rasları 
ile Soınali Şcl"J riniu ınüınes,:ııe
rine hitaben bir nutuk söylemiştir. 
Bu nutukta yapılacak daha bir· 
çok işler mevcut olduğu ve bunla
rın yapılmısindaki silr'etin Adis
ababalıların gayretlerine müte
vakkıf olduğu bildirilmekte idi. 
İngiliz subayı şunları iUlve etmiş
tir: 

·Memleketin nafiz kJm5eJeri o
lan sizlerden yalnız şehir dahilin
de nizamm bakim olmasını değil, 
şelılr haricinde de hiçbir tecavü
zün vuku bulmenıasuu teıniıı ey· 
leınenizi rica ederim. İçtiınada ha· 
zır ol:ınlnı- bu talebe şevk ve mü
sart>atla müsbet cevap vermişler
dir. 

Bunun ü~erine İmparator Haile 
Seliısiye tarafından imzalanmış 17 
tar'l:ıli bir bcranname okunmuş
tur. 

Örfi idare Komutanlığının Tebliği 
(1 inci ... yfadaıı devanı) 

rekse deniz yolile ve nüfus ba§ına meccanen ta§ınacak 
50 kilo eşyala~ile birlikte Anadoluya geçmek İsteyenler 
hakkında hükumetimizin kararı vilayetleri tarafından 
gazetelerle veya münasib vasıtalarla ilan edilmektedir. 

2 - İşbu nakil işlerini muntazam• • ı bir şekilde ba
şarabilmek için alınacak tedbirler de ayni nıretle ilin 

edilecektir. 
3 - Matlup intizam ve inzibatı temin zımnında 

muhterem halkımızın işbu ilanlardan bildirilecek esaı
lara tamamen riayet etmelerini bilbaua rica ederim. 

Örfi idare Komutanı 
Kor General A. R. Artunkal 

Balkanlar da
yanıyor 

ve dayanacak 
(Başmakaleden Devam) 

cenubu garbi Yugoslavyada, Bos
na bölgesinde ve Arnavutlukta en 
şiddetli muharebeleri verecekleri 
ve hatta Arnavutluk bölgesinden 
Yunanlılarla birleşmeyi temin e
decekleri sezilmektedir. Binaen· 
aleylı, ilk vaziyetler; yer alıp ver
meler, zırhlı Alman tüınen1erinm 
boş ve miidafnasız sahalardan, yi· 
ne boş ve müdafaasız şehirlere 
girmeleri ne olursa olsun henü2 
Balkanlarda harhin yeni ba.•ladı
ğına ve en şiddetli muharebell'riıı. 
bundan böyle cereyan edeceğine 
inanmak JHzundır. 

Aln1an taarruzunun bugi!n al· 
tıncı günü olma.sına rağmc?.ı, ka" 
zandığı mm a(Cakiyet; Polonys 
ve Fran~nda ayni giinlcr zarfında 
knznnn1ış olduğu rnuvaffakiyelten 
çok daha az ,.e çok daha geridir. 
Bu da g-österi •or ki; eğer Stroma· 
daki Yugo,Jav kıtaatınm çö•iilü. ü 
ve b·J riiıi:Jn~c fiınil olan V(' fakat 
Jıcniiz tayaz7uh ctıniyen scbepll'r 
olınasnvdı, Almanlar l•u nlt, gün 
zarfında bu k2dar muvaffnkiyel 
dahi kazanamıyacnklar ve belki 
de harp hala Yunan ve Yugoslav 
hudutlarını zorlamak sa{hnsında 
bl'lunacaktı. 

Herhalde. bcklenmi ·en fevka
lade bir hadi,e olıııadı):ı takdi.rde, 
önümiizde daha çetin, ciddi ıniicn
dcle safhaları \'ardır ''e Bnlkan 
harbi şimdiden Almanlara ağır 

zaviata ınalohnaktadır. Gelecek 
gü',ıler zarfında müşkülat ve zayi
at mulıavkak ki azalmıyacak, da
ha da ço~nlacaktır. 

Hele İtalyan ord:-:•u Arna,·ul· 
lukta ~e iki ateş arasında tam bir 
ınağli!hiyetP u~trattl<lı~ı taJrdil'de, 
Alman lal" içjn bu ınif; ~iilfı.t \'C za
yiat, bilha;>a ve kat kat nrlacak· 
tır. 

Ana do 1 uya gide· 
ceklere beyanname 

(1 inci ayfc.d.ın deY:ını) 

Bu beyannamelerin beheri 9 ki
şilik olup nüfus kaydi surelile, 
gi,mek istedikleri yer, götüre -
ceklcri eşya miktarına ait malu
mat sorulmaktadır. Müracaatcı -
lara bir kolaylık olmak üzere be
yannameler kaymakamlıklardan 
ıbaşka Nahiye l\ıfüdürlüklerıne de 
gönderilmiş ve oralarda da tev -
ziata geçilmişi ir. 

Çanakkale, Kırklareli, Edirne, 
Tekicdağ vilayetlerinde de ayni 
şek.ilde hareket edilmektedir. 

Halkımız, dün de yazdığımız 
gibi. her ihtimale karşı kaıar-
lnşt:;r1lan bu nakil işini Türk mil
letine mahsus asil vckarilc kar -
şılamıştır. 

Normal hayat şehrimizde en u
fak bir sekteye bile uğramamış
tır. Ht>rkes en küçük bir telfu;a 
bile kapılınadan hildiselcrin sey
rini •ak ip e\mC'ktC'dir. 

TEK TÜK GİDENLER VAR 
Anadolu içerilerinde akraba -

!arı olanlar dünden itibaren tek 
tük İstanbuldan ayrılmağa baş
lamışlardır. 

Bunlar kendi paralarile seya -
hat etmektedirler. Beyanname 
vermiş olanlara gelince, bunların 
sevk günleri ve vasıtaları tesbit 
olunup icabeden tedbirler ahna· 
caktır. Bu tedbirler muntazaman 
halkımıza bildirilecektir. 
Diğer taraftan nakil tedbiri 

mecburi değil ihtiyaridir. Dün ak
şama kadar yedi bin beyanname 
verilmiştir. 

