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BUZLU ŞERBET 

VESU 

Osman Cemal, ııcaklarm 
geldiğini görünce, o ezeli ve 
ebedi mevzuu ele almıı: 

- Buzlu terbet ve buzlu 
ıu, yll%ln, nefiı ıeylerdir, yal
nız, aman dikkat edin, terli 
iken içmeyin .• 

Diyor. 
Fakat, bir de, üıtüne so

ğuk su içmek tabiri vardır. 
Artık, bizim gazetelerdeki 
mizah fıkraların da üstüne 
bir soğuk ıu içmek lazım! 

ADAPTASYON 

MESELESi 

Selami İzzet Sede• .a, a
daptaayoncu mu, yoksa, mü
ellif mi olduğu mea~leai, ha
kikaten, günün en dedikodu
lu mevzuudur. Bazı arkadll§
lara nazaran adaptaıyoncu
dur. Bazılarına göre müter
cim, bazılarına göre müel-
lif .. 

Bir arkadat fÖyle dedi: 
- En insaflı hükmü ben 

vereceğim, galiba.. Azizim, 
Selimi izzet Sedeı, bu üçün
den hiç biri değidir. Her ü
çünden de ayrı ayrı parçala
ra sahip bir muharrirdir. 

ÇALIŞKAN 

TALEBELER. 

Bir karara göre, çalııkan 
talebeler, yalnız iftihar lev
halarında ve kitaplarında 

teıhir edilmiyecek, ayrıca. 
gazetelerle de ilan olunacak
mıt I 

Biz hep birden yazacağız: 
cCördük görmedik, duy· 

duk, duymadık, demeyin .• Bu 
talebe çalııkandır.ıt 

Bu vaziyette, gazetelerde 
ilan edilmiyen diğer bütün 
talebeler tembel mi addedi
lecek?. Fena, öyel iae •• 

MEYVALARIN 

lslMLERI 

Bir doktor, yazaığı tıbbi 
bir makalede ıu bildiğimiz 

aarı renkli, güzel kokulu mey
va olan kayıaı için «nazlı ka
yıaııt divor. Bu adı neden tak
mıı, bilmiyorum. Eğer, bütiln 
meyvalara böyle birer iıim 
takmak lazım gelirse, canı· 
mm içi ıeftali, cicim kiraz, 
nazenin elma, cilveli armut, 
ıekerim ayva, gözümün nuru 
üzüm, ruhu revanım muımu
la, gibi adlar bulur, ııralıya
biliriz. 

lıtanbulun meyva bahçele
ri hep ıebrin kenar ve civa· 
rındadır. Filhakika: 
K.enann dilberi nma: ıe ola nizm.ln 

olma&. 

Diye bir eıki mısra Tardır 
amma, bu hakikat, meyvalar 
için değildir. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 27 -----------

Yeni ve iyi 
bir karar 
Toprak mahsulleri 
O fi si müstahsilden 
tütün de sabo alacak 

Ticaret Veka.leti yeni ve mühim 
bir karar vermiştir. Bu karara 
göre Toprak Mahsulleri Ofisini.il 
tütün müstahsillerinden tütün sa
tın alınması faydalı görülmüştür. 
Bu suretle tütün fiatlarının düş
memesi kat'i surette temin edile
cek, ayni zamanda müstahsilhı 
bütün mallan satın alınacaktır. 

K'OÇÜK HABERLER 

ViLAYET v~ BELEDiYE: 
-~ ------* Tramvay biletçileri halkm 
elindeki dantesi2 kuıuşlan kabule 
baş lam ~lardır. İdare bunlan top
lıyarak Merkez Bankasına teslim 
edecektir. * Dün Kadıköy kazası dalıilill
de bir teftişte muhtelif firmalar
dan 210 kilo noksan tartılı ekmek 
müsadere edilmiş ve fırın sahip
leri cezalandırılmıştır. * Yaz ayları yaklaştığından be
mizlik ve sulama işleri için Be -
lediyece bir proram hazırlaıunı.ş

tır. Belediye şehir sokaklarını hal
kın şika.yetlerini asgari hadde in
direcek şekilde temizlemeğe ça
lışacaktır. * Fiat Mürakabe Komisyonu 
piyasadan aldığı mahlut kahve ve 
çay nümunelerini tahlil edilmek 
üzere Belediye kimyahanesine 
göndermiştir. Badema kahveci -
ler sattı.klan çay ve kahvelerin 

hangi madde ile mahlut olduğunu 
bir etiketle bunların üzerlerine 
yazacaklardır. 

TiCARET ve SANAYi: 

* İstanbul Hayvan Borsasının 
yeni idare meclisi intihabı önü -
müzdeki pazartesi günü yapıla • 
cakt ır. Malıim olduğu üzere İs • 
tanbul Hayvan Borsasının idare 
meclisi azasının bir kısmı Vekalet 
tarafından seçilmekte, bir kısmı 
da burada intihap olunmaktadır. 
İntihaba Borsada mukayyet aza 
iştirak edebilecektir. * Devlet Denizyollan İdaresi 
pazar günkri için Adalardan gece 
oon bir posta ilave etmeğe karar 
vermiştir. Bu posta saat 20,15 de 
Büyükadadan hareketle bütün A
dalara uğrıyarnk Köprüye gele
cektir. 

MÜTEFERRiK: 

* Mahmutpaşa Caddesi 69/71 
numarada manifaturacılık yapan 
Yasefin, Sirkecide Şahinpaşa o -
telinde misafir Nazım adında bi
r.ine 55 kuruşa satılması lazım 
gelen malı 75 kuruşa satmak iste
diği tertip edilen cürmü meşhutla 
teobit edilmiştir. Yasef, hakkında 
tanzim edilen evrakla birlikte 
Müddeiumumiliğe teslim edil -
miştir. * Ecnebi ve ekalliyet mektep
lerinde imtihan programlan ha
zrrlanmağa b~anmıştır. Maarit 
Müdürlüğü, programların tanzi -
minde gözönünde tutulması icap 
eden esaslan tesbit ederek bu 
mekteplere gönderın.4tir, Ecnebi 
liselerinden Devlet imtihanlarına 
girmek istiyen erkek talebenin im
tihanı Galatasaray Lisesinde, kız
larınki de İstanbul Kız Lisesinde 
yapılacaktır • 

KOLKOLA 
Müellifi : Nizamettin NAZiF 

- Hikılyemin bundan ötesi ba
nal. Şarpi bize dar gelmeğe başla
yınca bir gün Danış orta çap'.a 
bir kotra satın aldı. Balık tut -
mak, şairane bir mehtap sarası 
yapmak gibi bahanelerle Hayır
sız adalara sık sık gitmeğe baş
ladık. Dan~ ilk günlerde bana 
esiz, Perihan hanımefendi!• diye 

hitap ederken sonraları hanıme
fendiyi kali!ırıp •SİZ P~rihan ... • 
derneği daha şık buldu. Daha son
ra esiz ..• • in ycıiıu esen .. . • aldı. 

Bir iki hafla daha geçince cPe -
nlıan ... ., •Perihancık· şekline 

1 

girdi. Nihayet cPerıhancığım• o
luverdim. Evvela dansa davet e· 
edilirdim. Sonra kolumdan çekilip 
piste götürüldüm. İlk günlerde 
ayrılırken ene gün buluşabiliriz?-

diye sorardı. Sonralan cfiliı.n ye
re gel!• derneğe başladı. Fakat 
bütün bunlarda bir fevkaladelik 
yoktu. Benimle çok korrektdi. 

Hatta öpüşmemiştik bile. Beni en 
çok istedigini hissettiğim arıda 
dudaklarını saçlarıma değdirirdi. 

Ondan, Semihin Cavidana saldı -
rışına benzer saldırışlar bek!e - • 
diğim zamarıOarda bile. 

- Sevmeğe başlamış mıyd · r.? 
- İlk günlerde hoşuma gitmişti. 

Neye saklıyayım? Gün geçtikçe 
daha fazla hoşuma gitti. Neye sak
layayım? Onu sevdiğimi hissetti
ğim zamanlar da olmadı değil. E
ğer, ondan hiç beklemediğim :,:r 
tarzda benden Uıtifade etmemşi 
ohaydı ... 

- Hah, pruuu anlat. Hata-a 

Y ı ne Balllanıar 
'Üzerinde en çok tefsir yapılan 

haberler f1l son günlerie Mosko
vadan geliyor. Sovyet matbuatı ve 
radyoları, Balkanlara karşı arık
tan açığa sempatiktir. :Moskova· 
nm, mihver ordularının bu kacia.r 
yakın gelmelerinden sıcak bir 
memnuniyet duymalarını sanmak, 
bittabi plilnçtür. Olsa oha, onla
nn takbih, asabiyet ve aksülamel 
hislerinin derecesi üzerinde mü
nakaşalar yapılabilir. Moskov-. 
harbin başındanberi muhafaza et
tiği siikôtunu bozmu~tnr. 

Fakat, Sovyet zimamdarlannın 
hareket halinde ne gibi tezahiirle
re mii•aade edecekleri bilinemez. 

Çörçilin •on nutku açıldı. Nazi 
ordularının, bir gün Okranyaya 
teveccüh edeceği daiına akla ge
len ihtimaller arasındadır. 

Sovyet Rnsyadaki aksülamel, 
Balkan harbinin bugünkü seyri 
karşısında daha fazla gecikemez, 
diye, düşünülebilir. 

Harbin başındanberi, demok -
rasya ceplıe,indeki bir takım ha· 
taların, hep birer gecikme olduğu 
meydandadır. 

Harp yakına gelmiştir. Bu yakın· 
lığın mesafesini nikbin hesaplarla 
uzatmak doğru değildir. Bütün 
idrak ve aklıselim, bu nokta üze
rinde toplaıuyor. 

REŞAT FEYZi 

Mısır çarşısının 

tahliyesi 
Mısırçarşısının boşaltılmasına 

devam edilmektedir. Bu çarşıda 
ancak birkaç dükkanla lokantalar 
henüz nakledilmeın4tir. Çarşı 
dükkanların naklinden dolayı ka
ranlık içindedir. Yorgancılar Ka
palıçarşıya nakletmişlerdir. Baha
rat satan dükkanların nakledil -
mesine başlanacaktır. --Romanya ile ticaret 

muameleleri 
Romanya ile kliring vaziyetimiz 

düzelmiştir. Romanyaya yapılan 
taahhüller ve stokların mevcu -
du nisbetinde bu memlekete ilı -
raca! yapılmasına müsaade edi -
lecektir. Şimdiye kadar Ticaret 
Vekaletine yapılmış ve kabul e
dilmemiş müracaatlar yerine ye
niden müsaade istenildiği tak -
dride bu yolda vaki olacak müra
caatlar tetkik edilerek müsaade 
verilecektir. Rumen kliringine a

vans olarak ithal edilen mallarla 
henüz ithali bitmemiş olanların 

bedeli 777 bin liradır. Bu malların 
bugünlerde tamamen ithal edile
ceği ümit edilmektedir. 

Fırınlarda yapılan 
teftişler 

Belediye memurlan tarafın -
dan fırınlarda yapılan teftişlerde 
Beyazıtla Ordu Caddesinde 255 

numaralı Tev:fiğin fırını ile ayni 
Caddede 75 numaralı fırında 27ti 
kilo, Galatada Beyazıt sokağında 
26 numaralı Yorginin fırınında 
da 25 kilo eksik tartılı ekmek bu

lunmuştur. Ayrıca, Beyazıtta Bed
rosa ait francala fırınında 22, ayni 

caddede Salihe ait fırında 30 kilo 
eksik tartılı Francala bulunmuş
tur. Fırıncılar cezalandırılmış ve 
noksan ekmek ve francalalai el
lerinden alınııuitır. 

bu olsa gerek. ı 
- Evet, acı hatıra... Bir gün 

yine Hayırsız adaya gitmeği ka
rarlaştırmı~tık. Bu sefer kotrada 
viski içildiğini gördüm. Bu içki
den hiç almamı~tım. Soda ıle ka
rıştınlınca şiddeti hissedilmediği 

için ne büyük ihtıyatsızlık etti -
ğimi ancak adaya yanaştığuıuz 
zaman anladım. 

- Meseleyi anlar gibi oluyo
rum 

- Daha gelmedik. Adaya çıkı
şımızdıı b r fevkaladelik olmadı. 
Eğer Cavidan ile Semihin derhal 
kayıplara karışma mı bir fevka

lildelil< sayarsan o başka ... Biz bir 
müddet, kolranın kayalar arasın· 
daki sallan4ına bakarak bir ke
nara oturduk. Sonra kol kola bi
raz dolaştık. Hava çok sıcaktı. 
Yazdan kalma bir gün. Nereden 
aklıma geldi? •Dan :ş haydi de -
nize glrelını .. dıyecek oldum. İti
raz etmedı. :\la) ol arımız yanı -
ınızda idL Soyunduk girdik. Fa
kat sen misin dört beş kulaç atan? 
Sağ ayağıma kramp gelmez mi? 

Günun meselesi: 

Et fiatları bir mik
tar daha inecek 
Fiat Mürakabe Komisyonu yeni 
narhı tesbit için tetkiklere başladı 

Et nahının yeniden tesbrn için 
Mürakabe Komisyonunca tetkik
lere geçilmiştir. Hayvan fia tlan 
lbakkında vi!Ayetlerden mal\ımat 
istenmiştir. Kasaplık hayvan ye
tiştiren ·bazı mıntakalardan gelen 
malumata nazaran, hB.len 1stan
lbulda carl perakende et fiatları
nın biraz daha indirilmesi müm· 
kündür. Bilindiği gibi hilen İstan
bulda perakende dağlıç ve kara
man satışları k!o,l'na mevzu 75 

Bebek - lstinye 
yolu istimlaki . . 

Bebek - Istinye yolunun istim-
laki tamamlanmak üzeredir. Ye
niden istimlak edilen dört binanın 
yılulmasına bugünlerde başla -

nacaktır. Üç binanın da yola te
sadüf edilen ön kısımları kesile
cektir. Bu suretle Bebek - Rumeli· 
hisarı arası tamamen açılmış o
lacaktır. 

iı::ııruş narh üzerinden yapılma1t
tad.ır. Narhta yeniden tenzilat y~ 
mzlı: mümkün olduğu halde İstan
bul et müstehliklerinin fia t.1ardaıı 

daha aşağı et yemeleri temin e
dilecektir. Şehrimizde, bol ınik

tarda et satılmaktadır. 
Fiat Mürakabe Komisyonunun, 

önümüzdeki pazartesi günkü içti
maında et narhını yeniden tetkik 
etmesi muhtemeldir. 

Köylüye parasız 
sinema 

İzmit (Hususi) - Şehrimiz 
Halk sineması sahibi Nazmi O -
ğuzun pazar günleri köylüye gös
terdiği bedava sinema çok rağbet 
görmeğe başlamıştır. Köylüler si
nemyaı hınca hınç doldurmakta 
ve filmleri heyecanla seyretmek
tedirler. Bu sinemanın parasız e>
luşu bilhassa onları memnun et
mektedir. Sinema, pazar günleri 
alcı nhalinde gelen köylülerimizi 
istiap edemez olmuştur. 

Taksitle 
yer satışı 

Belediye ve Hazineye 
ait yerler ipotek şek
ille halka sablacak 

Dahiliye Vekaleti, umumi men
faatlere faydası olmıyan ve Ha-
2Jlııeye, Belediye veya diğer Dev
let müessesesine ait bnhı-n ara
.zitılıı yurddaşlara ucuz ve tak
sttle verilmesi için bir tamın pro
jesi hazırlamıştır. Kamm yakıııda 
Meclise sevkolunacaktır. 

Bu yerlerin satışı ile EmWt 
Bankası meşgul olacak ve ipotek 
şekille muamele yapılacaktır. 

Yurdun her tarafında bu şekil
deki arazi ve arsalar tesbit edi -
lerek Vekalete bildlrilmiştir. 

Ada çamlan 
Belediye, umumi bahçelerdeki 

ağaçlarla Adalardaki çamları i -
ıaç:aınağa karar vermiştir. Ada
lar-la bugünlerde işe başlanacak
~ır Şimdiden çamlıklarda bazı 

hastalık ve böcekler görülmüş -
tür. Bunlar temizlen~tir. 

!caıya ve Arna 
Yazan: ALİ KEMAL S izlcrl 
Arnavutluğun İlalyaya !erde 

danberi iki sene geçti. 939~"" zi 
IUll ilk paskalya haftan cUJllll av, 
Arnavutluğa İtalyan kıtaab n ha 
rılmış ve Arnavutlar tar Yahu 
gösterilen mukavemete Yazı 
üstün laıvvetlerle Anuıvutlıl ka. 
gal edilıniJti. Vak'a bıristi) de bl 
ca mukaddes sayılan paskal1' ddelı 
nü oluyordu. Yani o gün 1 ima 
lar kan döküyorlardı. K.,ıı 
kanlı işgal günü cuma günil 
getirilmiş olması da ayrı<• 
lüman Arnavutları mütcessl' 
diyordu. İtalyanlar Afrikad• 
lümanları kendi tarailarına 

mel< için müslüman baıniliil 
kınmak istemişlerdi. Hal 
müslüman Arnavutlukta bir 
günü böyle İtalyanların kan 
müş olması o :r.anıan islim • 
ııiD nazarından kaçmamış ~e 
madan gelen propagandaları• 
ka, İtalyanın emelleri ve ba 
!eri büsbütün ba~ka olduğıı 
kere daha anlaşılmıştır. 

Prensesin hediyesi Habeşistan nasıl İtalya kr .. 

Şehri · d Kahire kte nasıl Habefi•tanın da imııar 
mız e . Y'! geçme ise Arnavutluğun da kralı 

olan Yunan Prensesı Piyer de Gre- • d'l . t' 8 .. d A ti .
1 

k . .. ükl . . Ha e ı mış ır. oz e rnavu 1 ce ıKe ocası nışhandiyuz tmiı:rı1nı - istikliiline ilişilmeml•, valnı• ... •'ili 
va urumuna e ye e şer ve kr 1 't ·ı a· · d ki,.. •r 
H K d ıdıkl yü go a ın gı mesı e onıa a '.Jo"ı •. 

ava urumun an a an - . . .. .,-'-IL.lll 
zükleri parmaklarına takmışlar- aynı zamanda Tıranın da ııişl 
~ ~~ ~ 

· Fakat İtalyanın bu harple 
0 Küçük san'atlar 

kanununa muhalefet 
Arap camünde 25 numaralı lo

kantada Küçük San'atlar Kanu

nuna muhalif olarak Yunan te -

baasından Kostantin isminde bi
rinin çalışhğı görülüp Adliyeye 

verihniştir. 

ipek sanayii k l• nanistana taarnız etme. ile if 
Ahırkapıda ana ızas- ğişmiş oldu. Çiinkü Arna•'ll 

yon tesisah yapılıyor • tan yürüyen Yunan ordulart .. 
deki İtalyanları altı aydan~ ~~ 

Şehir otobftslerlne 
yeni glzergAb 

Belediye, şehir dahilinde işle
yen otobüslere yeni güzergah ta

yin etmeğe !<arar vermiştir. Ayni 

zamanda durak yerleri de değiş-
1ıirilecektir. Yeni durak yerleri 
bilhassa lağvedilmiş olen tram

vay duraklarına göre tesbit edile

cektir. Bu hususta yakında 1tat'1 
karar verilecektir. 

Cenup ve Şark vilayetlerimizde 

ipek sanayiinin inkişafına çalı • 
şılmaktadır. 

İktısat Vekaleti bu yolda yeni 
tedbirler alını.ş!J.r. Bı=adan bu 
vilayetlere 25 bin kutu ipek bö
ceği tohumu gönderilmiştir. Daha 
da gönderilecektir. 

