
•t 

, 

PAZAR llAYJ: 

1472 

Harp Türkiye- lı 
ye gelecek mi? 

Harbin Türkiye
ye gelmesi ve
ya gelmemesi 
iki sebebe bağ· 
hdır. 

raaan: ETEM iZZET BENiCE 

Günün •uali şudur: 
- Harp Tıi.rkiyeye de ı:elecck 

Dli!. 
Türkiye bir tecavüz ve taarruza 

\lfranıadıkça barbetınemiye ka· 
ru vumi~ olduj:u için, .ualin bu 
f•l<ilde olması tabii.tir. O halde, 
lıarbin Türkyeye nereden ve nasıl 
&tlebılecefi bahi nıevznudur. Bi· 
alın •ah i mütaleamıza ı:öre; har
\in lürkiyeye ı:elm~•i iki sebebe 
hatlıdır. Ve) a bu iki ebep eel
llılt iae minidir. 

Bu iki •cbebi ıu şekilde ınlitalea 
•Yleoıek lazımdır: 

.ı\- Sovyet Ru,ya • Almanya 
••asın.ıa bir harp çıkması ve bu 
lıarptc Bofazların bir luyuıet !fa· 
de etmesi takdirinde 
8- Sü ven ve !il ısırın Almın· 

1tt ve ltalyanlar eline düşmesi ve 
Afrikada inı:ilterenin maj:liıp e
~lnıesi takdirinde-

Bu iki ıebep ve !jıkkı ayn •:rn 
•• sıra ile mütalea edebiliriz. 

Sovyet Rusya ile Almaaya ara
llllda bir harp çıkması; birinci 
dercrede Almanyanın bayat ve 
•ıden maddesi ihtiyacına ve 
Aınerilıan yardımı karşı ında. ik: 
tisap edineceii vuiyete; lluncı 
derecede, Avrupa harbinin içinde 
1ııılu..ıutu yeai inkiıaf aafba~a
ltılın, Alman;yaııın leh ve aleyJıiı>. 
••lı.i tecellisine bağlıdır. Almanya, 
••lkaalar•a ba~lachit harbi kısa 
1ıir zaman zarfıada ıalebesi ile 
1ıitirebilir, yıuwılılan H lnıU~ 
leri Anupa lot'uıııdan tamam.ile 
iardedelıilir prpte Petea Fransa· 
ıınu Ye isp~yayı emııiyeti altında 
lıtıluadunırsa bayat ve maden 
••ddeleriai ~ım.ak, AJBerikan 
)•rdımıaa brfl kendi mukav.,. 
ııtttiaı arttı:rabilmelr. ve mnbare-
1ıeyi uuıı sürdürmek liHaln ile 
8ovyet ltnsyaya belki de ıaldıra
lrilir. İ)te o nkit, Bojiazlar D1ÜH· 

eebetile Türkiyenln vaziyeti meY• 
••aa çıkar. Türkiye harp dı~ııı
~-dır. Biç lıir devlete lıarp ae 
"flnlUllıp, ae de taarruz fikri 

~•rdır. Darp dışı vaziyetini mu· 
l •fata tttiti milddet~e de topralı· 
:tuıdan, denizlerinden, tıslerin· 
.~" ' lıı•alanndan biç bir kuvvet 
• ~r lıa.,Jıa devlet leh veya ale~b~-

lstitade ~emez. Fakat, Türki· 
~e Karadeniz ve Akdeniz Boğaz· 
•nnın ıahibidir Sovyetlerle Al· .. 1 • • 

1ı an ar ıra.,nda başlıyarak bır 
~r~te, Sovyetlerin de lngiliı:lerle 

1ıır1ı1ı. olacakları aşikardır. 
Almanya bu noktada Türkl· 

1~ıtin Boğazlar müna,ebetile va· 
ı:ıyetini nazan itibare alacaktır. 
S.vYetlerle İncilizler Aı;yaaın 
1ıer ıtoktasından biribirlerile te• 
•as edebilecekleri gibi· Boğazlar 
Jolu ile de ubıtalarım' muhafaza 
~•bilirler. Bu ihtimal karşısında 
li lnıanya için Boğazlar, hakikaten 