Türk vatandaşı, müslüman, gay· 
ri müslüman herkes şehri terket
mek talebinde bulunmakta ser -
:besttir. Ancak şehrı terketmek 
maksadile müracaatta bulunan -
ların derhal sevkleri mevzuubahs 
değildir. 
MÜDDET TE,IDİT OLUNABİLECEK 
, ,Bu clhetle halkın lüzumsuz teHlse. 
düşüp al3karlar dairelerde izdiham ya· 
ratmastna hiç bir sebep yoktur. Kny
dolunmok Jçin müracaat miiddeti icap 
ederse, teındit olunacaktır. 

EŞYA NAKLİYATI 
Herkes istediği miktardaki eŞyasını 

istedi~i yere serbestçe gönderebilir. 
Diğer tar;1ftrın, bazı nakliyat ambar

larının dün sabah elli kilodnn fazla 
yük almak istemedikleri de viıki şikft.
yetıcrrlen anlaşılmıştır. Verilen malO.
mnta göre, husu~ı ve para mukabilin
de yapılacak eşya nakliyııtının tonajı 

da tahdit edilmemiştir. İstiyen, bede
lini ödC'n1ek şnrtiyJP istediği kadar eş
yayı, ctilediği yere r.ıakledebilccektir. 

BU SABAHKi TOPl,ANTI 
Bu ııabah sant 10,30 da Vilayette Va

li Li'ılfi Kırdam Rclsliğinde, Valf '.rrfu
avinleriyle bütün kaza knymrıkamlan
nın ve Emnivet ?\.Iüdürünün iştiraklle 

bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda, 

İstanbulu terlı::edeC'l'k milt<'kaitlerfn 
eytam ve e-ramH ve kendi arzuleriyle 
terketmek lstiyecC'k halkın Anadolu· 
ya sevki hakkındaki hazırlıklar ür.e
riru:lj! görüşillrn!lşt{lr. 
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ÇERÇEVE 

YENİ UFUK 
NECll' F&ZlL KlSAf\.tJREK 

{l inci say!ad&ıı devam) 

tinin h&Jin vergilerini tamamile 
ödemiş; ve bütün bu kayıplara 
rağmen kurtuluşunu temin e• 
deeeği yeni devrenin yanıbaşı
na gelmiştir. 

Kaybedilen ve bence nihayete 
ermiş olan ilk devre, (Rur) hav
za .ında ;ı:ı1tılan ıuuahededen 
haşlar ve arayerdeki bütün ha
diselerle zincirleme bir tarzda 
Scliiniğin işgaline kadar sürer. 
Bu devre içinde, birşey, bin 
şey, çok şey, herşey yapılabi
lirdi. İtiraf etmek gerektir ki 
hiçbir şey yapılamamış ve dev
re sona crmistir. 

tı:.Iıi kade;i kabul edelim, 
ıgeçnıi~i konuşnııyalım, yalnız 
ilerİ:\-'C bakahnı!. 

Yeni de\·rr, illmli ve sistcınli 
kıtnl harek.-tine karşı, lıcle son 
B:ılkan \'azivcUnd<"n sonra, in· 
sanlı~ı kurtaracak yeni şartlara 
büfihı tcva7uuna rağml"n razı 
olnınktn. ruhları ve plfi.nları o· 
na glire bazırlanıaktadır. 

Yeni devre, herşeyin in anlı
ğı kurtaracak tek ve yekpare 
bir hakikat etra(ında holkalan
dığı, ka~ ıt'ız ve şartsız MUKA
VE~tı;T çığırıdır. 

Bugüne kadar, şu veya bu 
şekillerde, şu veya bu noktalar
da derhal takaddüm ve te •b· 
biis ihtimali bütün dünyaca 
mevcut kaldıkça bu çığır baş
lamamış oluyor; ve •<>n dakika· 
daki şaşkın mulrnvcmetler para 
ctnıiyordu. Fahat artık hu çığır 
ba~laınışlır; \'e bundan bövle 
insanlık, sımsıkı bekleme ve 
sadece tnarruı karşı.smda top
yekun bütiin dirileri ve ölüle
rile bir kere daha dirilme ve 
ölme kararında blrlcşmek şar
tile. ikinci devreden bir mah· 
sul bekliyebilir. Zira ilimli ve 
sistemli kıtal hareketi, nasıl ol· 
sa bir veya hin yore sa!dıraonk
tır. Bu mahsul, velev kü~iik bir 
;vemiş halinde bir kere alındık
tan, bugüne kadar hiç durdu· 
rulamamış veya durdurulacağı 
yere saldırmamış elan Alman
lar, herhangi bir tecavüz ,aha· 
snıda bir kere durdurulduk1an 
sonradır ki insanl;ğın tekrar 
takaddüm, tc•rLbüs ve fırsat 
devresi açılaraktır. 

• 
Gayri flenkul Satış ilanı 

İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan 
Bir borçtan dolayı satılmlSl na karar verilmiş olan ve tamamı

na 973 dokuz yüz yetmiş sekiz lira kıymet takdir edilmiş olan 
Bakırköyunde Zeytinlik mahal lesinde Yakut sokağında 11/1 nu
r ara i'0 murakkam, tapu kaydına nazaran bir tarafı Hüseyin 
Enver Bey kö~k maa bahçesi, bir tarafı Yesari Hacı Ayşe Fah
rıye Hanıma fera)'.: olunan 9 ııu maralı hane, bir taralı yine Hüse
yin Enver Bey bahçesi, cephesi Yakut Caddesile mahdut sırf 

mülk arsanın tamamı açık arttırma suretile satılığa çıkarılmşıtır. 