--o---

Çocuk~ar için yeni 
lllHlpbaneıer 

Halkevler.inde çocuk kütüpha
neleri tesisi ka."'"arlaşmıştır. Kü -
tüphanelerde ilk mektep talebe
leinin istifade edebileceği eserler 
bulundurulacaktır. Yakında şeh
rimizdeki Halkevlerinde bu yol
da faaliyete geçilecektir. 

c . . ' --, ADLiYE ve POL/s-,-

Sevdiği kadına kavuşmak 
için büyü yaphran genç aşık 

99 luk tesblbile mallabbet tılsımı llazar
byan bir ihtiyar adın adliyeye verildi 

Karagümrükte Sultan mahalle
sinde oturan Naciye, büyücülük 

yaptığı veAsiye de, ona Fikri is
minde birisini müşteri olarak ge

tirdiği iddiasile yakalanmışlardır. 
Her ıkisi de dün adliyeye sevke
dilmiştir. 

İddiaya göre, Fikri, bir kadın 
sevmektedir. Asiye delaletile Na

ciyeye müracaat ederek, sevdiği 
kadınla arasını bulmasını iste -
miştir. Naciye de buna 5 lira mu
kabilinde razı olarak, 99 luk tes· 
pih, nohut, ot, günlük, ooağacı 

ve ~ ile büyü yapmıştn-. Ll-

Yüzdüğüm yerde de öyle bir ana
for vardı ki. .. Bir cDaniş, imdat!. 
di ye b a ğırdığı "nı hatırlıyorum. 
bir de saclarımdan kavrandığımı. 

- Boğuluyordun demek? 
- Bir dakika kadar flcc i kmiş 

olsaydı, cesedimi bulamazlardı:. 
Öyle bir berbat yer ki ... Kulak

larımda hala suların şırıltısını işi
tir gibi olurum. O, çok iyi yüzer. 
Zaten üç dört yıl önce mukave
metten en iyi derece almış olan

lardan biriydi. Kuvvetli kollan 
ile suları yara yara beni karaya 
çıkarmış , Bir ara gözlerimi açınca 

onu üzerime eğilmiş, başını göğ
süme dayam~, kalbimi dinliyor 
gördüm. 

Bir cmersi Daniş .. • diyebilmi
şim, sonra kendimden geçmiıjim. 

- Bir kahraman ... 
- Evet bir kahramandı, o anda, 

onu ne kadar sevdiğimi bilemez -
sin. Fakat bu kahramanlığı uzun 
sürmedL Kalbimdeki bütün min
neti, arkadaşlığı, sevgiyi, istik -
bale ait temennileri hepsini birden 
sökerek aldı götürdü. 

kin, Fikri sevdiği kadına ka~
mamış, büyü tesir etmeyince de, 
gitmiş aüıkadarlara şikayette bu
lunmuştur. 

Naciye ile Asiye, Sullanahmet 
Birinci Sulh Ceza mahkemesinde 
sorguya çckilın41er ve cürümle
rini inkar etmişlerdir. Hfıkim Re
şit NomE!l'; ikametgah sahibi ol -
duklarından serbest bırakılma -
larına karar vermiş, dosyayı Müd
deiumumiliğe geri göndermiştir. 
Tahkikata oraca devam oluna -

caktır. Suç sabit görülürse, dosya,! 
Asliye Ceza Mahkemesine veri
lerek muhakemeleri yapılacaktır. 

- Kim? 
- Kendisi. Onu bir kahraman 

sayarak tatlı bir uykuya daldım. 
Uyandığım zaman ... O bir hır -
sızdı. 

- ?!. .. 

- Ona vermek için en ufak bir 
tereddüt göstermiyeceğim bir şe
yi benden pek hoyratça ve tıpkı 
bir hırsız gibi çalınıştL Elmasla -
rını aşıracağı kadını kloroform ile 
uyutan bir hırsız gibi. Ona bir to
kat attım ve suratına tükürdüm. 
Elimden başka ne gelebilirdi? 
Mahkemeye gidecek değildim ya? 
Mahkemeler bu gibi hataları ta
mir edebilirler mi? · 
- ...... 
Hadiseyi saklamaktan, kimseye 

duyurmamaktan başka bir çare 
yoktu. 

- Sevdiğin adamın verebile -
ceğin bir şeyi senden almasına se
vinmek niye hatırına gelmedi? 

- Alay mı ediyorsunuz? Ben 
onu tam Cavidanın tahmin ettiği 
şartlara uygun bir şekilde sev -
meğe başlamıştım. Yani onunla 

Belediye, Ahırkapıda Cankur • kadar şaşırtmışlardır ki bugill'~ lr ~ 
taran mahallesinde kanalizasyon taıyanların Arnavutlukta lr: 
tesisatı yapmağa karar vermiştir. bir mevkide hulundukları ~ 
Bugünlerde inşaata başlanacaktır. lidir. r.· 

Yoğurt muhtekiri 
Sirkecide bakkal Necdet 40 ku-

ruşa satılması icabed.en yoğur -
dun kilosunu Kasımpaşada otu • 
ran Ali isminde birine 50 kuruş
tan satarken yakalanmış, hakkın
da takibata başlanmıştır . ·-Geleabevl okalunu 

havacıblı 
gtlnl meraıımı 

Maarif Vekaletinin bütün okul
larda ayda bir gün havacılık gü
nü yapılması hakkındaki verdiği 
karar üzerine dün Gelenbevi Orta 
Okulu tarafından Fatih Halke. -
vinde bir havacılık günü tertip 
edilmiştir. Toplantıda okul tale
belerile kalabalık bir halk kütlesi 
hazır bulunmuştur. 

Toplantıya Halkevi bandosu -
nun çaldığı ve talebelerin hep bir 
ağızdan söylediği İstikl!l marşile 
başlanmış müteakiben Okulun 
ingilizce öğretmeni ve genç ha -
tiplerimizden Ömer Köprülü ta
rafından (bugünün havacılığında 

Türk genci adlı mühim bir kon
ferans verilmiştir. Konferans ta
lebe ve davetlilerin sürekli al -
kışlarile sona ermiştir. Bundan 
sonra talebeler tarafından hava
cılık hakkında muhtelif şörler o
kunmuş ve menkiheler anlatıl -
mıştır. 

* Karabükte Türkiye demir ve 
çelik fabrikalarının gemi i.nşaiye
sinde kullanılacak saçlardan imali 
takarrür etmiştir. Bu saçlara ih
tiyaç vardır. 

evlenmeğl, hayatımı ona hasret
meği kararlaştırmıştım. 

- İyi ya. .Bu haidse sizi bir -
birinize birkat daha bağlamq o
lurdu. 

- Bilakis ... Bu hadise beni on· 
dan ayırdı. Zira evlenmenin ilk 
şartı sevgi değildir. Bir kadın iti
mat ettiği, güvendiAf erkeği koca 
edinmek ister. Ben yanında bu
lunduğum zaman korkmıyacağıın 
adamın karısı olmak isterim. Göz
lerimi kapar kapamaz neyim var 

neyim yoksa aşı racü: olanın de
ğil. Düşününüz bir kere, bana en 
bağlı olduğu anda bir zaafımdan 
lbu tarzda istifade eden bir adam, 
eskidikç~. ateşi söndükçe beni 
ne hallere koymaz? Derhal karar 
verdim. Bu kotraya son defa bine
cek ve İstanbula dönünce Dani§i 
bir daha görmiyecektim. Ne ba
ğırmış, en çağırmış, ne ağlamıştun. 
Kafamda bir şimşek çakm~, bir 
fikir bir anda beni sarmıştı. cAr
tık evlenmeğe ebediyen veda et
mek lazım• demiştim. Bundan 

C.-.. V•I 

Arnavutluğun mevkii dolı~ 11 
aldığı ehemmiyetin iizerinde ~at 
mak lazım geliyor: ..., 

912 sonbaharında birinci Sal"!'11Y 
harbini açan Balkanlıların 
navutluk için besledikleri enı 
vardı. Karadağ, Bulgaristan, 
bistan ve Yunanistan arasın 
bu ittifak Arnn\'Utluğun mil' 
bir devlet olarak vücut bul-"'._ 
istemiyordu. Onun için Arnll 
luğun taksimi de Balkanlılar 
sında ehemmiyetle düşünill 
tür. Fakat o zamanki Avusl 
Macaristan imparatorluğu ile 
tefiki İtalya ise Arnavut! 
paylaşılma<n bahanesile hetl 
diğer bir devletin Adriyatik 
lerine kadar inmesine şid4 
muhalif bulunuyor lardL 
rağmen Rusya Çarlığı ile nı• 

a 

fiki Fransa da Balkanlıların i 
ğil!e müzaheret ediyor~ardı. ' ın 
söziin kısası Balkan ittıfakınıl ;J,lııc 
hil devletlerin Adriyatik drn g 
lıadar inmi~ olmnlarıuı ht' ·0. ı 
dı. Bu yüzden o zamanki .va 
muazzama. arasında şiddetli 
gerginlik olmuş, zaten erge( 
huru beklenir gibi olan uııı 
harbin daha o zaman çıkar•; İle 
Avrupalılar endişe elmcğe b 

11 
mışlardı. Nihayet iş İngilte ~I\ 
talebi ile Londradaki elçiler a 
feransına havale edilmiş, k ~ed 
rans da 913 de Arnavutluğun ,Yi 
itibarile istiklB.li devletlere• i 
nındığmı ilin etmiştir. Fab~ ~ırı 
dutlar öyle çizildi ki ArnavU~t 
yarısından çoğu mü•takil ~ da 
vutluk dev&etinin haricinde r ın 
mışbr. e. 

Ondan MDr& bir saman ._ ~ır 
yeni müstakil devlete yeni bJJ 'Jli 
bulmak meselesi çıktı. Avru,....., 
öteye beriye kral ve prens -,; 
örmekle maruf a•il hanedanlJ 
dan bir hayli namzet ıörülilY 
Nihayet 914 de umumi harf 
kınca Arnavutlnk da kar~ 
halde muhtelif tesir ve nilf ~ 
sahne oluyordu. İtalya ge~•? 'I, 
te İngiltere ve Fransa gıbı. :.1 
tefiklerle lteraber olmuş, ~ 
yadan ve Avusturyadan ayr 7. 
tı. Bunun mükifatını harpten ;'1 . 
ra Arnavutluktan görmek Jlr . 
yordu. Onun için emrivaki 1z1 

rak Arnavutluğun bir çok Y"..J L 
rini İtalyanların işgal etlill"'f-h 
görülüyordu. LB.kin halyanl:ı. 
hayet Arnavutların muka>' ~ ~ 
ile oralardan çıkmağa mecbut .1.u~ 
mışlar, merkezi Tiran olarak_; ~1 
takil Arnavutluğu devletıer:,.1, 
rarlaştırılan hudutlarile tan 

1 

mubur kalmışlardır. ~ 
LB.kin İtalyanın gözü hep ~i 

vııtlukta idi. Bu maksadını ~ 
kuk ettirmeğe uğraştı fakat.~ 

vekayi bugünkti şekle girdı. 1, 
vutluğun şöyle böyle son ottı' 
nelik tari1ııl aa biıliaatla 
mitti&-



izlerin Afrika harekatında 
!erde yeni muvaffnki~ etle· 

ft en ziynde ehemmiyet alan 
llsavva oluyor. Avrupnhlnr 
n bahsederken bu isıni l\Iıı· 
Yahut lasso1mh gibi şekil· 
Ya'Zlyoı1ar. }\1usavvn tıırzı 
ka. Afrikanın Bnhrinlımer 
de bir şehir ki nüfusu 12-13 
ddelcrinde imiş. Bu şehir 
nınkln beraber bulunduğu 

erilen ehemmiyet pek eski· 
l~nkü l\tusnvva körfezi diye 
r vnr ki ş bir de bunun şi· 
üntehasında te is edilmiştir. 
u isimde oradn bir adacık 

· Bunu diğer daha kiiçük 
a takip eder. Şimdiye kndnr 
ti ki İtalvan mUstemleke i-
lıcn isk~lesi olan l\lusnvv 

ilik noktasından Bnhriah· 
ihın 1 edilmiyccek bir mcv

llabe istonın şimalinde ol
hnselıilc buglin ayrıca kcn· 

bahsettirmektedir. 
2 denbcri ise l\1usavvn ile 
rn. arasında bir dcmiryolu 
edılnıiş bulunuyor. l\lu .avva 

1 
~a gelince; p k eski za· 
a~-~~eri burasıııın llabcş 

etının bükınü altında lml
anlaşıltnnktadtr. Habeş hü· 
u~rları Bahrinbmer snhilleri· 

(t .nıetnıek için meınleketleri
ft kö lct~rken e bu ndacıi:tt, ne 

rfe-ıı unutmamışlardır. Vak
t/d" .

1
1ara gitmiş olan Portekiz 

~~eri e Musavva ismini Mat· 
_1Ye ka~ detmişler. Kom 

Avruplıların bir kaç tür
lü yazageldikleri bu mev• 
kiler ltendine göre bir ta· 
rihi vardır. 

bnsı İtalyan müstcmlckesinin 
merlıezini teşkil ediyordu. Bu aa 
uıoo senesine .kadnr devnm etmiş. 
Çünkü ondan sonra Eritre mils
temlekesinin mcrl e.zi Asmaraya 
ıınkledilnıiştir. l\lusavva denince 
Babriahmerde kısmen ltüçük 
bir ndanın üzerinde, kısmen kör
fezin şiınnlindc tesis edilmiş bir 
kasaba ile diğer bir adacık gözönU-
ne gelmektedir. Her iki nda arasın· 
da 1 kilometreye ynhn bir nbtım 
varmış. ikinci ndnyı da Afrika sa· 
hiline bağhyıın rıhtım ise 1 buçuk 
kilometre uzunluğunda imiş. Dah 
İtalyanlara geçmeden c\ \'Cl Mısır 
hükumeti tarafından Mu•mvva l a
sabnsına su vermek üzere rıhtım· 
ların üzerinden tesisat vücude ge

tirilmişti. nıusav\·nnın yanında u
fnktcf ek başka odacıklar da var· 

dır. l\Iusavvamn havası sıcak ve 
rntip olduğundan yazın lıamnm gi
bidir. Onun için Avrupalılar bu
ranın yaz havasını hiç ıııethetnıi· 
yorlnr. Buranın hususiyeti olarnk 
sö3 Ienenlcr nrasında herhalde yer· 
li zenginlerin Avrupalı ha:ıa tacir
lerin süslü evleri snyılmalıtadır. 
O adnlnnn etrafında mercan çıka· 
rıldığı için bu evler de mercanla 
süslenıni ,oraya mahsus bir mi· 
marinin ve bir zevkin ifadesini te -
kil cdiyorlnrınış. 
Şimdi Musavva Avrupa harbi 