•Yali ve büyük bir kıymet ifa· 
•esi ı · Tür lı.i ~•nde bulunuyorsa ~~ . • 
Yenın harp dışı vaziyetını ıhlal 

tt~ek kararını almıı bulunuyorsa 
Bocazları kendi hakimiyeti altına 
•imal( •e Akdeniz • Karadeniı: 
~lu ile. muhtemel bir Rus - İngi
.. t~ki mesaisine miai olmak 
~·? 'l'iirlıyeye taarruz et••k eaf-

lıne •üşebilir. . 

k Ancalı, Türkiyenin harp dışı 
b •lnıası ve mütecaviz emeller ınu· 
•faza etmemesi karş .. mda; Al· 
-~ 11Y•nın çetin bir ordu ile savaş 
:••lesini lıaşnıa almamak için, Bo
aılar nırvzuu üzerinde biç dur· 

llıamı\ı ihtinıali de vardır. 
İkinci •ebep •e şıkka yani Sil· 

•eyş \le Mı ırın Alnıaul~r ve ltal· 
cıı.lar eli~· düşmesi ve Afrikada 

&ıltereuın maj:liıp edilmesi tak
:lrıne &elince; böyle bir ihtimal 
~.rlı~ında da, yine Alnıanyanın 
~'Y•le kartı bir taarruz teşeb· 

•ıle buluııınası ilıtimali göz· 
<~ ,.....,, s ıacı ... ,rM:o) 
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Yunanlılar 
Bir Alman 
Tankvemo· 
tosikletli ko· 
lunu darına 
dağınık etti 
Arnavutlukta İtal
yan taarruzları 
süngü hücumu ile 
dağıtıldı 

At.na. 13 (A.A.) - Resmi leb· 
Ut: 

Her iltl cephede de muhtelif 
ııokt .. ıarda mahdut mevz.11 faalf
yct vuku bı...~nuştur. 

Atina. 13 (A.A.) - Matbuat 
Nezaretın :n b!ldirdııtne ıöre, Yu
nan kıl'al.ı rı 1 Manastır lle Flo· 
rina anısında bir Alınan tank ko
lunu dağıtmı.şlardır. Bu kol ara
sında moto.lklctlı ve piyade kuv
vetleri de bulunuyordu. Duşmana 
ajtır zayiat vcrdirUrnlştlr. 
Amavutıukla YunanWa.r sün

cil hücumu ıle İtalyan taarruzları
nı pilıkUrlmOıleı-d!r. Dlİ>man pek 
çok uıylat ve ..ır nrmlstlr. 

Merkez cephe· 
sinde de iki 
ordu temasta! 

Atina 13 (A.A.) - Atina rad
JnSU şu malilmatı vermiştir: 

Umumiyet itibarile söylenebi • 

Jir lci şimdiye kadar Nama~Ulp o
lan Alınm mhlı kollan runan 
tıt'alarının mukavemet!le karşı• 
hıftıklan noktalarda muvafia • 
koiyet gösterememlşlerdrr. İki ordu 
merkez cephesinde teman ıelmir 
tir. 

-

0 
"ı'ANYA 

Yunan ve "Yugoslav tephtlcrind e iki gilıı evvelki vaziyetle bu günkü vaziyeti eöstcrir harita 

-- • l Ingiliz tayya-Yunan halkı 1 .. 
Alman hava 1 "f.ugoslavlar 
hücumlarını Usküp civa- 1 

m e tan e t le rında bir mu-
' kabil taar

karşılıyor 

1 releri Ki yel 
tersanesini 
Ağır hasara 
uğrattı 

Atine üzerine ge
len üç Alman tay
. yaresi düşürüldü 

. ruza geçti 
Atina 13 (A.A.)- Niş ının· 

takasında Yugo>lnvlar muka
bil taarruzlarda bulunarak bir 

1 

miktar Almnn esir alnı )ardır. 