GAYR! MENKULÜN 

Evs:ıfı: Mezkur mahal bir arsadan ibaret olup cephesi tahta 
perde ile \'e diğer tarafları ko :rışulara ait tahta perde ile kapalı 
olup içinde pazar yerlerinde ktı llanılan peykeler ve küfeler mev
cuttur 
Mesahası: Mezkı'.':ır arsa (244, 5) metre murabbaı olup (7,5) met

re murabbaı cephe5i vardır. 
Yukarıda hududu ve evsafı ve mesahası yazılı gayri menkul 

arsa açık arttırmaya vazedilm iştir. 

1 - İşbu gayrımenkulün art tırma şartnamesi 14/4/941 tarihin
den itıbaren 41/1805 No. ile İstanbul Dördüncü ıcra dairesinin 

muayyen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda ya
zılı olnnıardan fazla malı'.ım"t almak istiyenler, işbu şartnameyP 

ve 41/1805 dosya No. sile mem uriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - A,·tcırmaya iştıraıc için yukarıda yazılı kıymetin yüzde ye
rli huçufru ni~betindc pey veya millt bir bankanın teminat mektu
bu trdl edilecektir. (Madde 124) 

3 - i;:ıot"Jo sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz 
ve ma ;rafa dair olan iddialannı işbu iliın tarahinden itibaren on beş 
1ıin içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirme. 
'c:i ica:ı ·d.'.>r Abi halde hakları tapu sıcilli ile sabit '>lmadıkça sa
''ış bed linin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şart
namt'sini okumuş ve lüzumlu malumatı alınış ve bunları tamamen 
kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 2/5/941 ta rihine müsadif cuma gün üsaat 14 
dt'n 16 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra memurluğunda üç defa 
ağırıldıktan snnra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma be

deli muhammen kıymetin yüı.de yetmiş beşini bulmaz veya satış 
ıstiycnin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedeli 
bun:arın bu gayri menkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuun
dan faz.aya çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üze 
de arttırma 10 gün daha temdit edilerek 12/5/941 tarihine müsadif 
pa•arlesı günü saat H den 16 ya kadar İstanbul Dördüncü icra me
murluğu odasında arttırma be deli satış istiyenin alacağına rüchanı 
olan diğer alakalıların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkınak ve muhammen kıymetinin yüzde 
yetmiş beşini bulmak şartile en çok arttırana ihale edilir. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı verme:ıse ibale karan fesholunar&k 
kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse anetmlş ol
iiuğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunma:zsa 
hemen yedi gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana 
ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 
beşten hesap olunacak faiz ve diğer ı:ararlar ayrıca hükme hacet 

kalmaksızın memuriyetimizce al ıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferag 
harcını, yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarım 
vermeğe mecburdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellıiliye resminden 
mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait 
olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. tşbu gayri menkul yu
karıda gösterilen tarihde İstanbu 1 Dördüncü icra memurluğu odasın
da işbu ilan ve gösterilen arttırma şartnamesı dafres nde satılacağı 
ılan olunı.,r. 941/1805 . 

Galata voyvoda caddesinde Bozkurt han 23 - 24 
numarada Sapan Türk Anonim Şirketine 
İııtnnbul Üçüncü İcra Memurluğundan: Dosya No. 938/5669 
Şirketinizin TUrkiye CumhurJyctl Ziraat Bankasına olan borcundan dolayı 

mezkür Bankaya ipotek irae eylediğiniz Bafrada kAin (Karaköy çiftllğ1) namile 
maruf çiftliğe 8/2/94.1 tarihinde yapılan vaz'iyet ve t.ak:dlrl kıyın~t rnpor,,na 
nazaran ipotekli çiftlik arazi ve milştemilAtı tamamına (205000) iki yUz. be~ 
bin lire kıymet takdir olunduğuna dair zahıt vantkı1sın1 üç gün !~inde tetkik 
ve bir diyeceğiniz varsa dairemize bildirmeniz hakkında icra vcJru~ kanununun 
103 üncü maddesi mucibince yuknrdak1 adl'1$ -.:e gönderilen tebliğ vaı =ıkası 

ikametdhınızın meçhuliyetl hosebile bi!A le ade olunduğundan İcra Hakht\ 
liğince bir ay müddetle ilf\nen teblitat ifasına karar verilmiştir. 

İşbu ilı'inın gazetede neşri tarih.inden ttiba en bir ay zartında daireye ge
lerek mczkür zabıt varakasını tetkik ve bir diyeceğiniz varsa bu müddet :ı..ar-
tında dermeyan eyleıneniz hususu tebJJ l! olunur. (U2&) 
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Fen Memuru Yetiştirilmek Üzere 
Memur Tayini Hakkında 

iLAN 
Maliye Vekaletinden 

cb 

11 Nisan 1941 
18.00 

18.03 

Program ve Memleket Saat 
Ayarı. 

Sırası gelince siz in bu hareketinizin hesabını 
soracağız. Bu söylediklerimi unutmayınız 

1/9/940 tarih ve 2/4605 numvalı Resml Gazetede münte~ir, 17.8.940 
lh ve 14177 numaralı kararnameye bağlı toprak tevzi talimatnamesi

"""' tatbiki için te&kll edilen ve edilecek olan komisyonlarda istihdam 
edilmek üzere yetiştirilmek için tapu ve kadastro U. Müdürlürğü Fen 
tatbikat Mektebinde stajları temin edilmek üzere memur alınacaktır. Bu 
memuriyete talıp olanlardan aran.an şarilar ve vesaik qağıda göste
rilm4tir. 

18.40 
19.00 
19.15 

Müzik: Radyo Caz Orkestrası 
(İbrahim ÖZgilr İdaresinde). 
Milz.ik: Hallt Türkleri. 
Konuşma (Günün Meseleleri) 
Müzik: Muhteli! Şarkılar. 