dolayısile de kendinden bahsettir
m.İI oluyor. • • 

h ~n!arl:ı muharebe cderler
ırıstıy n Hnbcşlcrc icnbın· 1,...-.:::ı.--==-===::ıı::====== 

~~~un etmeyi bir zamanlar H A 
lec ~er kendilerine iş edin· ~iım-

rdı. Bu yardım ise kftrsız de
. 8crhnl e Portekiz.Icr ticari 
aatıcrini, Habeş sahillerinden 

.,.. k~ri istifadeyi gözden uzak 
,.,..uYorlardı. Lakin 1557 de l\lu· 
f adn ı Omın lı deni%cilcrl 
•ndan zaptedilmiş, o suretle 
il' kndnr orada Türk idaresi 

ıtı etıni tir. Bununla beraber 
' de Osnuınlı idn~sinin lafzı· 

bir eyden ibaret lmldığı an
y r. Çünkü adanın Hnbcşle-
nrruzuna karşı icabında mü· 

•sı lazım geliyordu .Söylen
' e göre dada Osmarilı idare
~etnsil eden yüksek memur va· 
ı·-:•n Yan ını sonralan Neeaciye e. ıı 

rtl', btt suretle Habeş impa· 
edrtun bit' nevi himayesini te• 

h~. 
e a. s~~aları da Musavva Mek· 
t rifinın idaresine geçmiştir. 
i b fısırda Mehmet Ali Pa a 

aşına bir idare tesis ede· 
tnerkC2) d rıc 1\1 e olan rabıtasını a 
geç~ ~ avn da onun idaresi· 
alnıı:tı Ul'etile senelerce öy· 
tunı r. Ancak on dokuzuncu 

anı . ortatarındadır ki tekrar 
ı ıdnr · • en tcs· esının Musavvada ye-

in on ıs edildiği görülmektedir. 
ile Mı' 0~ be~ sene sonra Babı· 

a ol ır ıdıvi ara ında bir an· 
n "d ınu~, Musavva tekrar 1\'lı· 

ı aresın 
kabil l\t e geçmi tir. Bunn 

de 
2 

b ısır hUkCımcti Babıfıliye 

Yı• t buçuk ınityon kunıs ,·er· 
an h" s 

'1ni sen ut etıni tir. Bu şekil 
ırda 1~ ~~dar devam ediyor. 
ta b" gılız işgali vuku bul· 

n ır ~d . da n ~u det sonrn ltnlyan-
r nıev~rınhmerde ehemmiyetli 

arı ~~ahip olmak için l\IU· 
1 ır hük(i ~ i gal etmişlerdir. 

i d _11lletınin oradaki kuv· 
e çel ılrniştir. Musavva kasa-

f.!?_EBJ ROMAN: 11 O -

lı V• l,P Arıyanlat, 
ıihiiyetler, temenni· 

lq 11• miiıkulltll' 

Genç bir kız iş arıyor 

On altı yaıındn, ortamcldep ikinci 
sınıfından ayrılmış bir gene kızım. A
ilevi vaziyetim dolnyıslylc çah:;ıp hn
yatımı. istikbalimi kendim ynpmnlı: 
mecburiyetinde olduğumdan hususi 
müesseselerde, yazıhanelerde herhan
gi bir iş anyonım. Bana ıefkat elini u
zatacak olruı muhterem iş S3hlplerlnln 
Son Telgıııf Gazetesi Halk Sütunu (N. 
D.) rumU%\llla müracaatlarını rica ede-

it Arıyor 
Lisenin l(l uncu snıfınn devam et

mekteyim, ailevi vaziyetim musaıt ol
madığından haynUı atılınnk meeburiye-

d 
. Ticnretbnnclerdc, vukat ya-

tın eyıın. · 
d atbaaınrda çalışırım. 1& nnyo-

nın a, nı ini S :M hterem iS ~bipler n on 
~;'~ ~alk Sütunu (M. A.) rwrıu-
zuna mur.ıcaııtıarı. 

Bir oebit 0 ·er evladı 
it arıyor 

25 ya5ında, ortaınektep tahsili olan 
Jdnıseslz bir yetim asker cvlfıdıyım. 

. h··~·r1 dairelerde veya tlcaret-
Resını, ....,...., 1 ta 
hanelerde ktıtlpUk veycı nıunme e -
kibi işi gibi bir iş aryorum. nana iJ 
vermek ıütfunda bulunıınlıır Son Tıel
grnf Halk Sütununda B. B. rumuzuna 
uınracaatınr.nı dilerim. 

Geten Mektuplar 

Bayan Mahmure: E.yilpten, Bny KA
tıp 24 Yıldız, Pckak, Bnynn M .. M T, 
H:ı~rlyc, sc.·npatik, :Mubecccl, Utangaç, 

irin ııı nursalı, ş. T, R. R. 27, s. H. 
Ş A' nanılarınwı gelmiş olan ve mü-
:a, y aldırmanızı lltın ett giıniz 
Jteı.Tf!ren ldır-,... ıannız.ı 15 - 19 arasında a 
meMUP 
manız mercudur. 

evece 
Yazan · E. TEM iZZET BE ICE -

. ipleri ikanıe edilmiştir. 
kuk preıı:. . . 

lı a ro~en ccmı) ctın zn· 
J"nkat un b'.. • • • • h 

rdu .'ll .. kıl nıalullcrını ım a 
rar g~. ~deniliğin bir icabı ola· 
ctnıel' ı nı. ıılor knbul edi) orlnr 

l. yine ınsa rn ~ 11 rini uzatıyor· 
bo' unlnrn c c . d ve .. o .;. . 11 ı·ı Nccıbin e 

1 S nsız bır n ı ar. c. 1 l ldu w una iııanma· 
böyle bır ııın ° h yntta sağ tut
lı ,.e .. onu tekrar .. n . . .. leme-

k 
. ·o tccebbuslerını on 

mn ıçı v 

lisin. b ı'hti,•ncındayım. 
L ·r· ·e ,uzu .; b u ı;> , t b'lccek içinde u-

Beni nydınl~ ~ ~ bra~ımı gidere· 
lunduğum sınır u istit-ameti i 
cck, yeni Jıavatı~::uh senin dilin· 
çizeccl· olan bdu ' tan , uzuhhır. 
de ve korarın a 0 

• • sir enıt'menı ıs· 
Bunu bcndednd.~t ·n r.nlnrı ~ao;ır· 

tiyorum. Tere u ' ı 
.. tl · siluhtır. 

tan en ıııu 1 ddi'tlU h >atım 
Hele, ben tere ı 

u z 
Geçen gün gazetelerden 

birinde, Fcshane Fabrikası 
i§çileri i~n açılml§ bir lokan· 
taya dair hoı bir röportaj o
kudum. Gazeteci CD".kadtl§ın 
1Jerdiği izahata göre, F c hane 
Fabrika:zında, her i§çiye, 1.5 
kura§ mukabilinde karın do
yuran pek ala bir yemek vcıi .. 
lcbiliyormuı! 

Bu, bir neui tabldottar. 
Mesela, Belediye Kooperatifi 
Lokantası gibi •• 

Böyle topla bir halde vii
cude getirilen mutlak ervi • 
leri daima iyi netice vermi§. 
daima ucuza çıkmıştır. Mek· 
tcpler, fabrikalar, diğer bü
yük müesseseler, böyle buna 
benzer koopcratil lol:antala· 
rı, tabldotlar, yemek servisle
:ri ihdaro edcblirlcr. Yalnız bu 
işi, İ§ten anlıyanların eline 
vermeli, dürüst, hesaplı ve ta
carrullu bir zihniyetle çalı§· 
malıdır. Bu gibi tqebbüsler, 
kar nazarı dikkate alınmaz 
ve bilenler tarafından evk 
ve idare edilirse, mutlaka iyi 
netice alınabilir. 

Feshane Fabrikasında işçi 
lokantası bir nümune olmalı, 
ve bu halin daha inki§al ve 
ı lah tarafları ar(Jftırılamlı· 
dır. 

Çünkü, lstanbul büyük ve 
dağınık bir §ehirdir. Herke , 
öğle yemeğini evinde yiye.. 
mez. Dı§arıda yemek mecbu· 
riyetinde olanlar çoktur. 

0 HAN CEVAT 

şa. 

y s hil 
nun te sii 

a
olu-

Haydaroaça ile Kadıköy ara -

sındaki sahil yolunun genişletil -
rnesi knrarlaşmıştır. Yol, deniz 
doldurularak genişletilecektir. E

sasen bu sahil sığ olduğundan bu 

işin az masrafla yapılacağı anla

şılmıştır. Beldiye İmnr ve Fen 
Müdürlükleri bu hususta bir plan 
hazırkımaktadırlar. Sahil doldu
rulduktan sonra rıhlım da inşa o

lunacaktır. 

Nezle. mevsimin blz.c en çok 
musallat olan hastalık! rından bi· 
ridlr. Havnlarm blrdenbir d ş
mesl, böyle sıcaktan so uğa geçer
ken ltayıtsız ve ihtiy:-l ız bulun
mamız, hava ccreynnlann::ı mnnız 
yerlerde knlnıamız, rahnt z edi
ci ve bula:ııcı bir hııstulık olnn 
nezleye bizi yak~l ttırabı ir. Nez· 
le geçirmek icin hı?plmı.zln bildi i
miz en basit çare sık sık tcwiz 
mendil dcğistirmektır. Burnu si
leıkeıı, tahrls ctm mck için, o kn
dar sıkmıunnlıdır. Şoyct rn n .ııe-
rin içine cczahanelcrden 1 mıs 
~ kunı,sluk beyaz mnı tol r c 
tozu serpllirse. nezleyi k~ b r 
mandn kesmek mfimkUnd r 

içinde puslasını knybctıniş hır 
kaptanın engin bir dcnızde boca· 
lamasını andıran bir haldeyim. 

- Nereye gidi ·orunı?. 
:Ne yupıyoruın"!. 
Niçin ynşıl orum?. 
ICinıinle )fl~tl'onım?. 
Bütün bu scırulnrm cevnbı yok· 

tur 'c .. mc~huldür. ff çbir şey bil
nı:l orum. Gözlerimde ve ufl.um· 
dn p rlıynu tek hedef sen in. Fn· 
kııt s rn ul nı m dn o k d r gtlç, 
o 1.nd:ır zahmetli l i. Baza ı snn 
yaklstığımı n. ıyorum. l aknt, ) i
ne birdenbire kcnd" ıi en nznl t:ı 
buluyorum. Şimdi de bu u7.nklığın 
içindeyim. 

Ynh arıyorum sann, beni bu 
müşhül 'nzi) etten lmrtar. 

Tevfik 11·ikretin: 
- Kadın deniz gibidir .. 
Demekte hakkı oldu w unu seni 

tanıdıktan sonra o enmi bulu· 
nul orum. Sen tıpkı tıııl ı mn ·O· 

n. Baz n tnth ,m · i tihah, 
len '\C ka'\rı n bir ben· 

le avuca ı mn ·nn, ha-

• • 

'' ah ağın, 

"r ! ,, 
• 

" lah· c • . "' . 'o, ih al· vrıyecıgı -
imtihanıdır. ,, ti a ı değil, a 

Yazan: 

Bir hayli ynşlı, öburü orta yaşlı 
iki kadın .Adliye koridorunda bir 
kanepede oturuyorlardı. 'O'ç kat 
merdiveni çıktık an sonra epey 
yorulmuştum... Biraz dinlenmek 
ihtiyacını hissettim ve yanların· 
daki boş yere oturdum. 

Hayli yaşlı olan orta yaşlıya 
soruyordu: 

- Sizin küçük okuyor mu? 
- Artık küçüklüğü ltalmadı .• 

On ycdigjne girdi.. Ma allah gör
seniz, babası kadar bo)U var. Bu 
sene onuncu sınıfta ... 

- Maşallah.. E, hanidir ben 
görmiyeli. .. Elbette büyiı üş ür. 
Amma, işte ağız alışmış da, hala 
küçük deniyor. 

- Bu sene üs•ünüze afiyet bırnz 
rahatsızlık geçirdi.. Mektebe pek 
fazla gidemedi. İmtihanlar da 
yakınlıyor. Şimdi giremiyecek de, 
sonra ihmal imtihanına girecek ... 

- Ne imtihanına gir c k ? 
- İhmal imtihanına .. 
- İlahi Cevriyec'ğim!. O, ihmal 

imtihanı değil, ikmal imtihanıdır. 
- Aman hanunc:f endi! İkmal 

değil, ihmaldir. Sene ortasında 
mek~~bi ihmal edenler sonradan 
ihmal imtihanına giJ'C'rler. 

- Değil, kızcağımız... trntiha· 
nını tamamen vermiyenlcr, son· 
radan ikmal ederler .. Yani, ta -
mamlarlar .. Şimdi de ona bütün- l 
leme diyorlar. Benim torunum da I 
mektepte de, ondan biliyorum. 

- Değil hanımefendiciğim .. De
ğil. Kırk yıllık ihmal imtihanı 
hiç ikmal imtihanı olur mu? Kırk 
yıllık Kani, olur mu Yani? 

- Lec ahmağın, sükut nrlfin
dir .. Senin dediğin gibi değil am· 
ma. inat edecek değilim ya! Hay
di senin dediğin olsun ... 

Gür bir ses yükseldi: 
- Cevrıve. Sezaaaa!. 
Orta yac;lı kadın, alelacele to-

parlanıp kalktı 
- Çağırdılar. dedi 
Hayli yaşlı olnn: 
- Ne davası kuzum Cevriye -

cill;im? Bak sormayı unuttumdu, 
diye sordu. Cevriye, yürürken: 

- Kedi dayası. Gel de Allah aş· 
kına dinle! dedi. 

cKedi davası• diyince, aklıma 
değerli dostum, kıyme•li aır ve 
gazeteci arkadaşım Mehmet SC'lim 
geldi O, henüz Adliyeye gelme -
mişti. Y-0ksa, imkanı yok bu da· 
vayı dinliyecekti. Onun yerine 
dinleyip sonra anlatmak üzerC' ben 
de mahkeme salonuna girdım 

1ki tarafın hüviyetleri tesbit e
dildikten sonra, Cevriye söz aldı: 

- Dün akşam, evde pencerede 
oturuyordum Kapının önünde 
birisi: 

- Pisi pisi pisi pisi! diye kedi 
çağırıyor. Pencereden öyle bir 
baktım, bu hanım... El rd bir 
parça peynir .. Bizim yavru Van 
kedisini çağırıyor. Elind ' kapak
lı bir yemek sepeti var Kediyi 
yakalayınca, sepete tıkıverdi; ka· 
pağını kapadı; aldı, gıdiyor. 

konuştuğun vakttlcr tıpkı tıpkı ı· 
na boralı, f rtmnli bir denizin co· 
şuş 'e kıyıları dö\ iiş sahı~elcrini 
nndırnn bir kndın olu) orsun. r-·n
l.nl şimdiki holinle bunlar da dc
ğ"l ıı. Bir sırsın. Öyle bir sır ki 
buna ne alnl, ne iz.'nn, ne idrnk er· 
dirmenin ınıl anı yok. Öliim dö
srY"ndc iim"t \e yasamn kuvveti 
nşılndığın ı:ıdamı bugün tekrar u· 
zun nis~ n ve ihm linle ölüme bı
rnkn or un. 

Lfıtf J'! i um bnna ve yeni bir 
dcnr.mcve fır nt verme. Sen"iz 
) o eınnma imkan ) ol tur. Senden 
iimidi kestiğim gün ~ine ve •. mu· 
lı l kal· ld ben öliimün kıırı w, un 
atılar w m. O • nının ""ındi ben 
c i w iı•<' c h ıluı \1) orum ! .• 

Gene l ndmın l l' ün bin bir eş· 
meizaz vercrel okuduğu mektup 
buradn h"tti. J{nrn gözlerini sabit 
bir lıcdefin ilzerinden ayırmaz gi
bi durnn ve göriincn genç kndm 
bir aiyc yiizlidcki bUtiin hatla
n h\-rım lı line getir r k ncı n ı 
dü 'ndüw .. nii ·r cd n bir hi 

Hemen başımı örtüp kendimi so· 
kaga attım. Köşeyi dönerken ar
knsından yetiştım. 

- Hanım hanım bann bak! de· 
dim. Kcdıyi nereye götürüyor -
sun? 

- Ne kedisini? Bende kedi me-
di yok! dedi. 

- Nasıl yok. Gözlerime mi ina· 
nayım .. S0ı: erıne mi? d dim Bı
zim van yn\Tusunu aldın, götürü
yorsun .. İ e, elındeki sepctın için· 
de. Ar ık 'bunun tevil goturür ta
ı-af ı var mı ya? 

Sı~ rılıp kaçmak istiyor. Kolun-
d n aladım .. S peti elmd n çek-
tim aldım. O da benim ellerimi 
tuttu. B n sepetin kapnğını açın
ca, bizim kediyle beraber ikı tane 
güzel, yavru kedi daha fırlama -
sı nmı? bıçare hnyvanların sıkı -
dan gözleri evlerinden uğramış .. 
Hepsi bir tarafa dağıldı. Bizım 
kedi de, dof'ru eve gitti. Öbur 
dileri de kimbirr nereden asırdı? 
Cins kedi ticareti mi ~ opıyor, ne
dir? Ben sepeti açıp k dı erı ka· 
çınnca, bu hanım da, hırsından. 
elimi ıs rdı Bnkınız, d1 ]erini na-
sıl geçirdi!. Elun, hiıla sancıyor .. 
Kendisinden davacıyım. 

Hakim: 
- Peki. Siz oturunuz .. Siz söy-1 

leyin bakalım. Nasıl oldu? 
Maznun Seza aya;:a kalktı. O 

da anlatıyor 
- Ben bu hanımların evinin 

önünd .. n geçerken, kapıda güzel 
bir Van yavrusu gbrdiım. Elim
de sepet vardı. Öteberi almağa 
zerzevatcıya gidivordurn. Kediyi 
çok severim. Görünce dayana -
mad1m. Sepeti yere bırakıp sev
mcğe başladım. Bu hanım bir hı
şımla kapıdan fırladı Üzerime 
çullandı: 

- Kediyi nereye gotürüyor -
sun? Di c yakama sanldı. Kafa
ma gözüme vunnağa başladı. Ben 
de can hnvlilc, eli ağzıma gelmiş, 
ısırmışım ... 

- Kediyi sepete koydunuz muy-
du? 

- Havır .. Asla!. 
- Sepette bnska · kediler var 

mıydı? 

- Haşa! Haşa efendim. Sepet 
bombo!'itu. Zcrzevntçıya gidi -
yQrdum. 

- Peki.. Sizin şahidiniz var mı? 
Bu sual, davacı Cevri.yeye so

rulmuc:tu. Cevriye: 
- Nasıl olmaz efendim. BUtün 

mahalle halkı sahidimdir. Yüz kişi 
şnhidi vnhıd dinletirim. Bütün 
mahalle gördü kedilerin sepetten 
çıktıp,ını ... 

Mul'-nkeme, şahitlerin cjığml
ması için talik edildi. 

Camları tcmiılemek için eski 
gnzcteleri sudn ve yahut all olde 
ıslntmnh ve bununln silmeli. Çok 
iyi netice ehle cdersiniL 

Dedi 'e .. yerinden ~lktı. Oda· 
nın içinde sert, tela 1ı ve asabi • 
dımlarla dolaşıyor, 

- Ne olacak bu böyle bllmi •o
rum?. 

Diye mırıldanıyordu. 
Sonrn, bir başkn odaya geçti, o-

dadaki bir dolabın kapağını açtı, 
dö eme tahtasının birini lmldırdı 
ve.. orndnn sh·ah kaplı kalın bir 
defter çıkardı. Deftere baktı baktı: 

- Ne iyi 01111 unutmu tum. 
Diye ö •lendi) ten onra mırıl· 

tısına devam etti: 
- Öl eydi belM bunun az hını 

öınriimün sonuna kndnr çekecek
tim. Fnknt diriliği de dnho nz a· 
zaplı değil. Bu defteri yerinden 
çıkarınnmıya karar vermi tim. Gö
riiyorunı ki, l arar ve tedbirim nn· 
fileymiş. Yine onu çıkarıyor, yi
ne onu elime ahyorı m. 

Genç kadın, uzun boylu, iri i
yah gözlü, uzun 1 irpildi kadın, bir 
bnh tn insan ~özlerini kavuran 
'e ı:; hvct dnmarlnrını 17.lntnn 
rlm b"r uzun inilti ifndesi h"lindc 
tekrar: 

§• r 1 k bir kadın. 
Hele beni ha 1 d n dik \C rt - Offff ... 

rlar? 
iKDAM 

B. Abidin D:ıver cibaneUcr bl.rlbi· 
rlni kovalıyor> lsimll bugünkü Bal· 
makalesinde czcQmle: 

cKahrnman Sırp milleti. HırvaUann 
feci ih neU ile beraber, dııhıı. dllıı. 
kendisine rbcd! dosUuk vtıdeden Ma
carların da ihanetine uğradı. Bulgar
lıırdan dn nyni hareketi beklemek ıtı
umdır. Ynlnız unutmamalıdır ki 1915 
de ortadan k ldınlmış olnn Sırbistan 
1918 de tclı:rnr doğmuştur. İsttklull rl 
uğrunda ölmeyi bilen mllleUer asla öl
dllriilemcıler .> demektedir. 

YENi SABAH 

B. Huseyin Cahit Yalçın cMtın::ısız 

bir panik havası> is mli b{lngUnlrll 
Başyazı ında bir kaç gundenberl İa· 
tanbulda son hfldisclcrın t riyl bır 
nevi t ltı , l:k--yccan b::ı ladı clbl b r e
yın h 1 edlldığlni, istanbu un tah' yl'S! 
tedbirinin bir memleketin en esaslı 
vazfclcrlnden biri olan lhlıy tın eın

rettı 1 b r hareket oldu nu 5y e
mekte ve bılfıhnrc: 

cBalkanlard ki Alman tanrruzu 