Tersanede çıkarı• 
lan yangınlar elan 
devam etmektedir 

Üskübün ~iınnli garbisinde Londra 13 (A.A.)- B.B.C. İn-
Atitıa 13 (A.A.) - Ati.na ajansı [ "u"oslav k t' lan mu•·a((akı· "ilı·z Hava Nezaretı' Teblı'g· ı·.· Ge-& .. 1 • - .. 

bildiriyor: yetli mukabil taarruzlurda çen paıarte'i gecesi mühim Al-
Cuma gecesi dört saat devam bulunmuşlardır. ınan bahri üssü Kiele yapılan ta-

eden ve üç Alman tayyaresinin Yugoslav mukavemeti şid- arruzda miilıim ba<nr ika edildiği 
düşürülmesi ile neticelenen alarm- detlcnmektedir. Yugoslavlar, ertesi günü yapılan Mik~af uçuş-
dan bahseden Estia gazetesi sivil içlerinde bir Alman Generali ları neticelerinin tetkikinden an-
eha 'nin soğukkanlılığı ve sükil • 

1
, de dahil olmak tizere esir al- !aşılmıştır. 

aeti ile muharip orduya !Ayık ol- dıklarını bildiriyorlar, Üç esas mıtaka on derece ağır 
duğunu gösterm bulunduğunu 

alı: dır Sivil ah U b tin 
(Dn a.mı: 6 inci yfMla) 

J'&%1D ta .. a u çe --· -o-- -

lımıilıanl&n yalnız korkmadan de- F 1 GJ 1 t•b d •dd t <Deftml• , inci .,., .... > r ansız ar . ı . ya a şı e · 
Dö Gole gönüllü li lngiliz hava 

1 

göndertmiyorlar akınları 
Vişl, 13 (AA) - Jl!arct>I Pclaln Londra 13 (A.A.) - (B.B.C.) 

bazı münevverleri, ıazete<ilerl ve po- Britanya Hava Nezaretinin teb • 
Utik.acılan 7aptı.kları proııaı;anda ile 
ıenç Fransızlan kaçıp General de liğjdir: Dün ve evvelki gün Bri • 
Gaulle'un ordusuna ıönUll!ı yazılmı- tanya ve Avustralya hava bölük· 
ya teşvik etm•kle itham etmiştir. !eri Sırenaikdc düşmana şıddetli 
FrallSJZ makarnalı ispanya hududun· taarruzda bulunınll§lardır. Bri -
da bulunan ıümrilk mc\·kUerinc y;ış... tD~·vamı 5 ıcı uyfıd&) 
lan ı 7 Ue 40 arasında olan Fransız· ı -:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,
lann ıeçmeslne mılsaade etmemeleri 1 

tein emirler vermiştir. 

Arnavutlukta 
• 

/ta/yan hücum· ı 

Balkanlarda 
Vaziyete bakış 

Cepheye malzeme tap yıın Yunan traktörleri farı süngü ile 
tardediliyor 

Manastırın 
cenubunda 
Almanlarla 
şiddetli bir 
muharebe 

DarDşşafakanın 68 
inci kuruluş yıl dönü
mü bu sabah kutlandı 
uavetuıere 111ektebln m eş la r ananevi 
rasuıye ve PUAv yemeftl ikram edildi 

e evvel Sakızlı Esat Pa- dönümü kullulannıakladır. 
68 ~v,iyesile Cemi)·eti Tedrı- Kutlulama nırra.imine bu sa-

tanı~ t Jamiye tarafından Türlr. bah saat 10 da Fatihteki mckttp 
ıiyeı 5 

. • talim ve terbiyesi i- binasında başlanmı,ıır. Akşam a-
yetimler•1nın Darü••af•k• mekte-- at 18 e kadar slireeektir. 
· ı.uru an " _, 

f 1
.•. b gun·· t18 ıııci lıuruluş ~~· (Devamı s lnd •3'fad&) 

Jıının u • 

Zehir kaçakçı
ları hakkında 
sürgün cezası 

M ense yeni bir 
k:nun ıayi~ası 

verild• .. 
(Hu~u•i mulıalıırı... pıa ı3 

P" 'l'" k Ceıa Kaaununun 
.,izden>-:. ~ ınadclderinin tadili 
11 ..c 4f3 u•~ 1 lllcl ~) 

Bir Propagan
d Ajanlığı 

ihdas edilecek 
Yanbş ve zararbha
berlerln yayılması 

inlenecek 
Ankara. ıs (Husu•! Muhablrimiz

•e.'l) - Dünya vaz.iyetınln aldıiı •on 
nezı.keUl durum karşısında Dah.itye 
V: kJJelınce dahı•l bır prcıpaıanda a-

(0. -ı 5 ilı<I _,r..uı 

Atina 13 (A.A.) - Şimdi)e ka
dar mağlıip edilrıniyrn Alman 
zırhlı kuvvetleri, şimdi Yunanlı~ 
Iann ıahsında uğra atal< ku\\ etli 
tarafl:ı karşılaşnıı~lardır. Bu kuv
vetler, nerede Yunan kıt'alurına 

töadüf edi) orla'l'Sa, tok hüyiik 

bir mukavemetle u~ra~maktndır· 
ı.r. 