19.30 Memleket Saat Aşarı, ve A· 
lıııı.s Haberleri. 

Reis, önce bu üç gemiye ku • 
manda eden Amiral Valvaretüyi 
karşısına çektirmişti .• Amiral ev· 

vela çatık bir suretla ve kendi -
sini yedeyen Tüı1k leveıııdlerine 

sert ve asi hareketlerle uyarak 
yürümüş, Deli Caferin önüne ge

tirilmiştl.. Reisin suallerine de 
yine ters karşılık vermeğe çalışan 

cımiral şöyl emukabele ediyoıdu: 
- Söyle bakalım adın ne se· 
. ' :nnı. 

- Venedik Cumhuriyetinin ye
nilmez donanmasına mensup şöh· 
retli kaptanlardan Amiral Va! -
vanıttL. 

Cafer rels bu mağrur adamla 
alaya girişti: 

- Ne dediniz? Amiral mi!. 
Yani? 

Vened:ik kaptanı Valvaretti bu 
kelimeleri kendisine nakleden 
tercümana daha mağrur bir eda 
ile bir cümle daha söyledi. Bunu 
da Cafer reise şöyle çevirdiler: 

- Donanma baş kaptanı yani 

kaptan paşa diyor reisim! 
Türk korsanı yüzünde ayni sa

fiyeti muhafaza ile alaya devam 
etti: 

- O halde bunu esir etmekle 
çok fena yaptık. Şimdi Venedik 
<ıl.onanrnası kaptatı paşasız kalırsa 
ne olacak? MaJUııı ya meşhur ge
mici sözlerindendir: <Başsız ayak 
yaşamaz• derleT .. Söy leyın bu e· 
lliı' kaptan paşaya bu yüz:len özü~ 
dileyoroın. 

Venedik Amiralı reisin alayını 
farketti ... Ani tir hiddetle şu 
mukabelede bulundu: 

- Şimdi a!ey mevzu.ı tuttu -
ğunuz bu özür dileyişi birkaç güne 
kadar ayni sahnelerle hakikaten 
tekrarlamalı: mecburiyetinde ka
lacaksınız. Venedik Cumhuriye
tinin mağlubiyet bilmez deniz 
kuvvetleri §U Akdenizde hangi 
forsanın barınmasına müsaade 
etti lı:i siz bu işte devam edecek
ııiniz? Baba Oruç ne oldu? Hani 
eski korsan reisleri? Şu en cür'et
kar korsanınız Turgut bile şu an
da muhteşem Venedik asılzade -
lerinden Kont de Cegale'nin eline 
esir düşmüş bulunuyor veya düş
mek üzeredir. Sırası gelince el -
bette size bütün bu hareketinizin 
hes&bını soracağız. . 

Cafer reis ayni safiyetle ala • 
ymda devam etti: 

- Nasıl dediniz? Meşhur Türk 
korsanı Turgut reis şimdi Vene -
diklilere esir mi olmuş ? 

- Olmuş veya olmak üzeredir. 
- Bundan bir şey anlamıyorum! 
- Anlaşılmıyaı;,ak taraf yok hu 

sözlerimde .. Meşhur korsan Tur
gut reis Cerbe adasının Kantıra 1 

ceğine ihtimal veremyiorum doğ-
rusu .. 

- Zararı yok .. Bir iki gün son
ra kendi başınızı daVenedik bay
rağı önünde eğerken ihtimal ve
rip vermediğinizi en acı ve en 
kat'i şeklile anlarsınız!. 

- Peki.. Şimdi bunu bir ta • 
rafa bırakalım: Siz nereye gidi • 
yordunuz? 

- Öyle bir tarafa ..• 

•Ih 

AllANAN l!AllTLAlt 

1 - Yaşı 40 dan fazla olmamak; 
2 - En az lise 10 uncu sınıfta veyahut bu dereceye muadil diler bir 

mektepte tahsil gönn~ olmak; 
3 - Halen resmi bir dairede mlls!abdem ise, lnfilı:Alı: lçln muvafakat 

aJmııı olmak ve sicili itibariyle kendisinden lsfilade edileceği anlaşılmak; 

dlh 

ııd!B.ACAAT ŞEKLİ 

19.45 Konuşına: Ziraat Takvimi• 
19.50 Müzik: Çifte Fasıl Programı. 
20.15 
20.45 

Radyo Gazetesi. 
Müzik: Solo Şarkı ve Türldl• 
!er. 

21.15 Konuşma (Kitap Saati) 
21.30 Müzik: Radyo Salon Orkes

trası (Violonist Necip A~m 
İdaresinde> 

22.30 Memleket Saat Aşarı, A· 
jans Haberleri; ZJraat, Es
ham - TahvilAt, Kambiyo-
Nukut Borsası (Fiyat). 

-Yani? 

- Bu kadar merak ediyorsa -
nız gittiğimiz istikameti ve mak· 

sadım.ızı siz keşfedin bakalım. 

Siz de gemicisiniz. Hem de de
nizciliği kimseye vermemek ce
haletine düşmüı; bir korsansınız! 

Yukardaki ıartıan haiz bulunan tallplerin, n&alıda ,-azılı vesikaları 
bir istida ile en geç 20 Mayıs 941 tarihine kadar Maliye Vekaletine cMilll 
Eı:nlak> göndereceklerdir. 1 

22.50 Müzik: Dans Müziği (Pi), 
23.25/23.30 Yarınki Program ve Ka· 

panııı. 