kcndıne güvenen, v ·ı ile tutu-

c 
l:w \ c Yunnn kuV\ C't erlnın ln
y'e bir k t d h kuv\' t buln-

I iliz m f a t. ttı du urken 
e elde ctm !I addo

l,ı.ınan az r. :ıt b"r pnrca arazi 
znpt tm k dC' ıl. dOşm n kU\'VeUnt 
cuncktır. Bug n İn ıll kuvv tkn he
nüz harbe i tırnk etmedi'. Yunnn ve 
Yugo~lnv ord rı da büton muka
\ cmt"t kU\'\' t er ylc dımdlk ayakta 
duruyorlar. Cereyan cd n \ cknyl asıl 

mUd fan h:ıttına çekilirken yapılan 
sctr hareketi ve ricnt tertibatı demek· 

tir. 
İşte ne dahill bakımdan, ne askeri 

ha,.c' t bakımından vaziyette bir pa-
niğe hnk verecek vnhamct yoktur. 
Vaziyctın soğuk kanlılıkla tetkik ve 
tablıli bilA!ns Umıdimizi kuvvetlen
dirmek ncticc:;;inf \eriyor. Nllinl za-

ferden kat'! surette emin olalım.> de
mektedir. 

CUMHURiYET 
B. Yunus Nndl cBlr tedbir etrafın

cloc isimli bugUnkü Başyıızısmdn hU· 

kömetimlzln aldığı tedbirlerden bah· 
setmekte "c bilôhare: 

«Umumi hayatımızı altıkadar etmek 
• hususunda derece derece hepsi ehcm
miyetlı ol::ın bu tedbirlerin niçin alın
mış ve alınmakla olduf:uııu elbette 
cok :ı: ki ve ha TOrk bnlkı pek ıyl 
b lfyor: Biz hnrlJin haricinde knınuııc 

kararında samimi olmaklığımı:ı:a raC· 
men h rp bir gün gelip bize de bu· 
l ş:ıbılir. Hazırlıklı bulunmak ltızım
dır. Ve harbi bize bulnşmaktcın me
nctmenln en mfiessir çnrelerindcn bi
ri de harbe hazır olmak hususunda 
tam tcdblrlı bulunmaktan ibarettir. 

Çok zeki ''c eok ha sas Türk balkı 
yalnız hükümctlmizin almnktn devam 
ettiği tcdbirlt"ri değil, elbette onlann 
deltılet ettiği mAna ve mak ntl:ın dı 
pek l) i takdir ediyor, ve cümlesi va
tan davnsı etrafında toplnnan bütün 
bu temkinli gayreUcrd aznml ltlmnd 
ve emniyetle hükumetin ve Milli Şefin 
ctrn!ındn herg ün daha kuvvetli bir 
yekparelik arzcdiyor. Bu hal, mUba
rek vatan n muhtemel her tchlDteye 
karşı mildafnasında hükOmctlc mille
tin tam ve ktımil blrllf:lnln ifad ldlr. 

Ancak dıkkat ederek hükömet ted
birlerini nrtıksız eksiksiz ve hnklld 
mahiyetleriyle anlamak ve bu yolda 
en ufak ynnlışlı.ğn bile yer bırokmn
mak snrt ve Jeabmda bilenin bilmiye
ni tenvir etmesi vatanl bir vazifedir. 
isUınbul ve Trakya hnvallslnde oturan 
votandnslnrın bUho a burada f lcrl 
gilçlcrl olmıyanlanndan aı-"u edenlerin 
devlet vnsıtalarlyle Anadolu dahilinde 
isUyeccldcrl yerlere nnkUl r1 için 
gösterilen kolaylık, Htının tamamen 
temkinli olan şeklinden de açıkça nn
lı:ışıldığı üzere, necle bir tehlike işareti 
degll, belki sadece sırnsında ve zama
nında alınını& bir ihtiy t tedbiridir> 
demektedir. 

Diyerek bir başka odaya geçti. 
Bu l·üçük, sandık odam ı bir o
daydı, bir iki valizden ''e bir bil· 
yük demir sandıktan başka içinde 
eşya yoktu. Genç kndın o demir 
sandı~ın önüne kndar gitti, sanki 
bir ziynret yapıyormuş gibi onun 
başında uzun uzun durdu, 

- Ne garip ndnm bu yarabbim. 
Bir türlü kendisile nnlnşamadık 
ve .. galiba da nnlnşamıyacağız. Bu 
son oluyor .. 

Diyerek mırıldandı ''e .• devam 
etti: 

- Bu bir sır. Nedir bu demir 
sandığın c rarı. Kaç kere kendi· 
sine aç şu nndıLrı dedim, açmadı. 
Onun lnlnrdısı olur olmaz ya ya
nımdan uzakla ıyor, yahut da ö
zü dc"'..-i i •or. Ktr ım •• diye dU-
Unüyorum. Onu dn ynpanuyo -

ntm. Hem kırılncok gibi bir san· 
dık da dei:~l. Bir demirci bile g1iç 
kırnr. Fr.kat, ne vnr bunun iti d 
böyle? Sndece hnrpte kullnnılmn 
için yr.pılmış bir andı üzerin
de bir koc an ına 1 aı ı bu ka
dar titiz, ı ur m d ' 

( 

Günlük gazetelerde yozı 
yazan bütün muharrir arka .. 
daşları, pastırmacı yapıp çı· 
kıveren üstd Refik Halid, ge
çen gün <eHanır ku-uwu ne
dir?.» serlevhalı bir yazı yaz· 
mı§tı. 

Filvaki, büyük ediplerin 
her yazdıkları Nassı Katı'dır 
amma, müsaadeleriyle, hcaır 
kuzu u tariflerini, bir gün· 
lük yazıcı, l ahut, Refik H. li
din tabiriyle, b"r pasbrnı cı 

sıfatiyle, tashih edece ... im. 
Bittabi, bizim f ı ramız, üsta
dın «Hasır lru~u u nediı ?,» 
Fıkrası gibi bir kıymeti de
bi t şımıy.ıcak, a.nc , o y • 
zının hat • .Jnrınn it bazı d"" 
zeltmele1 i ihtiva edec '·tir. 

Gelelim sn de: Ha ır ku· 
zusu tô.b.ri, i. i, cçm ve e-

miz kuzuların Çekm ce civa
rında ha ır ÜL • nde bırakıl
n:ıasıııdun, h ., rlur içine ı; • 

ı·ılıp İstanbula gönderilme
sinden neş'et etmemi tir. 

Bilaki , h"sır kuzusu tabir 
edilen kuzular, en k .. tü, kü-
lüstür ve cılız kuzulnrdır. u 
nevi kuzular, Marmara civa
rından ve Bandırma tarafla .. 
rından gelir. Refik Halidin 
de bildi:i gibi, Y cmişte bir 
Hasır Lkelesi vardır. Bu ku· 
zular buraya gelir ve toptan· 
cı kasaplar burada toplonır
lar, kuzuların tevziııh bu da 
yapılır. Fakir fukara h r 
kuzusu yer. Bunlar dahn u .. 
cuzdur. 

Hemen bütün İstanbul h:ıl
~ı, hasır kuzusunun ıe oldu
ğunu bilir. Üstc::.d R fik H :i
din bunu bilmemesi> bitt bi 
mühim bir ç y değildir. 

Hasır kuzusu, halk arasın· 
da kötülüğü ile o derece meş
hurdur ki, meselei, kaanpt n 
et alan müşteri, ı;ornr: 

- Hasır kuzusu değil, ya •• 
Kasap cevap verir: 
- Ne rnüna ebet efendim. 

Size de mi?. Hasır kuzusunu 
dnimi mü,terilerimize ver
meyiz. 

Şimdi, tam hasır kuzusu 
mevsimidir. Bol bol tedar"k 
edebilirsiniz. Fakat, yuknrı
danberi izah ettiğimiz ı(b, 
hasır kuzusunu her kasapta 
bulamazsınız. Daha ziyade u
cuz et satan kasaplarda bu· 
lunur •• 

R. SABiT 

T6rk v rlığım r.afer § hi
kalarma yükselteo çocu tur. 

Her türlü şefkatten m&hnım 
Yurt yavrularını koruyup )ia a
tabılmek için yıllardır bu g "c 
uğrunda çalışan Çocuk Esirgeme 
Kurumuna Üye olmanızı Kurum 
saygiyle diler. 

l Birimizin 
t'epimizin __ _ 

r 

Sarıyerde açılınası 
lazım bir müessese 

Sanyerde oturan Bayan 
7uıyor: 

Genç kızlanIDWl v aile k:ıdın· 
lnnınızn bir çok faydalı hay 1 bll
gilerl öğretip kcndilerlnc ş pka
cılık, temllk, ctcekçlllk ve emsali 
snhalarda lhtısas temin en Ak
şnm Kız San'at kursl ın±ın mn
alesef Sanycr e ..ı yUkderemlz 
mahnımdur. 

Halbuki kaz mızda btr eol· genç 
k \ kadınlarımız bu faydalı 
kurs an kendilerinin de ı fa-
de et clerf arzu ve melinde bu
lunmnktadırlar. İstanbul ve t} kU
dardakl kurslara gitmek m ::ıfc
nln uzunluğu dolayıslle çok müş
kül olduf:uııdan Snnycrde t s e
dileceğini memnuniyetle Jşıttlll
mlz Kız San'at EnstitUsUnün bir An 
evvel nçılınası çok yer ndc olacnk
tır.> 

Son Telgrnf - Sanycr ve clvn· 
nnd •ron genç kız ve k ı 1 n-

öylc lilzumlu bi 
s lr tın evvel t 
d en faydalı olacaktır. 
V letlnln ehcmmlyetle nnzan 
dikkatini eelbedcriz. 

aa~====--:ıı-.:aımm ____ .,,.,._, 



~HAFTALl 

Sanki geceki rüyasında, bulya
sında {Karunun) hazinelerini 
cörmüş sonra o hazineyi küçük, 
tık modaya uygun çantasına yer
leştirmiş gibi yatağından gülerek 
kalkmış bir çırpıda derhal giyin
miş ve bir ihtimale göre sütlü 
kakaosile kramalı pastasını içip 
yiyemeden ufacık, güzel, tombul 
ayaklarını yarıya kadar saran ye
ni moda iskarpinlerini ayağına 
geçirir geçirmez kimseye sormak 
ihtiyacını hissetmeden sokağa fır
lamış bilmem kaç gün evvelden 
pazarlık ederek bir kenara ayırt
tığı yazlık robluğu almak üzere 
İstiklal Caddesindeki mağazaya 
müstakil olarak girmiş ben işime 
giderken sabah saat dokuzda bu 
bayan gözüme ilişmişti. 

Bu tombul, beyaz, şık, bakışı 
karışık, gözlerinde sevinçten L~ık 
~yaz roblu beyaz bir kadındı. Ah, 
fU kadınlar gece yansı oha, ya
hut gökte buluma mağazalara 
cirmcnin yolunu ararlar. 

Merak ettim. Bakalım bu ka
dın nereye gidecek. Kimin nesi 
'iti sabah sabah mağazanın yolunu 
'bulmuş diyordum. Arkasından 
yürüdüm. Ayni zamanda sarı al
tın saçlı, mat rengi yüzlü dudak
larını rujla daha yeni ve taze 
boyamış güzel gö~lü kadın ·gider
ken ben de onu takip ediyordum. 
Yürüdü, yürüdü. Benim de gön
ltimü, gözümü çelen kadın bir 
pastaneyc girdi. Biraz sonra ben 
•e girdim. Bir masaya oturdum. 
Baktım o oturmuş hem pasta 

yiyor hem de elindeki renkli bir 
mecmuayı karıştırıp duruyordu. 

1 :Bir aralık bir kalem ve bir mavi 
renkli zarf kağıt da çıkararak bir 
,eyler ya:mıağa b~ladı. Dikkatim 
tafubütün artmıştı. Tuhaf ,ey di
yordum, :nerden nereye ... 

Anlam>Ştım. Bu kadın ml!C -

muadan süslü kelimeler arıyor ve 
tııı& kelimelerle sevgilisine alda -
~. yalancı cümlelerle bir mek
tup yazmak fikrindedir. Etrafına 
~ünceli düşünceli fakat korka 
llerka bakıyor, acaba sevdiği bay 
9DU suç üzerinde yakalar mı diye 
cllişüniiyordu. Olmaz ohn~ de • 
111eyiniz. Ya umulmadık zamanda 
karşısına ÇTkar da: 

- Bonjur L&le derse .. 
Zira, yavuz hırsız ev sambini 

lıestm:r. Sağ elini ~kağına da -
,.m. Şimdi tefekküre dalmıştı. 

Hakikat değil, bol bol hayal arı

,.ordu. Neler uydurıııak istemi -
yordu, neler yazmak istemiyordu. 

Ne çare ki mecmuayı o kadar 

VERBi 

gözden geçirmesine, tasarlama

sına, kırnıııı tırnaklı parmakla • 

rıru şakağına koyup düşünceye 

dalmasına rağmen galiba cüm -

leleri yan yana getiremiyecek de

recede fikren yoksuldu bu bayan .. 

Görünüşe göre bir türlü bu işi 

beceremiyordu. Yüzünden herşey 

okunuyordu. Asabileşiyor, hırçın

laşıyordu. 

Bütün bunlara rağmen içinden 

konuşmıyan, aldatıcı, yalancı, sa

mimi olınİyan bu kadının yanma 

sokulup 

-- Müsaade ederseniz kimseye 

söylemiyeceğim, mektubunuzu 

ben tamamlıyayım, demek iste
dim. 

Ne çare ki imki'ın bulamıyor -

dum. Çünkü bana bu hususta 

böyle bir cesaret vermiyordu sev

gilisine mektup yazan bu güzel 
kadın ... 

Yangın · talnmbasım 
kim icat etti ? 

Söy lendi&ine göre, on sekizinci 
asırda Komedi Franscz aktörlerin
den Düperye yangın tulumbasını 
icad etmiştir. Bu ihtira büyük bir 

muvaffakiyet kazanmış ve Kral 
On beşinci Lui aktöre bol tahsi

satla beraber, maiyetine kırk ki
ti Yermiştir. Bu suretle Düperye 

nzun müddet hem aktörlük, hem 
tulumbacılık etmiştir. 

Marmara da 

ŞİRLEYin 
Baştanbaşa renkli harikası 

KUŞ 
u herkes hayranlıkla 

seyrediyor. 

Ayrıca: 

SEZAR RO EO 
nun unutulmaz eseri: 

BAYDDT AŞKI 
Son bir baç gün daha 

..... ı:cstcrilccektir. m•ı:mlli 

SARAY -SINEMASI 

1 Bugün Yıldızlar Yıldlll 

GRETA GARBO'yu 
Rejisör: ERNEST LUBİTSCH'in şaheseri ve 
MELWİN DOUGLAS ile lteraber yarattığı 

Gülmeyen Ka ın 
Mevsimin en parlak TÜRKÇE SÖZLÜ Filmiııde takdim cdilor. 

Suareler için yerlerinizi evvelden aldırınız. 

Bugün saat 1 de tenzilatlı matine 

1 

l - Alrikada: 

Doğu Mrikadıı {Adisababa) ve 
(Musııvva) tehirleri zaptcdildik· 
ten ~cnra parça parça mağlUp ve 
esir edilen İtalyan ordularının dö
küntüleri dağla<a çekildi. Bundan 
maksat, Doğu Afrikadaki İngiliz 
kuvvetlerini tesbite çalışmak Lib
ya veya Balkan cephesine nakline 
mani olmaktır. İngilizlerin bu 
İtalyan döküntülerini toplıyacak 
kadar kuvvet bırakacakları ,,e 
ordunun büyük kısmını Libya ve· 
ya Balkan cephesine sür'atle nak
ledecekleri ~üphe>izdir. 

Lib~·ada Alman - İtalyan ınoför
lü birlikleri taarruza geçerek Bin
gazi ve Derneyi de işgale muyaf
fak oldular, Graziani ordusunun 
yapamadığı işi Alınan ordusu ken
di üzerine aldı. Brenncr harp pla
nına göre İtalyan ordulan Mısın 
istila edecek, Alman orduları da 
Irak pdrollerİne \'e S:ivcyş kana• 
Jına şarktan uzanmnk iizerc Bal· 
kanlan istila edeccUi. Bu bii~ iik 
istilu hareketini Alman ordnlurı 

kendi ba.,na yapm•~a karar nr
di. Libyada ilerlivrn Ahuan - İbl
yan kuvvetleri hava harbi lınkı

mından epeyce kazanç temin et
mişlerdir. Şarki Altleııi7<lc A' • 
m:ınfar J1ava hRk·r?1iveti temin et
mlye azmetmi,ıe,dir. Bu lıerlınl
de İngilizler için arrn edilecek bir 
vaıiyet değildir. Balkanlardaki 
harbi idame için Sünyş kanalı 
ve şarki Akdenizlc Eğe denizi bü
~iik bir rol oynırnraldır. Vb:·a· 
daki Alman harekatı hem l\Iısırın 
mubafazau \ e lırm de B~Jkan lrnr
binin deniz yollarilc ikmali b1'·· 
mından bir an evwl durdurulması 
ltızınıdrr. Zira şimali Afrikada \'e 
I!albanlarda ham fi,J~ri temin e
den Almanlar. İngiliz deniz nak
li~·nhnı şimalden , .• cenuptan bom
bardıman edcb:Jecek vaziyete gel
rn'~lerdir, Ilm a filolarının, deniz
a!tılRrıudan .falın çok gemi batır
dıklerı uuuftılnrnınalıdır. 

2- Balkanlarda: 

Yugoslav cephelerini tetkik e
derken Bulgor lıuduılunun kat'i 
netice cephesi olduğunu, bu se
beple Yugoslav ordularının biiyük 
kısmile ceııuhi Yu;:o .fovyada lop· 

)anmasını. İnqiliı \'C Yunan ordu
larile müttehit b:r c~ııhe kurarak 
birlikte harbetmesini do,>Tu IHol· 

nıt•~, bu filai ileri siirmü,tük. 
l\Ierkezi {Üsküı>) te bulunan 3 iin
cü Yugıfl~!av ortluı:tu bir hat:t yap~ 
tL Ilu ordu şimal cenahı Bekş l·ay. 
Jası111la bulunan Yunan müdufr.n 
ordmile sıkı bir lrtibut tesis e<!e-

=================== 

ı I Mi L L ! r·:ı:ı:ıı44~~ 

JOl\N KRAWFORQ 
ve 

CLı\RK GABLE 
yi 

MARK'fi~!LAR 
GEMİSi 

nde gördünüz mü? 

Bir san'at harikası temaşa 
etmiş olacııksınız .. 

Ayrıca: 

Şöhretini şüphesiz duyduğu

nuz, kendi~ini göremediğiniz 

m~bur Operanın filmi: 

ATRVYATA 
ı;on günlerdir. ••mJ 

A 

Bu hafta ASRI Sinemada 
m;~~'y ~g~~r G o N AH s l Z KAT i L LE R ·~~~~se'~ü;k;0 
um oynadıkları Sözlü Dram 

ılaveten: Şirley Temple'nin BRODWEY YILDIZI filmi. 

BUGÜN KAHKAHAL \RLA GÜLMEK 

İPEK 3 
1---s_lN_E_l\l_A_sı_ND_A__, PALAVRACILAB AT YARIŞLARIND, 

Büyük Komedi filmlDi görmelidirler. Ayrıca: Renkli komedi TC f.'okıı 
Havadiıleri. Bugün• saat 1 de tenzilatlı matine 

• 
lngiliz ha va 
kuvvetleri 
Balkanlarda
ki büyük he
defleri süratle 
bombardıman 
etmelidir.· Bu 
nokta ihmal 
olunmama I ı dır 

E Yazan:~ ekli l(~rmay 
Subay 

ıncdi. iki muhtelif o,·dunmı omuz 
omuıa ,-erdiği nıınt:::.kn, ekseriya 
zayıf olur. Zira bn gibi nııntoka
lnr. Anla~r.l?nrırna.r·, irtibat tesis 
edcnıcmc'•, l:nv,·ctli kenet k1t1a

larile lcunetli ihti"atlar bulıın
dur:ınınmr-k 3 üzüncien taarruza 

çnk cheri~l:dirfor. Al!!ıan ordusu 
taarruzun siklet DH:ırkezini, l'.'"unnn ı 
ve 'l'urroslav ordn1arının nrasınn 
tevcih etti ,.e miidofaa tertilrntı 
nokwn bırakılmış olan bu cephe 
kısmını motörlü ve zırhlı birlikle
rile yarmağa muvaffak oldu. 3 iin
cii YngnsJav ordusuııun garba ~e
kilmesi iizerinc Alnınn nlotö;lii 
birliklerinin önünde iki açık isti
kamet belireli: C~nup \'e garp. 

Doyran gölü civnrından cenu
ba sarkan motörlü kol Sclaıı'k 

' üs·~ünii işgal ederek Vat'dar şar-
kında ve l\Ietaksas tnlıkimatında 
!:ulunan Yunan kuv\•ellcriııi gc
ris~ni kesti, <"C[JhetJ-c kahran1anCJ! 
mukavemet etlen Yunaıılılar tcs
F ın oh!t~1nr. Vardar şarkı::da rr.li
dafon Yugc~tr;: ordu,unt:n Rul
gsr hııdu<lırnda tntunn1asınn b-ığlı 
• ~ r .. (',. ,-1'l'ar.!ılnr cenubi' Yugos
lcvyacJa 5 in!'.İ ve 3 üncii Yugoslnv 
ordularının \'":ırdar garbına rcJ,.i
lcceklcrini bfüelerdi l\fo!aksas 
tnhl.in:dıua daha :ız kuv\'Ct bıra