Arnavutlukta Yunanlılar İtal

yan hiicuııılarını süngii ile püs
lı:iirtınüşlerdir. Bir miktar lııılyan 
öldürülmüş, di&erleri esir alın • 
mıştır. 

----<>---

Gelecek seneki 
kitap vaziyeti 

Ankara 13 (lllosusi nıubabiri· 

miıd•ıı)- !lfaori( Vekiıleti, harp 
vazi)eti kor~ı.ında g lccek sene 
kitap vnıi)eti i~in lcdbirler alma
ları için alıikudarlnra bir tamim 

ı:önder{lıı~tir. P ıııda, eldeki dus 
kitaplarının nıulınCa2a edilme.i 
ve tal< belerin kitaplarını öoümiiz

dekı de,. .senesi birbirlerine dev· 
ntmeleriııin trmini bildirilmiştir. 
Böylelikle eelecek yıl kağıt "1\f• 

fiyatından tasarr~r •<lilmiş ola
calıtır. 

başladı 

·Cepheden 
gelen haberlere 
göre, İngiliz ve 
Yunan cüzütam-

1 

)arının vaziyetle-
ri iyidir 

Sel4nlk ceplae
slnde temas hasıl 
olmuşsa da, he
n z Alman taa • 
ruz 11 başlamadı 
ANADOLU AJANSINDAN VE 
ANKARA RADYOSUNDAN: 

Şima1f \"'unanlst.anda 11orina 
mıntakasınd.ı harp bilttin Jfdde· 
lıyle devam elmeklecllr. Cepbe
rlen AEnaya ı~Jen habforler Bah 

(DenN! ' bıel .,tadı) 

(HARP 
Yugoslav sevk ve idaresin
de vahdet ve orduların haı·e
kabnda beraberlik başla 'ı 
Yugoslavlar Üsküp mıntakasında taarruza 
geçerek bir meydan muharebesine giristiler 

(Yazan: EMEKLi KURMAY S Af) 
1) LİBYADA: 

Amerikan gemileri Hint yolun
da seyrüsefere başladığındanberi 
Süveyş Kanalının sevkulceyşi e
hemmiyeti daha çok artmıştır, 
Amerikalıların İngilizlere ve Bal

lıanlara yardim etmesi için Hint 
yolu elbette daha emindir. Alman
ların Pa>ifik ve Hint denizlerin
de de deniz - hava harbi yapmalı 

için ellerinde kafi to ·)·ue ve d ... 
niıallısı yoktur. SGVJ et Ru ya 
Çin milli ordularına \'ardıma de
vam ettiğinden japonlanıı lzak 
Şarkta Aınerikn \C İngiltereye 
harp açma ı mümk!in değildir. B11 
aebeplerle Almanya Süveyş kana• 
ima hilı:im olmak tiyor. 

Alman - İtalyan motôrlil lıirlilr
(l>namı: ' inci .,rada) 

Şehrimizde enelce ;rapıla1l lıava 4enemelerindeıı 1ıir resim: Bir 
itfaiye aefcrl ltlr ıaralıya 1ıakıyor 

•• skü ar a vle 
Üzeri Korunma 

Tecrübesi Yapıldı 
Tecrdbe esnasında balkın tecr be 

sabasına girmeleri menedildi 
Bu sabah Usk.Odar kaza!l dahilinde 

pasif korunma ve parnşütçü1ere akqı 
müdafaa denemeleri yapılmıştır, 

Denemelerin batladrğını haber Te
ren alarm saat 10 da ~tmllş, 18al 11 1 

ÇERÇEVE 

ACABA? •• 
NECİP FAZIL KISAKÜREK 

Yugo•'avya cenubu, dünya
nın en irızalı arDLfiİni çerçeve• 
!er. Bu çerçeve içinde Al man 
zırhlı ve molörlü kıt'aları Ar· 
navutluğa doğru ilk hamlede 
uçabildiğine, knrtalların başını 
döndüren dağ zirvelerini aşa· 

bildiğine göre, o ndaki Yugos· 
lav a kerlerinin bu tanklara 
kurşun atmak l erine başkn bir 
muamele tatbik ettikleri hatıra 
eelir. 