1 - Nüfus Hüviyet varakaııı caslı veyahut noterce veya resmi bir 
makamca musaddak sureti> 

!~~~~--~~~~~~~~~~ 

2 - 6 kıt'a fotoğarf <altı buçuk dokuz eb'adında> 
S - Mektep tasdikname veya ,alı.ade'Damesl caslı veya musaddalı: 

sureti> 

1 Fatih Birinci Sulh Hu
kuk Hakimliğinden: 

Cafer reis tatlı bir gülümse -
yişle bembeyaz dişlerini belirte
rek konuştu: 

(.ı\rluı.sı var) 

lstanbul Dördüncü 
fera Memurluğundan 

Evvelce Kanlıcada sakin Ataul 
lah Ef. tekkesi Şeyhi iken halen 
adresi meçhul bulunan Falıret -
tin'e: 

Mülga Eytam Sandığından ö
dünç almış olduğunuz mebalif!e 
mukabil ipotek göstermiş olduğu
nuz İstanbul Cellatçeşmesi Bos -
tancıbaşı Abdullah ağa mahallesi 
İmam Elf. sokağı 14 No. lı arsanm 
üç rubu hissesi borcun ödenme -
mesinden dolayı satılarak paraya 
çevrilmesi için Eytam Sandığına 1 

izafeten İstanbul Maliye Muhake- , ,, 
mat Müdürlüğü taal'fından takip · · . ' talebınde bulunulmuş ve hesaba-
tın Hazineye devri tarihi olan 
1/3/931 tarihinde yapılan hesap 
neticesinde borç 249 lira 35 ku
ruşa baliğ olmuş ve işbu mebali
ğin tahsili anına kadar işleyecek 

faiz ve ücreti vekalet ve masa -
rifle -birlikte tahsili için merhun 
bulunan gayri menkulünüzün 
satılması isteği!e 2280 sayılı ka
nun ahkamına tevfikan yeminli 
üç ehli vukuf marifetile merhun 

bulunan gayri menkulünüze 1/ 
11/ 938 tarihinde 518 beş yüz on 
sekiz lira kıymet takdir edilmiş 
olduğundan İcra ve İflas Kanu
nunun 102 inci maddesine tevfi
kan vaz'ıyed ve takdiri kıymet 1 

esnasında zabıt varakası tutulur-

4 - Memuriyette bu1unm111 ise, tasdikli ıicll karnesi veyahut bulun
duğu memuriyetler için ayn ayrı vesikalar; 

5 - Sıhhi durumunun köylerde ve her :iklimde Vazife ifasına elve
rişli olduğuna dair bir bükfunet veya belediye doktorluğu rapora. 

8 - C. Müddeiumumlliğinde mahk!imlyeti olmadığına dair vuik:a.. 
«istida zirine Müddeiumumilikçe tasdikli meşruhat verı.ım...ı kliidlr> 

7 - Hüsnühal kağıdı; 
8 - .Aakerlik vesikıuı cnübls hilviyet varakasında varsa ayrıca ı.

temez.>; 
9 - Talip olan şahıs resm1 bir dairede müstahdem ise, aynlmasında 

mahzur olmadığına dair vesika c:talebe müteallik istida ve merbutu ve
sikaların o da.ıre vasıtası ile ıö.oaerllmesi halinde 'lnca muvafakatna
meye mahal yoktur.> 

10 - Aı;ağıda yazılı şekilde taahhütname; •bu f.aalllıütnamedeki 
müte~clsll kefilin resmı dairelerden veyanut ti.cart, mall veya 1Wla1 mü
esseselerde müstahdem olması ,arttır.>; 

NOT: Bu kefaletname noterce resmen tanziın olunacaktır.> 

TAAHHÜTNAlll.E 

Maliye Vekaletince toprak tevzi talimatnamesinin tatbiki için teş
ldl edi ic·cck komişyonlarda istihdam edilmek üzere, len memuru olarak 
yetiş lirilmek için bir vazifeye tayin edilerek tallın ve staj .~aksadı ile 
T.:ı ru ve Kadastro Fen Mektebinde talim ve tahsilim neticesinde bu 

mektepten mcı.un olamaz veyahut mektepteo mezun olduktan sonra be~ 
sene müddetle hizmet i!a etmez veyahut istihdam edildiğim vazifeden 
istifa eder veya idare hizmetimden memnun olmıyarak: vazifeme nihayet 
verirse hem cezai şart ve hem de tazmin mahiyetinde olmak üzere. yedi 
yüz elli lira öd.emeği; ve bunun için hak!wnda dava ikamesine ve ilfun 
istıhsa line lüzum olmadan bu taahhütnamenin icraya vaz'ı veyahut hazi
neden alacağım varsa bu alacağımdan def'aten takas ve mahsubu; ve yine 
bu taahhütnameden mütcvellıt her hangi bir ib.tilM için dava ikamesine 
lüzum hasıl olursa bu davanın Ankara mahkemelerince rO.yeüni kabul ve 
taahhüt ediyorum. 

Adres: 

Nüfus hüviyet varakasındald büvl,-eti; 
............ nin eeza! şart olarak taahhüt ettitı yedi :rüz elli liraya kadar 

ayni şartlarla müteselsil kefil olarak kefalet ederim. 
Kefilin meslek ve adresı: 
Nüfus hüviyet varakasında.ki hüviyeti; 

Kabul edilecek taliplere, mektepte her ay devam edecek stajları 
müddetince aylık 50 - 60 lira ücret ve n1t:ictepten mezunlyetini müteakıp 
liyakat derecelc.rlne ve tc.adW kanunu esaslarına göre 100 - 150 lira ay-
lık ücret verilecektir. c1638.t c22ll> 

ken hazır bulunmadığınızdan • • 
mezkUr kanunun 103 üncü mad- I M.M.V.DenızMerkezsatınalmakomısyonundan 1

1 desine tevfikan üç gün içinde za- ı 
bıt varakasını tetkik ve bir diye- 1 - Tahmin edilen bedeli 11957,75 lira olan 111 kalem ecza ve mhJıl mal-
~ · b'ld. · I · zemenin pa.zarlılc eksiltmesi l~.4.941 tarlhine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 

C€5~~ız varsa 1 ırmenız üzumu \ de Vek.fılet binasında müteşekkil komisyonumuzda icra edilecektir. ı 
103 ihbarının tebliği makamına 

1 

2 - Parasız şartnamesinj almak istiyenlerin her gün ve eksiltmeye istirak 
kairrı olmak üzere il3.n olunur. etmek istiyen1crin de 1793,66 1.iralık kat't teminat ve kanun! vesikalariyle birlik- ! 