l:.ır1ar \'C kat'i mihlaf:fa iç-in '"t~r
ifar nehri garp c;ahiHu~t' yerle~ir
lerdi. 

l,:ık:?t cenuLi Yugoslavyada l,u
lı:nnu 5 inc·i ve 3 ünci.i Yug-0'-lav 
orduları lırnüz lıir meydan ml!ha

za geçmesi muhtemeldir. Birinci 
taarruz tehlikelidir. l\tuvaf!ak o
lursa Yunan ve İnı:iliz kuvvetleri 
reııuptan ku~atılalıilir \'e Arna • 
vutluk cephesindeki Yunan ordu

sunun gerisi ke,dlir. Bu itiharla 
Yunan \'C İngiliz orduları Vnrdar 

ağzı ile Doyraıı göli.i arasında şar
ka kar~ı kuvvetli müdafaa tertip

leri almalı ve şimalden muhtemel 
Alman taarruzunu da karşılama

yı hesaba katmalıdır. Yugoslav or
duları cenuba taarruz ederken Yu

nan ve İngiliz orduları da şimale 
doğru taarruza geçebilseler mii· 
kemınel bir hareket olur. Bilmem 
yapabilecekler mi? Vardar garbın

da Vodine - Florina mıntakasın
daki kuvvet vaziyetini bilemedi

~·!rniz ic<n kat'i birşey söyliycınc
yiz. Birleşmek için, müttehit bir 

cephe kıwarak harbi müştereken 
ynpmalc için 'l .. unau ve İngiliz kul'· 
ve!leri de Yugos)a v ordularilc bir
IC'~n1rğ"c t;!lyrei ct:ntk nıecburiyc .. 

tindcdlrler. llu i~!c ciir'ct J3zını
dır. 

4) 'Üs! iip - İd'ı> - Pirlrpe lıattı
na vn,.nıı Alınan ınotörlü h:rJiklc

Tinin1 İ~ho<lradan cenuba iler!ıycn 
Yugoslav kuv\'cflcrintien C\'\'CI 

T~ran '':!ya Draca varn1alnrı muh
temeldir. Bu hareketin hedefi, İ
tnl;r:nı ordularının inıhasına ma
ni olmak \'e Yugosla,·ları Adrip
tik sahmne kadar tnmamile tecrit 
etmektir. Yııgo·,Jov orduları hu 

ilıtiınali Uüşünerck cenup istikn
motin de taarruzda tercddiit etme
melidir. 

S) Libyaclaki Alman !20rrıııu 
k3rşıs~nda İngiih~:ı:-r 1\Iı~1r1n ınii
dafaası cııdi~cs!tıc dü~eı·lcr, ve bu 
cı:d:şc ile Ralk~ıılnrı ihmal eder
ler~~ bu ;ı·arın1 bir ft>dlıir olur. 
Almanlar İngiEderi bu yola se\'
kctı~ck i~in Libya~;ı taarruza de
,·anı ediyorlar; İnc.-Hiı1erin bu 
hn .usta ne ynpaeakla:ı h2niiz ııck 
belli d~ğildir. ralrnt Mısırın mii
d3fnasını dü~iini.irkc:n B:"lksnlara 
tl~ı Pynl elıcm111i~·ctl vrı~rlcrfc da
ha (lnj!--ru olur. 

6) İnı:iliz ham kuvvetleriniu 
füyel Ü»iine (10!:) ton bomba at
tıl.i.;r "' fü'.rendi!c. Rn (HıO) ton 
bomba Jlalbn!3rdaki Alınan or
lln~anuu geri mu\'n"la!a yollarına, 
rdrol ııııntnkasına da atılabilirdi. 
İı!;.:iliı havıı kuv,·etlerinin Balkan
l•rrlaki bü~ük hedefleri henüz 
bombardıman ed!Jnıemiştir. Bun
lar ihnıal rdilmc111clidir. 

rcbesi vermemişlerdir. ilk hndut !=============== 
· · ~ı~r';"··clrr:1ti kavi1:.•t!erek gar
ba çek:Jınişlerdir. Yııııanlılnr da 
n~·ni \ aziyetledir, İııg'J:ı l;ıın·ct
lr~i ise rı:!hnrcbcyc yen~ :;irccr!r
lcrd' r. Beş güulii!: nıulıarc11~lt·r 
nct:CL""Iİ ortn~·a ~1knn n1:ıhzur, 1ru
r:•~.sJ.:v ordularının orta Yn%oslav-
3''~Ya doğru sima]den, ~aı·ktcn \'e 
cenurtnn ~ı~ıştırılarak siirüJmesi 
,.e Alman orduları tarnfınden tec
rit edilerek münferiden mağli\p e
diJmnsi tehlikesidir. Fakat ii~ or
du ellıirliğile buna henÜ7. nıôni o
labilirler; sc~kulceyli vaziyet bu
na henüz müsaittir. 

Alman orduları miittefiklcri a
yırıp parça parça mağlUp etnıek 
istiyor, müttefik ordulnra dü~cn 
ise müttehit bir cephe kurmak .-e 
birlikte harbemek i~in birle~nıek
tir. Acaba birleşmek için ne ya!ı
nıalı?. Benin1 kan:ıatinıe göre şn 
i~ler yapılmalıdır: 

1) Şimalde bulunan 4 üncü ve 
1 inci Yugoslav orduları büyük kı· 

sımlarile orta Yugoslavya ya •; !· 

kilıneli ve ayrı ayrı meydan nıu
lıarebcsine girınektcıı sakııım::.lı, 

2) Garba n ~imale çekilen 5 
inci ve 3 üncü ordular 2 inci ordu 
ile beraber cenubi Yugoslavyuya 
girmeğe muvaffak olan Alman 

J,uvvetlerine ve Arnavutlukta İ
talyan ordularına taarruz etmeli; 
bu iki istikamet iizeriııde Yunan 
ve İngiliz ordularile birlc§meğc 
~alışmalıdır. 

3) Yunan ve İngiliz ordusu iki 
istikametteµ tekrar Alman taar· 

ruzuııa uğrıyabilir: Alman or· 
dnsunun Vardar nğzı ile Doyran 
gölü arasından garp istiknmetin
de veya şimalde Manastır üzerin
den Florina istikametinde taarru-

·r!aı•p eemnerfn~e s'.tr 
&te iuzt:m ychmuş ı 

lllilletler, her haı·ptcn bir ders 
alıyorlor. Bugiinkii harpten de bir 

çok dersler alacaklarınn şüphe yok. 
Şimdi d~ d~ba ya\·aş ı;iden harp 
g~nıilcri İ'itcnmcktedlr. Bugiinc 
kadar bütün milletler miiınkiin ol
duğu kadar sür'atli gemiler inşa 
etm;şlerdi. Fakat gemilerin sür'a
ti, tan·nrelcrin deniz harpleriı:e 
miidah:ılesindenberi artık bir kıy
met ifade etmemekte imiş. Bu 
fikrin taraftarları çoğalmaktadır. 
Çünkii gemi ne kadar slir'atli olur

sa olsun, tayyare yine kendisine 
yetişmektedir. Binaenaleyh bu 
gemilere >Ür'a!teıı ziyade daha i
yi z;rlı himayesi ,.e müdafaa sil,b
ları konması ve manevra ka bHi
yetinin arttınlmıısı muvafık ola
caktır. Slir'atli gemilerde bir çok 
karışık mnkinclcriu af.ırlığı inzı
mam etmektedir, Bu ağırlığın ye

rine eeıılınııc konabileceği gibi, 
miidafna silahlarının adedi arttı
'l'ılabilir. 

Gemi ile gemiye karşı mücade
lede sür'at mühim bir Amildir. 

Fakat tayyare meydana çıkınca, 

hu klasik u<ul §İmdi dc&işmelidir, 
diyorlar. 

Beyoğlu, Tünel Bursa Pazan ya
nında Asmal.:ırıescit No. 3/5 

Meşhur Tuna Pastaneıi 

SÜMER 
VE 

TAKSİM 
KIVIRCIK PAŞA 

Sayın hn.lknruzı, nefts Yemek 
ve ucuz meşrubat fiatlannı bir 
kere tetkik için davet eder. 

Viyana I(ahvaltısı: 
Tereyağlı Eltmck, 2 7 

Yumurta, Reçel Süt- 1/2 
Gör lmemıı muvallaklyetıerıe devam ediyor 

Sinemalannda BUGÜN saat 1 de tenzilitll matine _ ... 
!il Kahve 7alruz Krf. 

Bira Şişesi 31 KUl'UŞ 
Tabldot 3 Kap u KUf'U1, 

Husus! Salonumuzda BiI~rdo 
yardır 

ekri 
. Tefrika 8 

:Demek şimdi kızca;: ~ 
ni11 hemşirenin evinde h 

Za 
hük 
Mac 
Mac 
rakı 
ver Len bnşkasUe evlenirim. Zavallı, 

benim yüzümden kimbilir şimdi 
nerede ııtahpus?. 

İşte tam bu aralık hızlı hızlı 50· 
kak kapısı vuruldu. Balyoz taac
cüple: 

- Bu vnkit bu ne böyle, kim 
geldi acaba? 

Pencereden uzanarak seslendi: 
- Kinı o?. 
Yabancı ve sert bir erkek sesi: 
- Açın kapıyı?. 
- Kjmsin sen, ne istiyorsun hu 

vakit? 
- Açm da ne istedi~iıni söyle

rim!. 
l\Iuharremle l\lustafa ikisi bir

den aşağıya inip kapıyı açtılar ve 
karşılarında orta, kliarak boylu 
bir ad2n1 f!Ül'diiler. 

- Ki.ı11i isti~ rrsuıı arkP.daş? 
- R"kri ~Jı:~t~"rvı !stiyoru!n'. 
- Bekri l\fu5tafa benim, ne ya-

pacaksın?. 

-- <'ana gizli birşey söyliycce
ğim!. 

- Söı·le bakalım!. 
- II:ıyriye tiicr:ırının kızı, ann-

5ı tarafından 5al:landırıldığı yer· 
den kaçtı, benimle birlikle bizim 
hemsircnin evine gitti. Şimdi se
ni orada beklil·or!. 

- Nerede senin hrm~irenin evi? 
- fCasımpaşada, Kulaksızda!. 
- Peki amn1a. ~1z o kızı nere-

den tanıyorsunuz? 

- Bcııinı henışircm onların ça .. 
maşırcısıdır da!. 

lllusta{a biraz durakladıktan 
sonra: 

- Benim burada olduğumu kim
den haber aldınız? 

iş nasıl oldu, kızı oldu~ 
nasıl kaçırdınız?, 

- Orası uzun mesele b1 

dince e\'lle birer birer lıt 
renirsin!. 

Balyozların malıallcslP 
laksıza sapan sokağın s 
lince Balyoz, l\lu,tafanın 
na b:rşel !er fısıldadı ,·e 
bire bu kim olduğu beli 
nt1n yakasına yapı~ıp 01'• 
ortasında durdurdu: 

- Bana bak beınser' ııı 
içinde sakın bir hokkabG 
orostonolulvk olma!:rı1?. 

- Ne gibi he a:l.ı1hr~·c' 
BalJoz, ~yun1 1·r~untt t 

ba[l oz g;hi f..al~ rıp herif. 
nuna d ıb ru uzatarak: 

- Biz i~ · çakmarlık '"" 
i~in r:ı ınc _. !enL doğ~ u 
le. yahut da b!r yt111;~ k 
bı;rnun birh:r:nc f,)rcr~. 

l(t'rnaz herif birbiri iiıt1 

al:ıy yrınin ile i in rloJt 
tC'n1fnc ~:ılt.~fıysn c!a pars 
Hatlfı bu vcn1iıiler üıeri11t 
la,-bfisLi:t'iin herife inarırt• 
ise de. Balyozun bir knrr1 

şin foya;ını meyhnn çıkırf 
ki Mnstafa i~in hakikat el 
inanırken Balyoz herifi nı• 
ye şii)'le bastırdı: 

- Kulaksıza inen yol:tl 
brs111daki kank»ra~ lık 
bekliyen arkadasların or•" 
bcklirorlar şimdi?. 

- Onlar mı, ha!! Nasıl. 
şey .. Hnnı:i karanlık köşedt' 
gi arkadaşlarım?. 

Gayet sert bir sesle herl~ 
ratına bir tokat yapıştır•'"' 

- Doğru söyle köpek, • 
§İmdi bulursun beliinı ha!. 

- Aman ağabeyciğim • 
• 

tin' 
Ya 
kor 
tır. 
Ma 

- Küçiikayaso(yadaki evinize 
gittinı, kinıscyi bulanınyınca, kom .. 
şulardan sorduın. Orada oturan 
bir yorg:nıcı kaifası bana burası .. 
nı tarif etti, geldim!. 

ayaklarının altını öpeyim·• 

İkinci tokat daha şic!det~ 
lıyarak: 

a 

- Domek şimdi kızcağız, beni 
senin hcınşircııin evinde bekli -
yor!. 

ı. 

- E\'c!!. 
- Peki, yukarıya çıkıp çepke-

nimi, külillıımı giyineyim, geliyo
rum!. 

l\fmtafa giyinip geldikten son
ra Balyoz onun kulağına eğildi: 

- Ben bu işten şüpheliyim, o
mın için ne olur, ne olmaz ben de 
geleceğim seninle!. 

Dedi ve üçü birde yola diiziil
dülcr. Oıı beş, yirmi adım kadar 
yiirlôdüktcıı sonra l\fııst:ı!a berile 
sordu: 

- Ey anlat bakalım arkada·ş, bu 

- Söyle dil·orıım, o h•t'l'I 
netameli yerde kimi bek!' 
§İmdi?. 

İkinci tokatın şiddetilc ytt 
paklanan kısarak boylu al.ııl 
sefer ka~mnk istedi. Fakat Y 
kendini toparlarken bcliııİP 
sına inen bir tekme ile trlJ',ıf 
dırımı öptii ve hu defa ııı 

hakikatini itirafa ba<lodı: 
- Şey .. Vallahi b;JJfılıi ' 

ciğim, ben biı;ünahım. heni 
teşvik ettiler. D•ha dofrrus" 
tuzağı kızın anası kurup bİıI 
ile bu işe teşvik etti. 

(Aı~ı91 

· Şirl{eti Haytiyedeil 
Önümüzdeki Pazartesiden itibaren eldeki tarifemize ilô.ve o 

Pazarları 4 çıkış ve 3 iniş, sair günlerde Köprüden Boğazın he• iki s:ı 
lıne ve Boğazın her iki sahilinden Köprüye akşamları birer son ""stl. 
tertip e<lilmi~ ve hnrekct santlerinl gösteren cetvel iskelelerle vrpt:r!" 
at1Jn1ıshr. 

. 
İstanbul Defterdarhğından 

Açı~ olan ücretli vaıileler için Lf~vc orUı rr.cı..ctc·ı, nH'znnu olanla~ ~ 
da ctRh~ıle dcvar.ı edenlerle 18 ya5ını ıkmal ctnıt-n ~ c1~1nla!" ko:b; ı cdıltJP' 
28/4/91l tarihine nıü~adlr Pazartesi gUnü saat 14 el:! İ. nbul Cnh·<'ı"!t:' 
kuk ~\ıktiltesi birinci sınıf de~hacnsinde ı:nüsalJ,,J:;:a ı•n ılıanı yapılac< ,1.•11'· 

Imtil·:ınn girmek istiycnJer, aşağıda y:ızılı \·esL<aları hfunilcn lılr i 
25/4/941 Cuına günü sa.at 17 ye kadar Dclterd:ırlık !icil kalerr.hıc bizı..ıt 
racaat ederek rotoğr.:ı!lı knbuı kartı alm:ılnrı il:llı olunur. c287:~. 

1 - Tahsil vesikası, 
2 - Nüfus tezkere""i 
3 - Hüsnühal klığıdı 

4 - Sıhh't raporu 
5 - 4,5 X &. eb'adında 2 fotoğraf. 

Bu iki ve.'lfk:J. imtih:ıı11 
dan bildharc alınacaktır. 

Antinikotin DF 
Nikotini kimilen bertaraf eder· 

Kutusu 12 buçuk kuruştur. 
eczane ve tütüncülerde ve başlıca Sirkecide 138 No. Tüt!ll',.ı 

Haydar Karaca'da bulwıur. 

İstanbul Satış Merkezi: Gala in Rıhtımboyu 33/2 Tel: 40493 
Ankara Merkezi: Hilsnü Beıı iraki, Gençağa Apartıman No. 5 

İstanbul P. T. T. Müdi.'rlüğüden: 
İdaremiz. vesaiti nakUyesinden 3 No. lu motörün tekne vesaire 

açık eksiltmeye konulmuştur. E)csillme 16.4.941 tarihinde Çarşamba gW'n ıtl"". 
16 da Büyük Postahane karşısında Valde Hanı ikinci katta idaremtı 
depo muhasipllti edasında tOplanaclllc müdürlük alım satını kom1s1"" 
yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 660 Ura olup muvakkat teminatı 49 lira 60 kuruııu1· 
: llplcrin şartname ve projesini görmekve muvakkat teminatıannı yaurıTl,J 
1 re çalısma günlerinde Büyük Postahane binası birinci katta idari kalem ı• 

1 

kısmına ve eksiltme &ün ve saatinde de 941 mail senesi için muteb('f 
veoik8Sl ve muvakkat teminat makbuzu ile birlikte kom!Q>ona müracııa 

l 
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Ruzvelt, Am.nba harp 1 
mabemeainin Mıaır'a Son Telpraflar 

EN SON 
nakli için Aden ve Kızıl 
Denizden Amerikan va
purt.,.mm ıreçmeaine 
mezuniyet vermiftir. Ba-

tı:su ya.zıran. meunlerl ~,ua • • Amerikad-L! 
AJansı ı.oıtenıerlnden a1ınmıı~ıd nun ıçm uu 

Çine Sovget 
gardımı de
vam ediyor 

DAKiKA 
t Alman, ltalyan "Dani-

elhia eden: Muammer Alatra: marka vapurları kulla- Alman ordusu Zağrep.e müstakil bir Hırvat nılacakta. Vapur kafile-
hükiımetınm kurulduğunu ve lerine Amerikan harp 

1 Belgradın cenu· 
bunda durdu
ruldu, bir Alman 
Generali ve as· 

Macar Naibi Amiral Horti'nin de gemilerinin refakati me-
Macar ordusuna Yugoslav top - aeleai de ıröriifülmekte-

Şung-King 12 (A.A.) - İyi ha
ber alan memblaardan öğrenildi -
ğiııe göre, Sovyetler Birliğinden 

Çine külliyetli malzeme gelmi§tir. 
Bu malzemenin gönderilmesi B. 
Matsuoka ile Sovyetler Birliği a
rasında cereyan eıien müzakere -
!erin Sovyetler Birliğinin Çine yar
dun siyaseti üzerinde müessir ol
mıyacağını göstermektedir. 

raklarında ileri barekti emrini 
\' tık. dir .. 
erdiğini dün yazmış :::::::::::::::! 
Biıtün .Macar gazeteleri Amiral 

Rorti'nln beyannamesini büyük 
başlıklarla ncşretmilşerdir. Ami
ral Horti bu beyannamesinde ez
Clhn.le diyor ki: cHırvat liderleri 
tarafından Hırvat iswklaliıtln il!n 
edılmesinl memnuniyetle karşı -
ladık. Yugoslavya artık mevcut 
olmadığından, 1918 de Macaristan
d_an ayrılan toprakların eınniye
tıni temin etmek ve burada yaşı- ı 
Yan birçok Macarlann akıbetini 
korumak bir zaruret halini almış- 1

1 tır. Binaenaleyh, cenupta y~ıyan' 
Macıı:lann imha edilmekten ve 1 
~arşıden korunmaları için aske- ı 
rtınıze bugün emir verdim. Bu ı 
:;arek.it Sırp milletine müteveccih 
ı..~~ldir, Biz Sırplarla sıkı bir sulh 1 

--mele yaşamak istiyoruz.> 1 

LONDRADA İNFİAL j 
Macar Naibi Horti'nin beyanna

ıııesi ve Macar ordularmın yürü
~ Londrada müellim bir intiba 
fi~·suıe getirmiştir. Londra meha
h ili.de şöyle denilmektedir: ·Fil
k alııka İngilterenin Macaristan& 
~arşı büyük bir ziıfı vardı. İngil-

re bu nıemleketln şimdiye kadar 
~azik ve müşkül bir vaziyeti ol
tıu~ç~ şerefli bir surette idare et-
~nı teslim ve takdir ediyordu. ı 

Şıill<li bütün bu meziyetin tama
llıile Kont Telekiye alt olduğu 
sarih su.rette anlaşılmaktadır. A
~ raJ Horti'nln böyle bir istihale 
llostermesj Mareşal Göringe olan 
hlltlutsuz dostluk ve hayranlığına 
atfedilmektedir. 

An'aneleri İ.ngilterede bu ka
dar takdir edilen bu memleket 
ftndi Mihvere hoş görünmek için, 
l<\lyanın işlediği cinayeti tekrar 
e~nıış \'e en çetin imtihanları ge
çırrnekte olan bir memlekete karşı 
alçakça taarruza geçmek için mu
Caddes bır günü intihap etmiştir.• 

AMERiKANIN YARDIMI 
GENİŞLİYOR 

ll.uzvelt, deniz harekat reisi 
.\ıniraı Ştark ve yardım tedbirle
"e. tayyare meydanlan bombardı
~.si Hopkeııs ile, ingil.ere ve · 
lrıllttefiltlerine harp malzemesi , · 
~<ışıyacak vapurlara Amerikan 
le ~p. Seınilerinin refakati mese -
sı~ı görüşmüştür. , 

. Dığer taraftan Amerika Bah -
~Ye Nezaretinin muarız olmasına 
ı::~ıııen, İngiltereye yeniden bir 
ııne ar torpido muhribi verilme-

n· hazırlanılmaktadır, 
lıo~~ .taraftan Ruzvelt, Ad.en 