Acaba tankları, yokuş söke
medikleri noktalarda halatlarla 
sırtlarına bai;layıp bizzat Yu
ıoslav askerleri mi çekti?. 

l\feenunun (a(aba) sı!. 

Fakat (pn) ün (acnha) u!. 

• İngilizler bir \ uruşta ı;.imall 
Afrikayı, Londranın (Pikadelli) 
m3hallesi !.;adar emniyet altına 
aldıktan •onra Trablustan ıre
lip koca Libl·a çölünil geçrn Al· 
man kuvvetleri (Tobruk) önü· 
ne kadar dayandı. Denizlere 
bakim tarafın, martıları bile 
muayene eden mürakabe gö· 
ıtünden Alman kuV\ etleri nasıl 
lıaçar ve Trablusa yerleşir?. 

Acaba Sicill·a ve Trablur ara
sında, deniı altından, dünyanın 

en büyük tüneli mi kazıldı•. 

(llltcnun) un (•< ba) •
Fakat (gün) ün (acaba) sı!. 

• 
(Çörçil) in autku , halılı ol-

33 ıet• de denemeler nlhıQoet buhnUf• 
lur. 

Saat 10 da alarm verilir verllmt1, 
alAkadar memurlar, ekip ıcflerl elle

(Devamı: 5 lnd ... yrlMla) 

duj:u bir çok un•ura ral:men 
asla haklı olmadığı bir mana 
terkibine dayanmakta: 

- Balkanlar da, biitün düıı
ya da nıahvolahilir; İngiltere 
kalacak ve daima Alman) ayı 
arkasından kovalıyaeaktır. 

Bö~ le bir günde, içinde ban
nılan . artlar ne olur>a ol un ve 
(Çürçil) ne kadar haklı bulu
nursa bulunsun, hiç bu ai;ızla 
konuşulur mu?. 

Acaba (Hitler), keşfettiği en 
)'eni gazı, insanları a la öldür· 
mı~ en, fakat bir kaç ruh mele
kesini körleten bir akıl nhlrl 
halinde buldu da, oou bn'l'alara 
\'e bulutlara ırınga etn1ek su
relile lıer tarafa ya) dı mı?. 

(!lle,nun) un (acaba ••
Fakat (ııüu) un (acaba) 11!. 

• 
Buna rağmen, hem Sırplor

clan (arlı ı imleri Yuı:o lav 
değil), hem imali Afrika vnzi· 
yetinden, hem de İngifü idra
kinden ümidinı.i L~miş drği
linı. 

Sırpl3rın, ilk muazzam pi· 
lcllerini lnkip rden silldrrdeıı 
sonra, artık ün1itsıı '\.'C \t•rim· 

5iZ olsa da, kahramanca bir mil
da(aa yolunu tutn1ası; :nın1J 
Afrikadn koın .. ·d~-ıulan drnma 
(t\·rilt.>n tecrübenin, draından 
konıed~·a)' a iade t>diln1~ i; ,., 
gliııiin en haşmetli k3faların• 

dan biri bilJiğinı lngiliz Ba ve
kilinin, bir dene sonra kullan
dığı ilk lisan eda ından pl~maa 
olması pek nılimkün._ 



GAZETECiYE 

KOLAYLIK 
• 

Ilir ak,am refikimiz, bir 
1!1Uharririni, bir havadis öğ
renmek üzere bir daireye gön
dermif .. Kimıe izahat verme
mi§ .. O dairenin bir kısım er
kanı da o meılekd&§ı, ma
kamlarına kabul etmemiıler •• 

Bu halden canı ııkılaıı re
fikimiz, ıöyle yazıyor: 

cGazeteciye kolaylık göa
termek vazifedir.» 

Aman birader, fazlasını i1-
tiyoraun !. Vazgeçtik.. Zor
luk göıterilmesin, fazlasım 
isteme! 