941/1828 · te ve belli gün ve saottc komısyonda haur bulunmaları. <1973> <2769> 

Hazinenin Şehzadebaşmda Acem 
oğlu Hamam sokağında 29 numarada 
mukim M. Erip aleyhine açtığı alacak 
davası için gönderilen zaptı davaya 
gösterilen adreste bu namda bir kim
se olmadığı gerek mahkeme müba3irl 
ve gerekse zabıta tarafından yapılan 

tahkikattan anlaşılmış ve keyfiyet 15 
gün mUddeUe gazete ile ilan edil
miştir. 

Son celse olan 25/11/940 tarihinde 
tarafeyn gelmediklerinden dosya her 
lld taN:tm müracaatına kadar muame
leden kaldırılmıştır. Bu kerre hazine ve
kili tarafından yenilenen dava hazine 
vekilinin lal~b! üzerine 15 gün müd
detle iltmen tebligat icrasına ve mu
hakemenin 40/4/941 saat 10 a talikine 
karar verilmiş olduğundan bermucibi 
karar yevm ve saati mezktirde mahı 

kemede haz1r bulunmadığı ve tarafın
dan bir vekil göndermediği takdir

de davanın gıyabında b<ıkılacağı tcbilğ 
makamına kalın olmnk üzere 15 gün 

müddetle ilı\n olunur. 
841/190 

Fatihde Çarşamba Cadde· 
sinde Darüşşafaka karşısın -
da bahçe içindeki kargir müs

takil ev kiralıktır. İçindeki- ' 
!ere müracaat 

e TAKVİM e 
Rumi 1357 

M.ABT 
29 

NiSAN 

11 
CUMA 

Kasım 

155 
mcri 136f 

B. EVVEL 
14 

Vasati E=nl 
S. D. VaJtll S. D 

6 28 
13 13 
6 57 

19 4-4 
'1 20 
4 42 

Güneş 

Öile 

İklııcll 

Akşam 

Y&f&ı 

imsak 

10 -44 
5 32 
9 13 

12 00 
1 36 
8 58 

Sahip ve Başmuharriri: Etem İzzet 

Benice - Neşriy:ı t Direktörü Cevdet 
Karabilgin cSon Telgraf> Matbaası. 

limanında bir haftadanberi Kont ==================================-======================= 
De Cagale tarafından kıstırılmıştır. 
Kontun kumandasında yüz e 1li 
parçalık bir donanma var. Türk 
korsanı ise sıkıştığı kapanda an
cak on dokuz sefineye sahip .. Kont 
Venedikten hareket tarzını sordu, 
Turgudu esir etmesini bildirdqer •. 
O da limanı dışarıdan kapatmış. 
Turgutla yanındaki baldırı çıp -
!akları esir etmek için açlıkla teh
dide bru;ladı. Onun için şu anda 
esir edilmemişse bile esir edil -
mek üzeredir diyorum ... 

Türk k-0rsanlarından İtalyanea 
bilenler düşman amiralinin bu 
yol kesen palavralı sözlerini bıyık 
altından gülümsiyerek dinliyor -

!ardı. Fakat söze karışmıyorlardı. 
Reis, düşman amiralile iyice alay 
ediyordu ya .. Bu kafi idi. 

Cafer reis sordu : 

- Demek Turgut denilen kor
san şimdi esir edilmek üzere öy
le mi? 

- Evet, öyle!.. Sonra da sıra 
tabii siz döküntülerde .. 

- Nerede kıstırılmış bu? 
- Cerbe adasında, Kantara ll-

mıınının içinde! 
- Kimin tarafından? .. 

- Kont dö Cegale tarafından ... 
Kurtuluş imkanı da yok!. 

- Yazık .. Doğrusu Turgut eşi 
olmıyan bir deniz kahramanıydı. 
Onun esir edileceğine kimse ih - 1 
tiınal vermezdi. Bravo şu kont r 
dö Cegale'ye... Durmuş durmuş 
turyanı gözünden vurmuş demek! 
Lakin ne yalan söyliyeyim. Tur- 1 
pdun esir edildie:ine veya edile· 

Türkiye 
k t i f 

Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Nisan 1941 Vaziyeti .------· A 
.:..: 

Altın: S:ıfi klloıırı>.m 
Banknot • 

72.603,480 

Ufaklık • 
Dü!ldekl Mıılıablrlor: 

Türk: Lirası . • 
Hari~tet:i MuU.lti.rler: 

Altın: Saf ikilogram 6.156,184 
Al\.Ula \öllıviJJ k.aOil serbest dö·wb; ... 
ı.... 

Dl.ter döviıler ve borçlu Xliriııa 
baklyeleri 

Jbııllıe Taln•Wol'I: 
Deruhte "'1ilen evrakı ultdlye 
karfılıiı • 

Kanunun 6-8 el maddelerine levfl
lı:an Hazine tarafından vW ledi;ral 

l<lıebl Cüzılaıu: 

Ticari Senetler • 
Ealum. ve talıv!llt ea.taa&: 

1 
Deruhte edilen evrakı na.ltdi

A • yenin kar~ılığı esham ve ~ 
vllat (itibari k.ı,-metie) • • 

a • llerbesl Esham ve TalınıUı 

Annalar: 

Altın ve döviz üzerine aTamı 
Tab'!PAI üzerine avana • 

• 
• 

Haı.ineye kısa vadeli avan1. 
llU!nqe 3850 No. lu lı:.aouna sar. 
açılan altın kartılıklı avaDll • 
Hiııııedarlar 