1ekrlr:ı:!ııı Anıreikan vapurlanna 
rikan açtıl!ını söylemşitir. Ame
Veyfe vapurları Kıaldenizde Sü
caklar~r gitmeğe mezun ola
toprak ır. Zira Mısır bitaraf bir 
kete ~ır ve Bitaraf bir memle
le n klızı~deniz üzerinden hamu
kadaa edilebilir. Birleşik Ameri
~ n:ı!·konan 89 İtalyan, Alman 
deıtiı ilnarka vapurunun Kızıl
lanıı Yoliıe Mısıra sevkiyatta kul-

acağı Z8nnedilmekteclir. 
OrtliAVA MUHAREBELERİ 

Yel! ~ Şark Britanya hava kuv
gôreer~ kunıandanlığ'.nın tebliğine 
İııgtİiz avanın fenalığına rağmen, 
lliata tayyareleri şimali Yuna
~:.da, cenubi Yugoslavyada 
'1ar t Yapm.ıtta olan Alman k;t
hır~~ı boınba ve mitralyözlerle 
tanı . aınışlardır. Tanklar üzerıne 
zı 1ıo:;ııeuer kaydedilmiştir. B~
zerin d ~!ar yol ve demiryollar u
Yolu eta~Ş'.'1İİ§tiir. Koçanda demir
cenub rıp edilmış, Pirlepenin 
\'erıJ~n~ petrol depoların• ateş 

s· ı ır. 
ırenalkt dü - . 

Ve ta e şman tahaşşutlen 
ıııan ~:ıre meydanları bombardı
lı:iz t 1lınlştir. Dernede yerde se
"iun:YY'are tahrip edilmiştir. Bir 
duş0~~ ~aY!.aresi alevler içinde 
da 

0 
uştur. Tobruk civannda 

llab: layYare tahrip olunmuştur. 
ta ıstanda da cenubi Afrika 
•in{ r~l~ri beş İtalyan tayyare-

s· a rıp etmişlerdir 
diınırena~kte iki İngillz tayyaresi 

tneınıştır, 
Rur v Re Çolt hPd e n havzasında da bir-

ını l' efler bombardnnan edil
lııiış e~ış~ hedetı Düseldorf ter 

B' . 
1ı~ 1::;~ tayyarelerin attıtı bom
Gnese n lınanlann Samhorst ve 
~ ,.::!.arp gemileri etrafına 
tir. dilftOıl6 ~ 

Yüzlerce Alınan tayyaresi de 
evvelki gece merkez! ve cenubi 
lngilteredeki hedeflere hücum et
miştir. Birmingama birkaç saat 
birb!rini takip eden dalgalar ha
linde hücum edilmiştir .• "otingam 
siliıh fabrıkasına, Sutampton li
man tesisatına ve İngiltcrenin 
d'ğer m~htelif yerlerine de bom
balar atılmı..~tır. 

Sırp tayyareleri 
Macar şehirleri
ni bombalıyor 

ker esir edildi 

Glktlp cl't'arıada 
aoa derece şlddetU 
mallarelleler oıayor A'-r.an tebliğine göre, bu hü

cumlarda 15 İngiliz tayyarcsı dü-
şurülmüştur. Budapeşte, 12 (AA.) - Macar A-

Berline yap·lan son taarruzda- i•~sı bildiriyor: DraçlimanıJa 
işgal edildi 

Perşembe gOnü öğle<Ln sonra 6 Sırp 
kı h, <arın da mühim olduğu an- tayyaresi Kclel>lya h·ıuuı şehrıne hü-
laşılmıştır. Berlin opera binası cum etmişlerdir. Kelebiya ana dem r-
yanır.. tır. Roma operas. 20 nisan- yolu hattı üzcrındedu-. H dayette yük-
da bu binada temsil verecekti. sekten uçan tayyareler b:lahare al,ak- ı 
Kronpre'1c;n sarayı, Cİ\'ardaki bi- tan uçorak chrin sokak ve meydanla- . Nevyork 12 (A.A.)- Röyter: 

'r rında sivil halkı mitralyöz ateşine tut- C.01 b · y 1 
nal:ır. tniversite, milli kıitüphane .rnu$13 rctır. 13 ağır yar:ıh vardır. Tay- om .ıa radyosunun ~s. a~-
hc' gı a uğram~tır. ;\faddi zarar yareler gara da hücum ederek iltı ıo- yada bır mahaldeki muhabırırun 
c k l;iiviiktür. ko!"olllt vahim ha$8ra uğratmı;lardır. bildirdigine göre Bulgaristan hu-
JAPON HARİCİYE NAZIRININ Ilti Sırp tayyaresi Tolna vıUyetin- dudundan hareketle orta Yugos-

ö 
,. ERİ de Koelesd civarında yere inmişler- la · l' k · d il ı; Al 

G RuŞMEL dtr. Mürettebat enterne edilm' Ur vya ıs ı ametın e er yen .-
Tokvoda Moskova müzakerele- , ft.V~'"'1.J~.· ış · man kuvvetleri Belgradın 60 mil 

nin m-üsait bir cereyan aldığı söy- cenubu şarkisinde kam Krusevaç-
lerun~ktedir. M J da durdurulmuşlardır. 

Matsuoka ile Molotof arasındaki acar ar J 0 Birçok esir aluunıştr. Bunların 
üçüncü mülakat da dün yapılmlf h be • arasında bir Alınan Generali de 
ve iki saat sürmüstür. Akşam Ja- ar gırişi bulunmaktadır. 
pon Hariciye Nazın Moskova o- Ayni muhabire göre Üskübün 
perasındaki temsilde hazır bulun- <Batınıılıale4a Devamı cenubu garlı siı.de müthiş bor mu-

kanlılara kırdırmak gayretini göı- ha be kt d. B muştur. re cereyan etme e ır u 

Balkanlardaki va
ziyete bakış 

(1 ine! sQfaJan dev-) 
vetleri ile İngıl•z ve İn1parntorluk 
kuvv t! ri arasında C\\:elki ak
şamd nbrrl l<->ın~ başlamı$ bu
lunmaktadır 

Assosiyated Pres muhabjri de, Al
n.a•1 n lklne!ı kolları Sel;lnlkten Eg~ 
Dcniz boyunca taA:rruu geçer ~ ... 0-
lcmp b 1'Minackl esas Yunan ordusu 
ile İngiliz kıt'al rının uz!!rine yürü-
n1cğe ba la uu bUdirmckt<'dir. 

Mak yada dumdar muh:ırebeleri 
veren Y an kollarının tam b r inti
zamla ıerı ktlm ye muvattak olduk
lztt1 an a ılmaktadır. 
ESAS ' Af'AA 
HATTI Ö ÜNDE 

tt !!' kuvvetlerin mukavemet
i rını t edecekleri esas h t, tam 
ve saııam olaıak durmaktadır. Tr k
Y ıun ve Makc-donyanın tahlıyc--.w as
}: rlık Lı k . ın• lan bir kayıp tellkki e
diJıncr.: tt ~ 1-. 

Sc1t• !e doğru :'\.lmoın yarma hare
keti l 1rt batı kcsılm o n Yunan 
kU\'V tteri n Igar hududunda dama 
mukıı\emet etmek dir. Bir habere 

il 
v an~ılar Mak~onyndaki Ru-

g re. . ı 
pel Jtale ındcı d yanmaktadır ar. , 

Alman 1 bl tine göre, Vanlar m 
rkır.d Yunan orduswıun teslim 

ş . 
1 

ın: bir surette vukua 
olma 1 1d • r rln ve ganaimin 
gca e 1 akta 
ıniktan henüz. tahmin olunmam -

dı;c_ıs en kayalara yerleştıril n ş sılı-
rdan mürekkf"P olan Metaksas 

nakla mıkyasta 
hattının Y rılmasına. gcnış 
Almon Cenup .,.aletleri d•t kıt'alan 
Amil olmu tur. 
yUGO I.tW 
CF.PllEı..ER!NDE 

Yugosla yanın Şlmalind~ JOag~n
furt'tan gelen Alman makınell kıta
lan Bled ııehrinl 1 gal ederek Lilbllan 
Jsfkamctinde Herıeme.ktedır. 

Şarktan gf'lcn kuvvetler de Bellra• 
d bani yösilne vannışlardır. 
ınA!man kı 'olan. Arnavutluktaki _i

ta! nlarla iltisak peydJI eylemek ü
ya Yugosla''1anın CenubUnda ıı:aça

:: Boğazını bir kaç kett zorlamıllar
d ıec:emerntılerdlr. 

sa F,;;ebi muhabirler, Yugoslav kuv ... 
t1 ri burada tutunamadıklan tak
~ : llskübiı tehdit edebıleceklertnl 
dini '. 1 Bu blSl&ede tiddetli mu
bildirıyor ar· 
ııarebcler olmaktadır. 1 Ulkilbün 40 

Ankare ,..dyO aazetes 
tr Şimali Garblslnde bulunan ı 

kilom~k ııo•azından şimdi YuıosJav 
Kaçııını • ta geç.. ıtuvveUer nin mukabil arruz.a 

1 
oldu unu b!ldlnnittlr ... 

m 1 ld blrincı ve dllrduncil Yu-
Ştm• e ...., ten Cenuba çe-

losıav orduları Za • .-P k !' lan 
1 ti 

Az. ın!klarda ıerı ı • 
kilm 1 r. be etınektedlr. 
ın'!ııare ıarın Alman kıt'alan ile blr-

ııaıyan Karaorınan ııo&ıwm 
ıeşmek ozerea tıklan di!rt te1ebbO. 
geçrn•k ıtln r.r Ptıaıyaolar atır zayiat 
a!dm k ımıı · 
verınışlenlir. -••ftda ı!ddetli ba-

Ce henin beı: tar~· P 1 rl de dev;ıım etmekte, 
va mııh•rf'be e ıanareleri ınOtear
.1ncilız ve Y~;::ıu .. 1ıat verdirmek
"" kollara ı 
tedlr. __ _....--

Bir adan11n iki 
ayaö• kınldı 

aıaJıallesinde Ha-
Uskild~_!li. numarada o -

mam ııok•ıı- tmıail erinin 

:;:::~ dilflDÜI ve zaten 
..ırat olD ild .,. ...- ııı-
rıJımlllr· 

terueji ve müşkülatı bu suretle m ntakadaki Yugoslavlar, Arna-
yenauye çıtlışacajlı muhakkaktı. vutlı.ktaki İlalvnnlorla irtibatı te-
Nitekim Almnn orduları; Yugo - min için garbe ıİo;;ru sarkan buyük 
lnya ve Yuııanistnnda şiddetli Alman kuV\·ekrini durdurmağa 
mukavemet görmiye ve harbin üç uğr~maktad.rlar. üsküp civar.n
beş günliik bir nümayiş netice
sinde b:tmiyeceğini anlamıya baş
ladıktan sonra, ilk olarak Macar 
orÜ\.'!-.l'iJU )·ardıma çağırmış ve 

harekete ge~irm'ştir. Yugoslav
yayı arkadan hançcrliycn bu or
dunun c.ki )laeaıi•tann ait eyalet 1 
huduliarını işgal ile iktifa cdete
ji umulamaz. Herhalde, Macarlar 
da, Almanlarla blrliklo hareUta 
~llrak edecek ve ee.ııubu garbi 
Yugoslavyası ile Arna• utlukta 
kafi muharebeleri nrecek ulan 
Sırp ordu! rı ile çarpışacak, Al
manların yükünü hafiOetır iye 
uj!raşacnl lır. 

Alman ordusu, Yunan cephesin
de de ınü .kiıl ve kifa) cıs:z vazi
yete diit!İlbÜ takd;rde; Bulgar ve 
Ruı.tl'?\ crdutarııu da )' rL.ma ça
j;.rnı.sı \e Balk:ınlardaki badire
> i bu orduların kanına maletmiyc 
gayret etmesi pek muhtemeldir. 
Herşey anlatıyor ki, kapılarını 

ÖDC'<' ınukaveınet edemln1t•k, har~ 
bi bizzat Alııumlara yaptırmak 

gibi •n:ıı bir duşünceyc kapılarak 
kapılarını ardına kodar Almanla
ra açan ve her tiırlü hayat 111<·11· 

balarını te .ı m edeu pe) k ıln let
ler; şinıdi 1 alblerini ve her türlü 
ira<!clcr:ııi de Almanlara teslim 
etmiye başlamışlar ve sürü halini 1 
almışlardır. Almanya, onlara han. 
gi hedefi gösterine, oraya saldır- 1 

maktan da çekinmiyecekler, dün 
dost ve müttofik bulundukları 
milletlere karşı, Alman propagan
dası ve emri ile aldırmakta tıpkı 

Macaılann yap!ıjı &ibi, asla te
reddüt ııöstermiyeeeklcıdir. O 
halde, çoı< önceden deralarla ba 
slltanlarda yazdlğıımn veçblle 
artık Almanların Balkanlarda yal. 
nız olarak döiüşmiyttekle.-indr 
filphe kalmamJfbr. Alman "rdtıan 
safha safha İtalyan - :Uacar - Ru
men - Bulııar ordularını da kendi 
cephe .inde ve keneli eınrinde d:;. 
ğüştüreccktir. Bu vazı,vet kar,,. 
sında, nıil • •fiklerin ihlilüta ırl;e. 
biyel vermemek gibi bir U.fa düş
memeleri ve bilha sa hava lıuv
vetleri ile, şimdiden, halla cephe
min ihmali pahasına dahı olsa, bu 
memleketlerin münaknle yolları
nı, stok merkezlerini, köprülerini. 
muva\&la aoktallırını, hava üsle
rini, «'anayl mıntaka1arını, her ne
vi askeri faaliyet ve yığınak nok
talarını en şiddetli bombardıman
lara maruz bırakmalı ve kıya ıya 
hareket etmelidirler. Alıai halin 
ve tereddütle geçirilecek her gii· 
nün müttefikler aleyhine olacağı
na fÜphe yoktnr; hatta hail Tnna 
üzerindeki bütün köprül•rin nasıl 
bombardımanlarla tahrip edilme
diğini hayretle kartıladığımıu 
allylemekten phsan kendimlsl 
alamı7oraıı. 

nmtanaata 

ôa el bomba!· rile 80 Al:r.an lan
kın•n tahrip edildiği söylmmek
tcd'r. 

Nazilerin şiddetti bombardımanına 

ragmcn Yugoslavlar !ng!Hz takviye 
kıt'nlarınm a:~mesini temin ic: n J.'ia
nasbr chr.ınoda açık bır k rldor b•ı
lundurıuıyn gayret <"tmekt dirler, 

Halen don dola lyle mUnakallt 
gilçlfikle ;"tlpılmak <lı'". 

A,mi malıa~, Yuaoatavlvın .,.ıe.. 
<ek Amerlk n ve lnııl!lz )'8rdımua 
eolt gQvendlkl rlni l!Ave etmektedir 

Diğer cihetten Yugoslav Cl'nııp or- f 
dusu Arnavutlukta ileri han>ketlerıne J 
devam etmektedir. Tccyytıt etn1iyen 
bir habre teöre, Yugo lavlar Arnavut
lukta milhlm blr liman olan Draç'ı iş
gal etmişlerdir. 

Yanan 'llaUanm 
yarmıya attra,aa 

Aimanııar 
(1 inci sayfadan devam) 1 

ııat ettikleri •aman alçaktan uçan 
IngiLz bombardı .an tavareleri 
tank ve zırlıiı otomobıl kolları -
nı tahrıp ctını~lcr ve bırçok askeri 
öldürmıişler veya yaralamışlardır. 
Manastırın cenubunda Flurina 
mıntakasında mıinakaliıt şıddetle 
bombardrman edılmıştir. lngılıE 
tayayreleri Arnavutluk ıs<1kame
tinde ilerleyen Alman kıt'alarını 
da bombardıman etmişlerdir, 

ingilız t.ayy arelerııı...n benzin 
\'ej a yeni bomba almak üzere uğ
radık kın Yunan tayyare meydan
larında hummah bir faaliyet var
dır. Yunan avcı tayyareleri İngi
liz tayyarelerile işbirliği yaparak 
cephenin dağlık mıntakaları uze
rinde mütemadiyen devriye gez
mektedirler. 

Müttefik tayyareler Alman pi
ke bombardıman tayyarelerine 
büyük zayiat verdirmekte \"e 
durmadan Alman k t'alarını bom
bardıman ederek düşman kıtaatı
nın bulundukları mevkiler hakkın
da faydalı malumat getirınekledir
ler. 
Yağmura ,sulu kara ve bulut

lara rağmen İngiliz avc ları kabil 
olduğu kadar az bir ırtıfada pike
ler yaparak Alınan ycıruyuş kol- 1 
!arına hücu etır.ektedirler. Ba
zan tayyarelerin kanadı kayalara 
çarpaca · kadar z irtiflara inıl
mektf'ci' r. 

Yunan halkı sakinlif:ıni muha
faıa elmektrd.r. İngılız hava kuv
vetleri faaliyetinin halkın tlzerın
de maneviyatı yukseltiei bir tım.l 
tesıri yaptığı aşıkardır. 

• 
Rumen memurlar 

BUkres, 12 (AA.) - Nesredllen bJr 
kararname casusluk 'iti sabotaj cfl
rOmlcr! için 610m cezasını derpia et
mektedir. 
Diğer bir kararname, Rumen me

murlannm )'8baneılar!a evlenmstıd 
ınetıetmekledlr. Bu ltıırara muhalif ba
l'lket edenler uledllec*1erdlr. 

Harp Vaziyeti 
(lı.at--denm) 

nrette kesilmelidir. Akdeniz lıı.
&iliz dounmnuua bww temin et
mesi IUımdır. Bundan aonra (Sel
lom) önilnde Alman birlikleri i
çin de ayi hezimet ve mailfıbbet 
varit olabilir. 

2) BALKANLARDA: 
Şimal cephesinde- Dnva " 

Sava nehirleri boyunca ilerliyn 
iki Alınan taarruz kolu (Lubya
u - Zairep) hattını_ .... pç
mİflİr. Macar kuvvetleri (Tiu -
Tana) nehirleri uuınılan haW. 
aşarak (Suyonip _ Novişad) isti
kametinde llerlemeje batlamıt
lardır. Bunların hedefi eski Maca
ristaa topraklannı ele ııeçirmektir. 
Romanya hududunda (Virsak) dan 
llerliyen bir Alman kolu Belgrad 
şehrinin banliyösüne varmıştır. 

Şehrin uzun zaman mukavemet 
etmeme•i çok muhtemeldir. Sev
kulceyşi bakımdan da şehria mll
dafaasında bir fayda yoktur. 
ŞARK VE CENUP CEPHELE

RİNDE: Ni! şehrini i gal ederek 
şimali garbi istikametinde ilerli
yen Alman taarruz kolu (Paraçin) 
şehrini zaptetmiştir. Dijer bir Al
man taarruz kolu Bosna - Saray 
umumi istikametinde ilerlemekte
dir. Bu iki kolan hedefi imalde 
kalan Yugoslav ordularının geri
lerini kesmek, Tuna ve Sava ne
hirleri arasında ten .-ephelerle 
muharebeye mecbur ednek imha 
etmektir. Yupolavlar bu ihtimali 
düşünerek tiddetli mukavemete 
ba~lamışlardır. Hattl (Kaçanik) 
boğazı etrafında toplanmış olan 
bir Yugoslav ordusu _ bir Sovyet 
haberine göre - Üsküp istikame
tinde mukabil taarruza geçmiştir. 
Bu enelce düşündüğilmüz veçhi· 
le yerin"ıle bir harekettir. 

Cenuptaki Alman ordusu Ya
nan - Yugo .lav hududuna çarke
derek ilerlemiş \'C Ohri - Manas
tır - Doyran cölü hattını tutmut
tur. Bu me\•kiler Üsküpten gelen 
üç demiryolunun son istasyonla
rıdır. Bu Alman kuvvetlerile Ya
nan - İr.g'liz kuvvetleri arasında 
temas ba~lamıştır. 

Arnavu!luktaki Yugo ,lav kuv
\'etlcri ileri hareket" dr.vam et
mcktcd:r. Fakat Alman kuvvetleri 
İtal~·an kuvvetlerile daha evvel 
birlc~rcl'!< rnıi~cte gclnıi~lcrdir. 

l\1ütlefik ordular bakımından 

arzu tdil n şey Yugoslav ordula
rmın Y- . t..rııs ...._tJerBe 
irtib.t ve munsalaamın kesilme
mesi, birle~nıek lmkılıımın elde 
bufonmasn dı; fakat hasıl olan 
vaaiyek ıore Yugo,Jav ordulan• 
nın cenupla irtibatı keııilmi gibi
dir. Yunan ve İngiliz kuvvetlorl 
mukabil taarruza geçecek vaziyet 
ve kudretle olmadıklarından Yu
goslav ordularının cenup i;tika
melinde milnferit taarruzları, Al
manları şarka atmağa kafi gelmi
yecek gib:dir, Şimaldeki ordular 
ciddi muhorPhPl<'re bula mıyarak 
sür'atle ePntıba ..-.-~edilerek mu
horch ye sokulabilirse Yugo.lav
larııı taarruzda muvaffak olma· 
ları nrit olabilir. 

Yunan \'e inıtiliz kuvvetlerine 
gelinre, Selinik kör(ezi garp aa
hillerile Obri gölü arasındaki mm
takada muannidane mlldafaa için 
hazırlanmakladırlar. Tutulacak 
mü~a(aa cephesi Arnavutluk cep