DiLENCiLiKLE 

MÜCADELE 

İspanyada dilencilikle mü
cadele için yeni mühim bir 
tedbir alınını§ .. Bakmıtlar ki, 
dilenciliği kaldırmak müm
kün değil. Şöyle bir karar 
vermişler: 

cKim, dilenciye ıadaka 
verirse ceza görecek.» 

Bu tedbirin iyi netice vere
ceği ve dilenciliğin ortadan 
kalkacağı tahmin ediliyor• 
muf .• 

Pek ala amma, ya, aadaka 
,veren adamın bir niyeti, bir 
adağı vrıa? .. 

Hem aadaka vermek, üıte
lik bir de ceza vermek pek 
tuzluya mal olmaz mı?. 

KARDEŞ 

KF/)MES/ 

Macar ordularının da Yu
&'Oslav torpaklarına &"irdiğini 
haber veren ajanı telgrafları, 
Budapefte makamlarının fU 
mütaleasını da ilave ediyor
lar: 

Macar ordulan, Yugoılav
yaya girmit amma, bu hare
ket, Sırp milletine kartı de
ğilmit I Macarlar, Sırplarla 
istikbalde de karde§ gibi ge
cinmek iatiyorlarınıt ! 

Görüyorsunuz ya, yeni 
harp, bir çok kelimeler gibi, 
kardeı kelimesinin de mana
aını değiıtirdi. 

33 SENE 

EVVELKi SAÇ 

Nizamettin Nazif, Şehir 
Tiyatrosunda seyrettiği «Hür
riyet Apartımanrn piyesine 
dair bir tenkit yazmıf .. 

«- Şehir Tiyatrosu, 33 se
ne evvel İıtanbulda nasıl saç 
taranırdı; bunu bilmiyor .. di
yor. Piyeste gördüğüm artist
lerin saçları beni _çok sinir
lendirdi.» 

Bir arkadq §Öye dedi: 
«- Bu piyesteki aaç ta 

yaolıf •. Nizamın iddiası da .. » 
«- Neden, diye, sorduk .. » 
Şu cevabı verdi: 
«- 33 sene evvel saç ta

ranmaz, ustura ile dibinden 
tırıl§ edilirdi. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 28 

Dört yıl
lık ticaret 

ikbsadi ve ticari va
ziyetimizin bir muka• 
yesesi hazırlanıyor 
Ticaret Vek!leti, İthalat ve İft

racat Birliklerinin kuruluşundan 
bugüne kadar olan çalışmalar için 
bir broşür hazırlamağa karar ver
~tir. Şehrimi7.de İthalat ve tı.
racat Birliklerinden bu hususta 
m:alO.ınat istenmlşt.lr. Broşürde 
harpten evvelki zamanlarla 4 se
nelik ikbisadi ve ticari vaziyetin 
mukayesesi yapılacaktır. BroşÜl'ÜJl 
tanziminde şebriıni.zdı>kı! Birlik • 
lerin bir mümessilıi de hazır bu· 
lunacaktır. 

KCÇÜK HABERLER 

ViLAYET '"' BELEDIYEı 

* Sular İdaresi bir yılda 1 mil· 
yon 789,480 lira kar etmiştir. 52 
bin 368 lirası Belediyeye aidat ve
rilmiştir. * Üsküdar tramvaylannda 12 
kadın biletçi çalŞnağa başlamış· 
tır. * Taksim - Harbiye yolunun 
inşaatı, müteebhldin ihaleye zam 
talebinde bulunması üzerine mu· 
vakkaten durmuştur. * Dün sabah Vilayette Valinlıı 
Reisliğinde Vali Muavinleri ve 
Kaymakamların iştirakile bir top
lantı yapılmıştır. 

MAARiF, UNIVERSITE: 

* Maarif Vekaleti tedris he • 
yeti. reisi şehrimize gelerek Vi -
Uyet mü!etiıJeııile görüşmüş ve 
imtihan vaziyetleri hakkında ma
lılmat ahnıştır. * Maarif Müdürlüğünde umu
ımt müfettişler dün bir toplantı 
yapmışlar ve imtihan hazırlıklan 
hakkında görüşmüşlerdir . 