~t.elif!. ' •• ' •• 

Lire 
Lira 

102.122.602,88 
6.572.45G ,50 
J.020.299.14 109.724.358,52 

1 
337 .823~ 337.823,05 1 

1 
8.659.164,97 

-~ 

49.740 261,86_ 58.399.426,83 

158.748.563,-

20.230.442,-:;. 138.!118.121~ 

271.626.678,49 
271.626.678,49 

4,.801.316,93 
7.926.616,17 

53.727.133,10 
8.138,88 

' , .808. 722,-

128.084.926,75 133.901 .'1'87 ,83 

4.500.000,-
8. 111,4.121. 72 

l 
Yekı"!n 

1 779.440.250.,ı3!, 

p a s 
!ennaye 

İlıllyat AJqıeıd : 

de Adi ve !evltalA 
'Iususı 

i f 

Tednülde!< ıllalıbıo41ar. 
Deruhte. ediıe n evrakı nakdiye 

8 inci maddelerine Kanunun 6 -
tevfikan H azıne tarafından vW 
tediyat 

Deruhte edil 
bakiyesi . 
Karşılığı tama men altın olarak 

le vazedilen il'lveten teda.vti 
Reeskont muka bill ııaveten teda-
vüle vazedileıı 
Hazineye yapt lan altın karşılıkh 

3902 No.lı kanun 
ten tedavüle vaze. 

avrı.ns mukabili 
mucibince ilAve 
dilen . 

MEVDUA T: 

Tür\ Un.: 
gram Altın: Safi kilo 677,150 

3850 No. lu k 
açılan avans 

anuna göre Huiney• 
mukablll tevdi olu-

nan altuılar: 

SaJl kilo ırram 

ulılıildall: DôY!z T 

55.541 830 

Allına tahviil k a bil dövizler • 
Diğer dövizler ve alacaltlı ltllrfıı& 

baki,-elerl . 
Muhtelit. . • • 

Lira 

6.188.666,15 
6.000.000,-

158.748 563,-

20.230.442,-

138.518.121~ 

17.000.000,-

250.000.000,-

~9.500.000= 

70.313.498,27 
1.213.782.03 

78.124.167,90 

Lira 
15.000.000,-

12.188.666,15 

W.018.121,-

71.HUll0,30 

'8.l:M.M7,90 

28.242.484,-
109.319.530,99 

~--·ı-ı 
YekOn 

................ Alaıı ....... ·-~· 

779.440.250,3·1 

,..., MAKSİ M d--;ı_e L----' 

Eşsiz ıs ,. ve 20 k" 
Büyük S San'atkar 8 ıye 

1 Heveti Seaoslanna muuaffakiyetle dev~uı 
......... etmektedir. Tel: 42633 

Tünel Saatleri 
fstanbul elektrik tramvay ve tünel işle~ 

leri umum müdürlüğünden 
Tünel seferlerin.in Cumartesi ve Paz ar günleri asağıda göstc rilen 

fında yapılacağı sayın yolculara ııan olu nur, 
CU.mrtesi günleri: 
Saat 6 den 10 a kadar 
Saat 12,30 dan 14,30 a kadar 
Saat 17,30 dan 21 e kadar. 

Pazar günleri: Yalnız saat 17130 dan 21 e kadaı 

rlŞSğıda cins ve mlk'.tarlan yazılı ia~e maddeleri hizalarında yazılı ~ 
aUerde pazarlıkla satın alınacaktır. Şart nameleri her gün komisyondil 
lir. İsteklilerin belli gOn ve saatlerde kat'! teminatlariyle birlikte 
.satın alma komisJonuna gel.meler! <2870> 

Cinsi Mlklan Jıllllı.Bıl. 
Ton L. K. 

NQhut 50 7000 
K. Fasulye 50 11000 
K. Me.rci.m~ 30 6000 
Bulgur 60 10000 
Pirinç 30 11700 
Makama 60 15000 
Sehriye 25 7250 

.... 
Beher tonuna 21 lira fl;yat tahrnlıı 

edilen 250 ton super çimento fabrika 
teslimi 12.4.9U günü saat 12 de pazar
lıkla satın alınacaktır. Muhammen be
deli 5250 lira olup kat'! teminatı 787 
lira 50 kuruştur. Şartnamesı her gUn 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin bel
li gün ve saatte Fındıklıda satın alma 
komisyonuna gelmeleri. «2800> 

* Pazarlıkla nO.munesine göre 12 adet 
tek saka ko~mu satın alınacaktır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görü
lebilir. İsteklllerin teklif edecekleri 
;fiyata göre kat'! temlnatlarlyle birlik
te 14.4.941 günO saat 15 de Fındıklıda 
satın alına kornlıyonuna gelmeJerl. 

<2869• 

* Müteahhidi nam ve hesabına 9.4.941 
gilnU pazarlıkla satın alınacağı ilftn e
dilen 46 kalem güvercinlik malzeme
sine istekli çıkmadığından mezkiır 
malzeme 17.4.941 günü saat 11 de satın 
alınacaktır. Muhanunen bedeli 4.395 
lira olup kal'! teminatı 659 lira 25 ku-

Kafi Te 
L • .iL 

1050 IG.4.9·41 
1650 16.4.941 
900 18.4.941 

1500 18.4.941 
1755 19.4.941 
2250 21.4.941 
1087 21.4.941 

.... 
ruştur. Şartnamesi her gün kO 
da görlilebilir. İsteklilerın belll:J 
saatte Fındklıda satın alma ~ 
nuna gelmelerL <2868> 

Jıf. 