besile heınehenk olmalıdır. Bunan 
için Poğradeç - Ohri mmtalı.aaı 
çok ileride kalıyor; bunu içeri •· 
larak kı .altmak ve dağlık ıırul· 
den i tifade etmek liızımdır. 

Sofyadakl Sovyet 
sefiri ate,emiliterl 

çaönldı 
Sofya 12 (A.A.) - cOfi Fransız 

ajaıısı·: 

Sovyetlerin Bulgaristandalıi a
taşemiiileri Moskovaya geri ça -
ğınhnıştır. Sofyadaki vazifesi 
muavini tarafından idare edile -
cektir. 

Y ann Üsküdar 
ve Eminönünde 
iki hava dene
mesi yapılacak 

Yarınki Pazar ırana 6tleden evvel 
Uskudar ve öjledcn sonra A&t 15 - 17 
arasında Eminönü kazalanncı. pulf 
korunma tecrübelerinin yapılması ka· 
rarlqtınlın,.ıar. Emlni!nilnde para
,Otçlllerle mlleade tecrtıbesl :raınlııu
:raeaktır. 

Denemelere PDCm kı"erl- :1en ..,.. 

rilecek dOdilk lf&r•tleıVla ı..,lanaealr, 
ve bu lpretl nıQteü:ıp o bavallde bu
lunan nakil nıııtalan o!cluklıın ,.... 
!erde kalacalı:lardır. 
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Barla Ve Cınm1r Teltllaı 

Bilen idam olunur 
Yazan: M. ATLI Tefrika No. 54 

Son Bir Gayretle Holün Taşları 
O zerinde Ayaklarını Sürügordu 

Ben, adeta bayılacak bir hale 
~lmİf olan Annayı lrolundan y.. 
kaladım. Sat elimle de y1!.dlna 
sür'atile tabancamı çıbrdmı. 

Adam, Annamn deıhfetle lıa,y • 
kırarak geriye kaçt.ığını ve ben.im 
bir taraftan onu tutarken tabe.ıı
camı çııkardığımı görmüş ve elit
leri arasından anlamadığım dilde 
küfüre 'benzer birşeyler homur -
dandı.klan sonra, arkasında tut -
makta olduğu o'bür elini bize doğ
ru uzatıvermiştl 

Herifin elinde yanmakta olan 
ôir sigara tuttuğunu giırünce An
na tekrar bır çsğlık atlı: 

- Oh!. Sigarası yanıyor!. ch!dl. 
Benim tabancamı at~ etmek ü

zere uzatt•ğımı görür gormez h~ 
men eliyle rovelverınıe yaptşlı: 

- Sakın! diye bağırdı. Sakm 
ateş edeyim deme!. Berhava olu
ruz!. 

Biitün vi.lcudü titremekte olan 
Anna &yni zamanda bütun kırvv&
tile de beni sürükliyerek merdi -
venin öbür tarafına kaçtı. 

Fakat adam, tekrar üzerimize 
ralckdL O vakit bu kDlsuz ada -
mın ağzından ağır ve ko:rih bir ı. 
pirto kokusunun yüzümüze çarp
tığını hıssettim ve onun kasdiniıı 
tamam ile bize mu teveccih oldu
ğıma zerre kadar şüphem kal -
madL 

Herif iri yan olduğu için, elim
deki rovelveri de ateş edemedik
çe ölüm tehlikesınden kurtulamı
yacağımnı anlıyarak dehşetle sil
kindnn. Annanın kıskıvrak yaplf
mış olan ellerinden kurtularak bir 
anda, adamın üzerine atıldmı. 

Ve tabancamın sapını çevirerek 
bütün kuvvetimle adamın batına 
indirdını. 

Herif kesilen domuz gibi bir 
ınilti çıkararak taşların üzerine 
ye \-ar landı. O vakit, dehşetinden 
el!l'rini yi.ızünıi kapamış olan An
nayı belinden kavrıyarak ııilr'atle 
~ •:J.a..,.,. 
başladım. 

Anna, korkudan, kolumda lıB' 

külçe halindeydi. 
Onu adeta güçlükle silrüldil -

yordum. Bir gözüm de merdiven 
başında yerde hareketsiz bir hal
de yatmakta olan kolsuz adam -
<laydı. 

Adam hala kım•ldanamıyord1L 
- Anna Gayret!. 
Diye yalvardım. 
Fr.kat Anna bayılmak üzereydi. 

. Su~ bir gayretle Holim taşlan 
uznınde ayaklarını surıiyordu. 
Onu bdi:ı n o kadar kuvveUe 
ynkalamışt'llD ki Anna ayaklan 
•utmıyarak yerlere kapandıgı hal
de y.ne onu sür'atle stirukliyebl
lıy.ırdum. 

B<n. binanın demirden olan 
büyük dış kapısının kapanmış ol
masından korkmakta, bir an ev
vel kapıya yetişip bunu anlamak 
endi.şesindeydım. Nihayet Holü 

dönüp doş kapının açık olduğunu 
görünce, sevinçle Annayı dlşarıya 
çıkardım. 

Merdivenlerden indik. 
Bır an ciönüp arkama baktım. 
Vi!Uda hiçbir hareket, ses aa-

da yoktu. Annayı büsbütün lru • 
raklad!DL Bahçenin çak:llı yolwı
dan <bahçe kapısma doğru koşma-. 
ya bHŞladım. 

Bahçe kapısı açıktı. 
Hemen dıfanya çıkt.nı. 
Otrmobili de orada ffeünce 1e-

vinciim. Fakat içinde şoför yoktu. 
Şoförün kapm açık duruyordu. 
Bir saniye fOföril arandllll. 
Şoför bu aatte arııbnyı bırakıp 

neıo:re gitmiş olabilirdi?. 
Fakat §Oförle ıneşgul olmc;ya n

lı:it olmadığı içbı bir el!mle ot.c>
mobllin kapwnı açıp Annayı içe
riye yerleşt.irdlm. 

Anna ldeta kendini kaybetmlıf 
ve vikadii pelteleşmiş bir halde 

.nlemekteyd!. Derhal, şoför yeri
ne atladım. Direksiyona yapıştım 

Ve otomobili seri b:T manev -
rayla ~ ~k slr'atle meş
um villldan naklaşt&k. 
APÇl.ı 19Dif bulvarm üzerinde 

yıldırım sür'at.ile piDrken, hlll 
kalbimin h.ıalı hızlı vuruşu geç -
memişti. 

Feci ve müthiş bir tehlikeden 
sağ ve salinı kurtuldufumuza bir 
l~rlü inanamrycırdum. Ancak fC1ı 
nn ışıklı caddelerine girdiğiıniJ 
zaman, tehlikeyi tamamıle savuş
turduğumuza kanaat gel ITT!rek ge
niş bir nefes aldım ve aı abayı kü
çük bir parkm yanına çekip dıır 
durarak ark.ama dönd•m. 

Anna yerinde doğruhııuş, ge • 
çirdiği buhranile lehi k~en kur
blınarun sevinci içind.! sinirleri 
boşanarak ağlamaktaydı. 

IAnuı Vu) 

TrakJa ve la a.nllal 
laalrlrıpdalrl teOlr 

(1 ... 1_........_, 
Strazburs ırfbl. buı hudut ııebirı. 

rinde olcıutu -· mecburi bir labJi. 
ıre 7apümakla dellldlr. l&Ual, bir 
barı> tehllkest kll'l'Sında, ~. t.
tanbuı ve civan halltmın bayat ,,. 
emnlyettnl kttumak, llnllnde ,,. arka
sında askeri lut"alar bulunan bu mQ
dJlfaa bölgesinde !ate zorluklannın 
mümkün mertebe Oııllne geçmektir. 

HukQmet leblilinl okuyanların zi
hinlerinden derhal şu sualin ,_ı, 
olduğuna fÜphe eclılPmN' A- ııar
be. girmek üzeni miyiz? 

içinde bulundujumuz devre, ınl1ll 

hazırlanma devresidir. MlW lıazırlan
mamızdan pye de mtlll al)>aııetln lea
bmda en fyt ve ea tam mOdataa ted
birlerini, askerilk, milli emnıyet, lktı
nt. zirut ve her tilrlil lellıilAUanma 
bakımından lilr'aUe tamamlamaktır. 
işte TralQ-a, lstanbul ve civan için a
lınan tedbir de, mlltt hazırlanma dev
resinin umumi tedbirleri arasında o
lup, ı.tibklm bakımından, tayyare ve 
slWı. sayısını artt.ınnaktan, un birlk
tirınekten farkı yoktur. Ve hiç bir 
mQstesna bal 1fode etm01. 

ValandJıtlarm -llne kolayca ce
ftll wwwblUrt8: mı-t1 ....... a
dar ve .. ın..,_ wnet aldılrmn 

Fllksel< vazifeyi ifa -la -
keldı ..... ı• bdar, biç bir harp lehUke
af bablır mevzuu olamaz. Trak;ya ı... 
lanbul ve elnrmdım Anadohı,.. ~ 
aileler, bu takıl'--. mewlmllk bir se
zıııu, bir küçük hava tebdlli yapmış o
lacaklardır. Fakat, sulh leınlnatmm 
h.angJ g\lne kadar bizim ellmlzde kala
cağı hususunda hiç bir vallınd- .ıı. 
veremeyiz. Ne bir ay, ne bir hafta. ne 
de 24 saat harp lehllkealnden masun 
olduklarını temin edemeyQ. Vatandat
lar, Milli Şefin ve hOkQmetln Mıltt 

Mud laa s17asetlnden rftpbe e!m«llk
lerl kadar barld tehlikenin lıattl ani 
baskınından bir hafta bile emin ol
maksızın, devlet tedbirlerine itaat et
meli ve bu tedbirlerin ancak l<rndlte
rlnln hayırlarına olduğunu dQşilnıne
Udlrler. 

Mahlut kahve 
ve çaya da 

narh konulacak 
lllab16t kahve ve mah!Qt çay f178~ 

!arının F1)'8t Milrakabe Komisyonu ta
rafından lesblt edilip narh konu!IDUI 
için letlı:lkler :rapolmaktadır. 

Aynca, bu lıabD ıııaddelert •tan
lar bunların içine hangi maddPlerln ... 
yllzde kaç Dlsbetlnde ltıınllınldıtau 
tı&teren etiketler lmyıııı:ra mecbur 
tutulacalı:lıırdır. 

DEVREDİLECEK 1HTİRA BERATl 
cDayanıklı mahliiller veren ko

lay kabili inhiW KaUtum emWu. 
iınall:oe müteallik uaulı hakkmda
ki icat için ahnmıt olan 20 nisan 
1939 tarih ve 2755 numaralı ihtira 
beratının ihtiva ett ji hukuk bu 
kerre hafk••ına devir veyahut 
mevkii fiıle korun k ıçin icara 
dahi verilebilecP tekl'f edilmek· 
te olmakla u hususa fazla maili- • mat edinmek ısti~ enlerın Gala -
tada Aslan han 5 ınci kat 1 - 3 
numaralara müracaat evlemelerl 
ılln olunur. 

Canlı Mankenlerle Ekspozisyon 
İlkbahar ve Yaz mevsimleri için hazırladıfım komple modelleri 

14/4/941 Pazart"1 ve 1&/4/941 Sah rtınleri saat 15 de Salonumuzda 
tl!lhlr edeceiimizden zqarel tınabm kaçınn ymız. 

A vrupadan diplomalı 
Terzi ve Kürkçü 88 e 
t.uı.w eaddesl 292 No. lltarlman Mailazası yanında Telefon: 41492 
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ilk Bahar Modaları 
Beyoğlu İstiklal caddesinde Hacoplu Pa•ajı karşısında 

B A YAN Mağazası en 
son moda 

KADIN TAYYÖR ve ROBLARI 
nın en müntehap çeşitlerini getirmiştir. 

Bir ziyaret isbatı müddeaya kafidir, •••••i 

y'\\PA RA 
\ \ BAY .A.T YAIUŞINll/ 

DİREKSİVONUDUR "' ,...._,., 

Bu gördüğünüz kadınların her birisi Marki, 
Kont, Amiral, Kumandan, Nazır kansıd1r 

... , .. ' . ~ . ... ~ .,.,; . . ·~ ' 

: .~ lstanbut Ko·mutanlığı · Satınalma -Komisyonu ".~' Jlanlan }~ 
,. • • 1 1 ~. ~ • .. • • '· -··. • ' ':':ı 

İŞ Bankası~ 
,~ 

. . 
IDAl!tSINJ BllEN 
JKRAMİYELi 

- Bakın bunda hakkınız var l 
ıJl>i görünüyor .. Hareket istika· 
meli belli olan bir geminin mak· 
sadı kolayca keşfedilir .. Edilir am· 
ma, bu kestiriş ancak muayyen 
bamuleli ticaret veya harp ge -
misi için caizdir. Şurada on yıl,.an fazladır. gemi reisi bulunu -
:rorum. Ondan evvel de birçok de
nizlerde ömür çürüttüm. Fakat şu 
elimize düşen gemileriniz gibi a
caip hamuleli sefinelere daha ilk 
clefa raatlıyorum. İçinde bir sürü 
lli.islü karı, şarap sofrası, çeşitli 
çalgılar bulunan harp gemilerine 
rastlryaa birisi varsa çıksın da 
kiylesia.. Yoksa Venedik donan
Blasmda bu da yeni bir usul mü 
lutuldu? 

- O gernilerimizdeki kadınlar
dan hürmetle bahsediniz • 

- Neden 1 
- Çönkü onların lıer birisi bir 

Venedik asılzadesinin zevce veya 
bemşiresidir. Öyle asil insanlar 
sizin atzınır.da isimlerinin dolaş
masuHian hazzetmezler. Bu hare
tetini2izı cezası işte gemilerimizin 
aca,. bulduğunuz harnulesi yü
r:üMftı çok daha şiddetli olacak. 
G1ini!nüze hazır elunuz . 

Cafer msin tepeşi atmak üze
ile idi. Jılaamafih dişini sıkarak 
aeş'ell tavrını muhafazaya ça • 
hştL Ut.anmadan korsan eline dü
ıen w ı.u vaziyette dahi yersiz 
\ır pnırla çiğlik eden Venedik 
amiraline peşleri sıra sürükledik
leri e:dr gemileri işaret ile ilave 
etti: 

- Şuraya bakın .. Asil dediğiniz 
kadııılar korsanlara çalgı çalıp 
eğlendirmekle meşgul. Görüyor
wmrz ki onlara bu hususta cebir 
dahi yapılmamıştır. Ne hikmettir 
bilinmez. Venedik hudutlan da
hilinde IMl derece kibar olan bu 
asil (!) 8anıınlar bizlere, Türk 
korsanlarına gönüllü bulunuyor
lar.. Anlaşılıyor iti sizin de isti
r.Jıate llı.tiyac.ını.z var. Şimdi ne
reye fittiğinizi söyleyin de bura
dan ayrılın, istirahate gidin .. Ne
reye Cldlyordunuz? 

görmek arzu ediyorsa o zamana 
kadar sağ kalmağa çal19sın! Bizde 
adettir. Bir esir itaatsizlik etti mi 
lam, cim dedirtmeden ipe çeke
riz! Vaktile amiral fOrsunu astığl 

yere şimdi vücudünün asıldığını 
is·.emezse amiral cenaplarının kır-
baç altında kırbaçlanmamağa 

gayret etmesini söyleyin! 
Cafer reis, o gün ikindi vakti 

donanmaya döndü. Reisine ka -
vuştu .. 

Turgut reisle yanındakiler, piş
dara memur Cafer reisin yede -
ğinde üç düşman kalyonu sürük
liyerek geldiğ'ni görünce merak
lanmışlardı. Yalnız Turgut reisi 
düşünduren bir nokta vardı. O da 
hemen o sabah kaptanı derya Si
nan paşanın gönderdiği bir haberi 
almaktan ibaretti. Kaptan paşa 

Turguda Veziriazam tarafından 

yapılan ihtan tekrarlıyarak Ve -
nediklilerle Devleti Osmaniye 
arasında mevcut muahedeye göre 
iki devlet ticaret ve harp gemi -
!erinin birbirlerine dokunmama
lan icabettiğin~ halbuki buna 
kendisi riayet etmediği cihetle iki 
devlet arasında h5diselcr mcv -
dana geldi~;ni, bu sefer tstanbul
dan verilen em:r 'c artık l>'ç bir 
sebep ve ve~ile ile bu gemilere 
tasallutta bulunulmamasının tekit 
edildiği söyleniyor, eğer Turg.ıt 
bu hareket tarzına deva:n ederse 
donanma ile kenJisini ta}<ip et
mek, tutmak mecburiyetinde ka
lacağını, itaatsizlik ve isyan eden 
bir Osmanlı sancak beyi hakkın
da yapılması lazım gelen cezanın 
da tatbik edileceğini ilave eyli -
yordu .. 

Turgudun buna fevka13,de canı 
sıkılmıştı. Kaptanı Derya kendi
sini çekern!yor, makamının teh -
dit edildij':ini, Turgudun Kaptan 
Pa~a olması ihtimalini düşündük
çe ondan böyle vesilelerle intikam 
almak yolunu tutuyor, fikrini gü
düyordtL-

(Arkut nr) 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

Aşağıda cins ve mlktarlan yazılı mevaddı mllştelle 15.4.941 günü saat 10.30 
da pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her gı1n komisyonda görülebilir. 
Bunlann her biri ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. İsteklilerin belli gün veı 
saatte Fındıklıda 53.l.lll alma komisyonuna gelmeleri t2832> 

Cins.l lliktan l\luhanımeon Bed. K3t'i. Teminatı 
Ura. Kuruş Kilo Llra Kuruş , 

Benzin 20.000 
Mazot 10.000 
Makine ya~ 5.000 
Gaz yağı 3.000 ... 
Beher kllosuna tahminen 1 ku1"UŞ 

60 santim fiat konulan 30 ton odun 
14.4.941 günü saat il de pazarlıkla 

satın alınacaktır. Muhaınmen bedeli 
450 lira olup kat'! teminatı 67 lira elli 
kuru~tur. Şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. İsteklilerin ~ili gün 

Te saatte Fındıklıda satın alma komis-
yonuna gelmeleri. c2871> ,,,. 

Bir binaya yaptınlacak dahili yan
ım söndürme tesisatı atık eksilt
me ile 28/4/94ı sfuıü ihale edilecektir. 
Keşif bedeli 9709 lira olup ilk temina
tı 728 lira 18 kuruıtur. Şartnamesi 

her gtin komisyonda görOlcbilir. İs

teklilerin belli güu ve saatte Fındıklı
da satın alma korni.syonwıa gelmeleri. 

c2889> 

7800 1170 
150C 225 
2500 875 

82! 123,75 ... 
Beher kl1osuna 31 kuruş 40 santim 

fiy ;ıt t::ıhrrıin e'1İ 1 t''l P.00 trı.., hen1.in 
17.4.941 günü saat 15 de pauırlılda sa• 
tın alınacak tlr. Şartnamesi her gun 
komh:yonda görülebtıir. ?ııluhammen 

bedeli 251200 lira olup kat'! teminatı 
37596 liradır. İsteklilerin belli gün 
ve saatte Fındıklıda satın alına komis-
yonuna gelmeleri. t2874> ,,,. 

Beher tonuna 16 lira fiyat tahmin 
edilen ve güni\nde ist,.ldlsi çıkmadıgın
dan yeniden Bhnına karar verilen 800 
ton Javamarlıl kömürü 15.4.941 günü 
saat 11 de pazarlıkla satın alınn.cak
tır. Muhammen b<>dell 12800 lira olup 
kaU' teminatı 1920 Uradır. Şartnamesi 
heı· gün komisyonda görülebilir. İstek
lilerin belli gün ve saatte Fındıklıda 
satın alma koınisyonuna gelmeleri. 

t2831> 

ZARiF, KUVVETLr-ve SEDAsı 
~UKEMMEl.. BiR CIHA:ı' 

Küçük T aııarrul 
hesapları 1941 

tarihlerinde yapılır. 

1941 İkramiyeleri 

• • 
• • 

750 
500 
250 
100 
50 
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• • 

İKTISADİHAVAGAZIOCAKLARII\~ 
TERCİH Y:Db.-tz 

GALATA SEN PİYER HAN 

Beyoğlu Birinci Sulh 
Hukuk Hakimliğinden: 

Hazinen.in Sc!ı;o Tasko ~1eyhine aç
tığı davrıda müddeia.1 yh evyclcc Yeni
caml FermCDccilcr soka!ında 59 Na.da 
mukim iken halen ık: ~etg~hı meçhul 
bnhınduğ•ından ve HÜ.nen yapılan teb

ligata rağmen, mahkemeye celmedi
ğinden mahkemece bir ay müddetle 