TiCARET ııe SANAYi: 

* Ticaret Ve.kili dün Ticaret 
Müdürülğü ile Ticaret Odasında 
meşgul olmuş, tüccarlarla göril§
müştür. * Marangozlar Cemiyeti ha -
riçten lüzumlu bazı maddelerin 
ithali için teşebbüsler yapmıştır. 
Kalkutadan 9000 kilo goınelika 
getirilmesi temin olunmuştur. 
* Almanyaya 150 bin liralık 

tütün gönderihniştir. 

MÜTEFERRiK: 

* Yalova hükfunet tabibi hak· 
kında bir çocuğun ölümüne sebep 
olmak iddiasile tahkikat yapıl • 
maktadır. * İstanbul Lisesinin Spor Bay· 
ramının 19 Nisan cumartesi gü
nüne bırakılan Spor Bayramında 
12 nisan tarihli davetyieler geçe
cektir. * Kapalıçarşıda kuyumcu çı • 
rağı Muharrem Yervant isminde 
birini bıçakla yaralamıştır. * Eyüp - Keresteciler hattın· 
daki otobüslerden 74 numaralısı 

Mürselpaşa Caddesinde Vasilin 
kereste deposuna girmiş hasarat 
yapmıştır. * Büyük şair Abdülhak Hamit 
için bugün Halkevlerinde ihti -
faller tertip edilmiştir. 
* Galatasaray Lisesi talebe -

lerinin 80 eserinden mürekkep bir 
resim sergisi dün mektepte açıl· 
mıştır. 

KOLKOLA 
Müellifi: Nizamettin NAZiF 

sonra bir başka erkekle evlen -
mek, o erkek ne derece asil duy
gulu olursa olsun mutlaka onun 
yanında küçük kalmak olacak. Da· .

1 ima ona karşı b;r zavallılık, bir 
minnet duymak olacak. İyisi mi? 
Tahsilimi bitirir, hayat kadını o
lurum. 

- Güzel karar ... 
- Fakat bunu tamamile tat • 

bika imkan bulamıyaçağımı an· 
lamakta gecikmedi'TI. 

- Hayat mücadelesine atılmak· 
tan mı korktun? 

- Hayır ... Sırrımı saklıyama· 
dım. Burada duralım. 

- Hikayene devam etıniyecek 
misin? 

_ Edeceğim canım. Karnım a· 1 
cıktı da. Hazır Alman ciftliğina 

geldik. Elbette yiyecek bir şey
ler bulabiliriz. Hem canım rakı 
istedi: 

Naci arabayı yolun solundaki 
çayıra sürdü. Adı...,a çiftlik adı ve
çayıra sürdü. Çiftlik adı verilen 
bu kır lokantasının bir odasına 
Kır lokantasının bir odasına 

daldılar. Hemen koşan bir garson 
bir kenardaki saç sobayı tutuş • 
turdu. Öte"beri ısmarladılar. Son
ra soba yanına çeki iklPri iki is -
kemleye ilişerek birbirlerine so· 
kuldular. Perihan asabi bir kah· 
kaha savurarak: 

- E\0et Cicim! • dedi· sımmı 
saklıyamadım. Kotraya girer gir
mez, Cavidan Danişe saldırdı. Se
mih de onun yardımına koştu. Oğ· 
lanı iyice haşladılar. Daniş be -
nimle evleneceğini ağlıya ağlıya 

istaabalua hazırblı. 
Günlerdir, her rasladıiınız ah

bap şunu soruyor: 
•- İslanbulun tahliye hazırlı

ğına ne dersin, siz gazetecisiniz, 
lı:ulaiınız deliktir, nedir vaziyet?.

Bu sualin eni boyu daha uzun 
olanları var. 

Bir meslekdaşın çok güzel ifade 
ettiği gibi, hükUmet, badiselete 
takaddüm eden tedbirler almasını 
daima bilmiştir. Harp 1939 eyld· 
lünde Danzicle patladı. Fakat, bu
eün, Trakya hudutlarım.wn öt&
aindedir. 

Ankara, vukuatın seyrine göre 
bütün tedbirlerini, ne daha erken, 
ne de daha geç almamak prensi
bindedir. Bugüne kadar, bu esas 
fikirden inhiraf edilmemiştir. Ne 
lüzumsuz telaş, ne de litıl bir bek
leyiş bizim ana politikamızda 
mevcut değildir. 