Beher kilosuna tahminen 1 
50 santim fiat konulan 30 tol' 
14.4.941 günü saat il de 
satın alınacaktır. Muhammen 
450 lira olup kat'! teminatı 67 
kuruştur. Şartnamesi her giln_ .ıı 
yonda görillebilir. İsteklilerin tıV 
ve saatte Fındıklıda satın aırna 
,-onuna gelmeleri. c2871> 

Jıf. 
Beher tonuna 16 lira fiyat 

edilen ve gününde isteklisi çıl< °' 
dan yeniden il.B.nına karar veri 

1 
ton lavamarin kömürü 15.4·~ 
saat 11 de pazarlıkla satın s ... 
tır. Muhammen bedeli 12008 1.
katl' teminatı 1920 liradır. Ş• 
her gün komisyonda görülebilir.:,,: 
!ilerin belli gün ve saatte ~ 
satın alma komisyonuna ge!~I 

---- ------------------

Gayri Menkul satış ilanı 
Beyoğlu sulh mahkemeleri baş katipliğin 

Eliza ile Agop, Anjel, Anber Tokatyan ve Mehmet Haşimln şayian ,,ı 
tereken mutasarrıfı bulundukları Galatada Sultan Beyazıt mabailcsind• 
hane) Kılınç Ali Paıa caddesinde 72, 74 No. !arla murakkam üç katlı 
kagir dahilen abııap, altında bir dUkMnı ve üstünde iki katında biret 
birer odası bulunan ve tfunire muhtaç olup değirmen ittisalinde deS'° 
kullanılmakta olan 127 metre murabbaı mesahai saUı.iyesinde tamamı C.C 
kıymeti muhammenesinde bir ıayrl menkul şuyuun izalesi zımnında şçıll 
may::ı. konulmuştur. 

Birinci açik arttırması 6/5/941 tarlhlne tesadilf eden Salı günü saat 
16 ya kadar Beyoğlu Sulh Mahkemeleri kalem odasında ve BaşkAtJI 
dinde yapılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde yeııol 
bulmadığı ta.kclirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak ilzere 
arttırması 16/5/941 tarihine müsaclif Cuma günü saat 14 den 16 y• 
icra edlerek en çok arttırana katı olarak ihale edilecektir. BirikmlŞ ~ 
tarihine kadar biri.kecek bina ve belediye vergileriyle evkaf ictlJr 
dellfrliyc rüsumu ile 20 senelik W.viz bedeli., ihale pulu ve tapu harçlar1 ııı"J 
ait olacaktır. Arttırmaya iştirak edecek kimselerin gayri menkulün 
muhammenesinin ylızdc yedi buçugu njsbetinde pey akçesini veya milll ~ 
kanın bu nlsbette tem inat mektubunu vermeleri şarttır. 

Arttırma bedelinin kendisine ihale olunan tara.tından ihale günündetl A 
ver ilecek mühlet içiı1de ınahkeme kasasına ödenmesi mecburidir. öd 
takdirde ihale fe );h<'dilerek kendisinden evvel en yüksek teklift bulunıat' 
se arzetmiş olduğu bdelle almağa. razı olursa ona ihale edilecek ve o dO 
mai veya bulunmaz.sa hemen yedi gün müd-detle arttırmaya çıkanlacaktrl 
lacak ilin alakadarlara tebliğ edilmiyecektir. 1iüzayede sonundn en çoi<~ 
na ihale edilecek ve her iki halde birinci ihale edilen kimse jki ihale B'i/ 
farktan ve zarardan mes'ul tutulacaktır. İhale farkı ve geç~n gün!eri? 1 il_ 
faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın tahsil olunacaktır. ipotek sahıbl 
larla diğer alftkadarların gayri menkul üzerindeki haklarını ve hususiy1t 
masrafa ve saireye dair olan hak ve iddialarını evrakı müsbitelE-riyle jl§fl 

den itibaren on beş ~ün iç~nde satış memuru. o.lan _Mahker;ıe Başk:B.tibln~ 
me'eri lAzımdır. Aksı takdırdc hakları tapu sıcıllerıyle sabıt olmadıkça sS(ltl 
linin paylaşmasından hariç bırakılacaklard.ı.r. Müzayedeye iştirak edenle 
eeraiti kabul etmiş ve evvelden öğrenmiş ve bilerek gyri menkule talip bl 
oldukları addedilerek sonradan itirazları n1esmu olamıyacağından srıtıs ~ 
evvel gayri menkulü gezip g8rmc1erl ve fazla malümat ahnak istiyenlt f 
No. ile Mahkeme Başk!tipliğine milra caat etmeleri il!n olunur. > 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. i~aresi Hani-
Muhammen bedelJ 20.000 (Yirmi bin) lira olan 1000 ton sü~rf 

24/4/1941 Perşembe günO .saat 15 de kapalı zarf usulll ile Ankara'da Id 
IJlllda satın alınacaktır. ~ 

Bu ıse girmek lstcyenlerin 1500 (Bin beş ,.UZ) liralık muvakkat f 
kanunun tayin ettiği vesikalaTı ve teldi:flerini ayni gün saat 14 de kadııı' 
,-on Reisliğine vermeler! ltızıındır. ~ 

Şartnameler parasız olarak An.karada Malzeme Dairesinden, H8' 
Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağılacaktır. (2717) .1 

... ... t"'J 
Muhammen bedeli (1440) lira olan 3000 Kg. Bor yağı (14,4.1941) ~';J 

günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki 
taratından açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. ııP 

Bu işe girmek lstlyenlerin (108) liralık muvakat tem.ina.ı ve kan':;'rl 
ettiği vesaikle birlikte eksiltme gilnü .saatine kadar komısyooa ı:rı 
Uzımdır. v 

Bu ife ait ıartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktacW" 

.... ..... . . .~·· Muhammen bedeli (11932) lira (35) kuruş olan muhtelif cıns ve zl·~ 
ka.lemıien ibaret vesron cami, adi ve duble bina camı ile arruvo camı \ 'I 
Paz:l rtesi gi..l.nü saat (1~) on beşte Haydarpaşada Gar blnası dahilindelC 
yon t.arafından kapalı z~rl usuliylP ıı;atın alınacaktır. tıı•" 

Bu işe girmek isiyenlerin ( Sa i ) lira (93) kuruşluk muvakkat te.fl'l ~ 
nunun tayin ettiği vesikalarla tekliılerini muhtevi zarflarını ayni gürı 
on dö.rde kadar k.onlbyon ı~~ı.ı..ı..Jine vermeleri 18.zımdır. 

'lıwnele:r ltoıxıl.aJ'ondan paraınz olarak daıtıtılmaktadıl'• 

r 