~~~~~~~~~--~~~~~--_.;' 

lstanbul P. T. T. Müdür[üğiindell 
1 - İdaremiz ihtiyacı için alınacak 4000 metre AC1erik n 

9.4.941 tarihinde ec;ılan eksiltmeye talip zuhu.r ctrr.ee.:~indcn 2490 r:o
nun 43 tinci.i maddesi mucibince ekslltme on gün temdit edilmiştir. 

2 - Eksiltme 21.4.941 tarihinde Pazartesi günü saat 16 da DurO' 
ne karşı&ında Valdc Hanı ikinci k;ıtta 23 No. da idareıniz un1uml deP" 
liği odasında toplanacak müdürlük alım satun konf~yıın ~·1d·ı yııpı1S 

Bedeli muhamn1en 1071 lira muvakkat teminat 80 lira 33 kuT'P 
Taliplerin nOmunesini ve şartnnme ve projesini görmek ve rnııt 

mlnatını yatırmak ü1.ere çalışma günlerjnde Bilyül-c: Postahane blna!l b 
ta Jdart kalem levazım kısmına eksiltrnegün ve saatinde de 941 mnlf 
muteber Ticaret Odası vesikası ve muvakkat teminat makbuzu ile 
mi!'Yona müracaatltlrı. •2379> ~ 

D İ Ş M A C U ı-J 1 ' 

Bütün oiş ve diş etlerinin arızalarını, girlerdiıcl' 
baska ağız kokusunu da izale eder. 

• 
Her yerde D E N T O L dis macunullu aray•~'ı. 

~~~~~~ -.. --~ ~ .. 
~ Gayri'm~~kul~ ~~tıŞ ~ilini 

miıtir. ~ fstanbul dördüncü icra memurlugwt ndS 
Muhakeme günü olan 2i6/941 saat ~ 

9,30 da mahkemeye gelmeniz veya bir :~ Bir borçtan. dolayı paraya çevrilmesine karar verilmiş olıl 

gıyap kararının tebUğjne karar veril-

vek" •'''1;lcrmeniz lüzumu gıyap ka- ~ tamamına ehlı vukuf tarafında 11 E67.5 sekiz yüz :ıllmış yed• 
rar• • 11 liji makamına kaim olmak .. , lira kıymet takdir edilmiş olan Kasımpaşada Kadımchmet 

' 1)zere ""·' olunur. 941/19 1 ~. di mahallesinde Yeniçeşme sokağında eski 23 yeni 4:ı kapı 
~. ve tapu kaydına nazaran bir tarafı Reşit Beyin bah~csi ~1 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI ~, nesi ve bir tarafı İbrahim Efendi hissesine tahsis kıl;nan 
~~ ve bir tarafı Akif efendinin menzil ve bahçesi ve bır 

. •Madc~ çub~klarınd~n faş şek-1 ~~ Yeniçeşrne Caddcsile mahdut maa bahçe bir bap hanenin ıf1 
linde mucef cısımler ıstihsalıne ~~ aıçk arttırma suretile satılığa çıkarılmıştır. 
mahsus usul ve prese• bakkında- ı !~ GAYRİ MENKULÜN 

ki icat için alınmış olan 15 nisan ~~ EVSAFI: Gayri menkulün üzerinde hall'n 35 numara 
1939 tarih ve 2753 numaralı ihtira 

1 
•. cuttur. Zemin kat kapısı eski ve demirdir. Bu katın zeıııi~ 

beratının ihtiva ettiği hukuk bu 1 !~ mamen çimento olup bir oda bir odunluk bir hala ve b:r 111 
kerre başkasına clevır veyahut 1 !~ vardır. Üst kat bir sofa üzerin de üç oda bir hala bir kiler 
mevkii fiile konmak için icara da- !~ UMUM! EVSAFI: Beden du varlan kagir döşeme ahşap 1' 
hi verilebileeeği teklif edilmekte 1 ~. katta bağdadi ürerine sıva, 1 şahniş vardır. Bina hurda oJf 

Venedik amirali dayanamadı .. 
Artık boğazına eelip tıkanan se- cTravers üzerine ray tesbitb 
bebi anlattı: hakkındaki icat için alınm19 olan 

20 nisan 1939 tarih ve 2752 nu-

· ..... raptır. 
' oamakla bu hususa fazla malumat ~ 

~ MESAHASI: Umum sahası 183 metre murabbaı olup 97 
edinmek istiyenlerin Galatada ' 

- O kadar merak ediyorsanız 
_,_, __ .._.a mana yok. Söyliye- maralı ibtira beratının ibtiva et-
....,.,,,..., t"ğ· hukuk b k b şk Perakende satış yeri: ODEON mağazası. lstanbul, Beyoğlu, İstiklal 
...rn. •• Bu .,o·"rdüğü' nüz kadınların . ı ı u erre a asına Cadd 

Aslan han 5 inci kat 1 - 3 numa
ralara müracaat eylemeleri ilan 

~ murabbaı binı. geri kalanı bahçedir. 
~~ Yukarıda evsafı, hududu ve mesahası yaz1lı gayri 
~~ tamamı lıçık arttumaya vaze dilmşitir. 

•-· " d · ah t k ili esi. No. 48/1. Toptan satış yeri: Sultanhamaın Hamdibey 
8er birisi Marki, kont, amiral, evır vey u mev ii f · e kon-k · · · dah ·ı b 1 Geçidi N o. 48/56 

olunur. !~ 1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 14/4/941 ~ 
~ den itibaren 41/1337 No, ile İstanbul Dördüncü İcra dairel"~ kumandan, :nazır ve saire zevce- ma 1çın ıcara i verı e i eceği ___________ _;:...., ___ ....;... ____________ _ 

ilidir. Bu üç kalyon da Venedik teklif edilmkete olmakla bu hu- DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI ~,muayyen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İJarıdl 
donamnasına mensuptur. susa fazla malumat edinmek is-

Kont de Cegale en şöhretli kor- tiyenlerin Galatada Aslan han 
sanınw Kantare limanında mu • 5 inci kat 1 - 3 numuaralara mü
liasara edince tekmil venedik şen- _r_a_ca_a_t_ey_ıe_m_e_ıe_r_i_il_a_n_o_ı_un_ur_. _ 

Nafia Vekaletinden ~.zılı olanlardan fazla malumat almak istiyenler, işbu şartıı• 
cMiknatisiyetlenebilen maden-

d 1 k 
.. 'li ~ ve 41/1837 dosya No. sile me muriyetimize müracaat etıne 

en mamu opça ve muması • 
kapatma vesaitinin enjekte usulü !~ 2 - Arttırmaya iştırak için yukarıda yazılı kıymetin yüz~ 

Jik yaptı. Turgudun esaretini biz- TAM 

18/4/941 Cuma ıünü aaat 18 da Ankarada Nalla VekAleti binası içinde mal
zeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunda «55000> lira 
muhammen bedelli ve bütün m:ılzemesi miltel;Jıhhide ajt olmak ilzcı·e •500> adet 
mahruti çadırın kapalı zar! usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

ile boyanmasına müteallik usul 1 ~ di buçuğu nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat Jll" 

ve tatbikat• hakkındaki icat için '•bu tevdi edilecektir. (Madde 124) ) 
alınmış olan 20 nisan 1939 tarih ~ 3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve ır; 
ve 2751 No. lu ihtira beratının ih- '~hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususill 
ti va ettiği hukuk bu kerre baş - :~v_e m~~rafa dair olan '..dd'.aları?ı ~bu ilan tarihinden iti~aren ~ 

zat görmek üzere biz bu üç sefine 
ile Ceoovadan hareket ettik. Cer
be adasına, Turgudu muhasara e
den Venedik donanmasına gidi -
yorduk. Anladınız mı şimdi niçin 
n ııtte)'e gittiğimizi? 

Cafer reis başını salladı: 
- Fakat şimdi bu büyük Türk 

korsanını göremiyeceğiniz için 
ta bil müteessirsiniz değil mi? 

- llı .. Tabii.. Lakin nasıl olsa 
bir gün siz de yakayı ele vere -
ceğinize göre bugün seyretmekten 
mahnnn kaldığımız bir esaret lev
hasını yarın bir diğeri tamam -
!andıktan sonra memleketimizde 
ele görebilirız! 

- Bütün bu kadınlar da Tur
gut reisi görmek mi istiyordu? 

- Evet!. .. 
- O halde tebliğ edebilirsin!~ .. 

Yarın öğleye doğru; sizi memle
ketinizden şatonuzdaki rahatı -
nı>.dan denizlere çıkaran bu zevk· 
li temaşayı g&termeği vadedi -
yorum. 

- Anlamadım! 

- Yarın öğle vakti Turgut re-
lıı ile görüşeceksiniz! 

- Nerede Kantırada mı ? 
- Hayır! Akdenizin orta yerin-

de, açık deni>.de! 
Cafer reis bir işaret yaptı .. A

miralin b~ında duran levendler 
kollanndan tuttular, kapıya doğru 
yürüttüler. Reis ilave etti: 

- Bunu; vaktile kınnanda et
tiği fil kalyonda eğlenen levendle· 
rin h~tine verin .. Orada eğ -
Jenenlere sakilik edeeek. Ayak di· 
ıetine TIU"sunlar kafa.sına .. Ona 
da söyleyin: Eğer yarın öğle vak· 
ti o kadar özlediği Turııu t reisi 
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1 • ~,. ,.~ MUKAFAT 

f{RALCO 

Ek.silteme ıartnamesi ve te!errüatı 
tllnden alınabilir, 

?\.tuvakkat teminat c4000t liradır. 

•275> kuruş bedelle malzeme müdürlü· 

İsteklilerin tekli! mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesinde yazı1ı ve. 
saik ile birlikte ayn• gün saat 15 e kadar mezkUr komisyona makbuz mukabilinde 
~ermeleri l!ı.zımdır. c1824t c255G> 

POKER 

kasına devir veyahut mevkii fil- [€Un ıçınde evrakı musbıtelerile bırlıkte meınurıyeti.ınıze bJ!O' 
le konmak için icara dahi verile- !~!eri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit "l!ınadı~ı' 
bileceği teklif edilmekte olmalcla :~tış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 
bu hususa fazla malıimat edin - 'f.~ 4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırııı•.1 
rnek istiyenlerin Gala tada Aslan l namesini okumuş ve lüzumlu malıimatı almış ve bunlan taJll' 
han 5 inci kat 1 - 3 No. !ara mü- ,~kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

Tra~ Bıçaklarile ~: l ~~~-aat ~'.:~i~~n olunur. ~~ 5 - Gayrimenkul 2/5/941 tarihine müsadif cuma günü P'1 

T Ol k e· l ~de~ 16 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra memurluğunda iiÇ 
DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI raş ma ır :·ı Üsküdar Sulh lnci Hu- 'f.~ ba;_.rırıldıktan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırııı' 

·Mangan tarzındaki mahreç Zevktir ~~ kuk Hakimligw inden : 'f.~ deli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya 
/ 

m!ıdenlerinden saf mangan irti- ~ ~ istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup da ıı" 
~ Traştan sonra cllde yanıklık vermez. ~ ı· Ü k •• d d d ~ batları imaline mahsus usul> hak-

1 
~ Yiizü yumuıatır. ! S U ar a ayazma a !~bunların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacaklarının meeıı' 

kındaki icat için alınmış olan 5 ı1 ~. 1 k k 11 ~ d f 1 .. nisan 1938 tarih ve 2572 numaralı l ~. Her yerde ısrarla r O K E R traş ! 1 asma 1 50 a ta DU• ~ an az aya Ç~.azsa en çok ~tıranın taahhüdü baki kalıll-• .J 
~~ - bı~aklannı M~niz. ~ • 1 de arttırma 10 gun daha temdit edilerek 12/5/41 tarihine ırılP'. 

ihtira beratının ihtiva ettiği hu- "' ..• l"~:..~ ...... ~ ..• f'"";,,,.;_'!Y.,.._:.:.~ ... ~~-~ ... /"".,,,..:.:.""':.-...,. .... .,..:......,~~:-r..,,,,,/'1'. .. lı,/'P.._ ..... .....:. :.:...: :.-..,._:.-:..,,...:.:..,,,..~'4 maralı hanede Malıye 1 t . .. .. 14 1-... , pazar esı gunu saat den 16 ya· kadar İstanbul Dördüncü "';,ı: 
)ruk bu kerre ba~kasına devir ve T ' J ğu da r-r; 
yahut mevkii fiile konmak için o 1 e . ·ı . 1 u memuru urgut ~,mur u. o ~ında arttırma bedeli sahş istiyenin alacağına ··_,ı 

ey et · enızyo arı ış etme Mu·Ju·rıu·g~u· ı·ıa·nıarı ~~olan dığer alakalıların bu gayri menkul ile temin edilmiş al""· 
icara dahi verilebileceği teklif . , U Davacı Hazine vekilinin aley- "-· mecm_uundan. . fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetinin fi 
edilmekte olınakla bu hususa faz- ' t b bulm la malumat edinmek istiyenlerin hinize açm~ olduğu alacak dava- ~le mış eşını ak şartile en çok arttırana ibale edilir. 

Galatada Aslan han 5 1·ncı· kat Ad 1 p t "f • ·ı- sının cari muhakemesinde ika - ~- 6 
- Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal".Jf a ar azar arı esıne ı ave sefer ' ru · 1 - 3 numaralara müracaat ey _ metgahınızın meçhul olduğu za- ~.ve en muhlet içinde parayı vermezse ibale karan feshol 

1 1
• l ıa Nisan 941 Pazar gününden itibaren her Pazar BOyükadadan saat ~.15 ~ kendisind' en evvel en ... m ... k tekl'ft b ı et _lf leme eri i an o unur. •• bıta tarafından yapılan tahkikat· • J ~e · ı e u unan kimse arz il"' 

TAKVİM e 
Rumi 1357 

111All1" 
30 

NiSAN 

12 

Kasım 

156 
Hicri 1360 
il. EVVEL 

ıs 

va.. .. ati Eunt 
S. D. Vakit S. D 

6 26 Gli.n~ 10 41 
lS 15 Ötle S 31 
16 57 İkincil 9 13 
19 •S Aktam 12 oo 

C t ' 21 21 Yalın 1 36 
umar esı 4 40 fmsik 8 s5 

de barakelle Heybeli, Burgaz, Kınalı ve Moda iskelelerine uirlJ'ara.lı: Köprüye ~ d ğu bed 11 alın - ..f ııAve bir sefer yapılacaktır. <2865> tan anlaşılrn~ ve muhakemenin ~ u e e ağa razı olursa ona, razı olmaz veya buluııP'. 
10/5/941 eumartesi günü saat 10 a :~~emen~~~ .müddetle arttıı:maya çıkarılıp en çok ~ı~ 

Deniz Levazım Satınalma 
Komicyonu ilanları 

2000 Kilo Koyun eU 
200 Kilo Sığı ret.i 

1 - Heybeli adada ı..sllm eılilııııek 
l'll'ÜYle :yukarda cins n miktarı ;razılı 
llti kalem etin, 15 Nisan Hl Salı ıtınü 
saat 15 de pazaı-lıkla .ıwıtmesı :raın
lacaktır. 

2 - İsteklilerin belli rön Ye saatle, 
teklif edecekler! tiyatlann '1o ?,5 nls
betindek! ilk temlnaları ile birlikte 
İstmıbuldakl komisyonda ı.a.. bulun-
mııları. c2860• 

I
BALKEVLERiNDE ı· · k ~ibale edilir. İki ihale arasındakı fark ve geçen gu·nıer fçırı 1· ta ikıne arar verilmiş olm851 ~ "' 

~beşten hesap olunacak faiz ve diğer .tararlar aynca hükılle v 
KONFERANS 

şı.ıı Balkev:lnclen: , 

üzerine :yıevm ve vakti mezkftrde ~ J 
Üsküdar Birinci Sulh Hukuk lalmaksızın memııriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde ı' 
mahkemesine gelmeniz 1ü.zumu ~) 7 - ~ı~ arttır:na bedeli haricinde olarak yalnız tapıı _,..ı' 
davetiye makamına kaim elmak 
üzere ilanen tebliğ olunur. 

1141/12 

~harcını, yırmı senelık vakıf taviz bedelini ve ibale karar pııll"' 
~~ vermeğe mecburdur. 

12 Nisan Cumartesi günü aat 21 ele 
Halkevtmlzde Beyoğlu Halkevi Relsl 
Bay Ekrem Tur tara!ından Dünya ab
uli hakkında mühim bir konferans 
verilecek ff Gösteril Şubemiz ıııratııı
dan do (Yanlıı Yol) piyesi temsil edi
lecektir. Davetiyelerin Halkevl Büro- ı--------------
sundan alınması rlcı olUDur. ZAYİ - İstanbul, İran ltomoloalu-

~~ Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellaliye r~ 
~~mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi aııcıf' 
J. olmayıp arttrmıa bedelinden tenzil olunur. İşbu gayri menl<ll~.;. 
~~karıda gösterilen tarihde İstanbul Dördüncü icra memurluğtl oO'..ô 
'f.: da işbu ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satı Sahip ve Başmuharriri: Etem izzet 

l BENiCE - Ne:rlyat DirektHrü Cevdet 
ıtARAB.İLGİN. cSon Teiıuat> Kathaaaı 

tundan almış elc!uıtum 711 aamaralı 

ılcilim lı:aybobnuıtur. Yenltılnı çıka

racaaımdaıı za;ri_aicllin hilkn\tl yoktur. 
~v-~am 

ila nolunur. 941/1837 
K o~- 1 v lef~ bau oıuyuıı'--=-_-__. _____ ~~~- ~====:..:..~--.J.:.ı~~.:;,::,~~:.::~:::::i:.ii.ı;,.lıııiı.Jİ;c;;J..:saııa!!!!.~ll.lli~O~ .... ~~~:....:.::::.:::::::::::::::...:_ __ ..:..:;::._ ______ ...... __ :._ ___________ ~~~~---=::.:;,.;,;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;ıiıııı .. 