İstanbul büyiik ve kalabalık bir 
§ebirdir. Yakın ve müstacel bir 
tehlike mevcut değildir. Fakat, 
hadiseler inkişaf ediyor, ihtilata 
yol açabilr. 

Tiirkyenin harbe girmek zam· 
reli karşmnda kaldığı vakit, bu 
şehrin \'BZİ)·cti ne olacaktır?. 

İşte, bu sualin cevabını şimdi
den düşünmek lazımdı. Hükumet 
de, bunu yapmıştır. Her bakım
dan, muharebeye girdiğimiz tak· 
dirde, İstanbulun nüfus yükünü 
hafifletmek liizıındır. 
Ankaranın, herşeyi dUşüdüğü

ne, her tehiri vakit ve zamanında 
alabileceifoe emin olalım. 

REŞAT FEYZi 

Mekteplerde bu 
yıl okutulamıyan 

bahisler 
Maarif Vekaleti alakadarlara bir 

Umıim yaparak, erken ders ke -
simi dolayısile bu sene okutula • 
mıyan bahislerin gelecek yıl oku
tulacağını ve ona göre tedbirler 
alınmasını bildirmiştir. Bir sınıfı 
geçmşi olan talebeler gelecek sene 
eski sınıfının okumnamış bahls • 
!erini de okuyacaktır. 

Bina vergisi nisbetleri 
Hususi daire bütçelerinin nakdi 

tahsilatından yüzde iki nisbetinde 
ayrılan beden terbiyesi tahsisatı 
hazırlanan yeni kanunla yüzde 
bire ve bina vergisi kanununa gö
re yüzde 12 lesbit edilmiş olan 
vergi nisbetl me~kenlerde yüzde 
14 ve diğer binalarda 16 ya çıka
rılacaktır. Bu mühim kanun pro· 
jesi yakında Meclise sevkedile • 
cektir. 

Yeni ve mlhlm bir 
kanan hazırlanıyor 

Dahiliye V ekiıleti, Muhasebei 
Hususiyeyc ait kanunların bazı 

maddelerini tadil etmek üzere bir 
kanun projesi hazırlamaktadır. 
Yeni projeye göre: 

l - İlk tedrisat muallim ve 
muavinlerine verilmekte olan mes· 
ken bedeli, 

2 - Hususi daire bütçelerinin 
tahsisat yekfmundan aynlmakta 
olan yüzde bir evrakı nakdiye itfa 
karşılığı, 

3 - Arazi vergisinden tefrik 
edilmekte olan yüzde altı nisbe • 
tindeki Ziraat Bankası hissesi, 

4 - Yol verg:sinden ayrılan 

yüzde 15 Nafıa Vekaleti hissesi 
kaldırılacaktır. 

söyleyinciye kadar çeneleri dur- \ 
madı. Ben hicabımdan kıpkırmızı 
kesilmiş, gözlerimi dalgalara dik· 
miştim. Kendimi denize fırlatma
ma az kalmıştı. 

- Nereden keşfetmişler bu işi? 
- Görmüşler. 

- Niy~ mani olmamışlar ? 
- Felaket orada ya? Cavidanın 

bir türlü affcdemedığım tarah 
budur. cHişt ne yapıyorsun?. de
miş olsalardı Daniş yerin dibine 
girerdi. Zaten kLlkuyruğun biri.. 
Cavidanın planını sonradan öğ -
rendim. O her ne pa\ıa'.,ın:ı olursa 
olsun beni Danişe vermeği karar
laş•ırmıs. Semihe cşahit ol'· de
miş. Oglanı c bu i~ın içinde 6 
sene hapis var• diyip öyle bir 
korkuttular ki. .. Bir gün beni gör
mese Müddeiumumiliğe istda ver· 
meye gittim sanıyor. Korkudan ö· 
lüyor. 

- Demek izdivaç garantide. 
- Kiığı tlarımız asıldı zaten. 
- Ne diyorsun? 
- Doğruyu söylüyorum. Sen 

bizi kendinle Feriha gibi üstünkö· 

Günün meselesi: 

Bavul Fiatları 
Tesbit Edilecek 
Almangaga yakında geni 

mal ihracına başlanıyor 
Fiat Mürakabe Bürosu son gün

lerde artmıya başlıyan bavul fi· 
atlarını sıkı bir surette kontrol 
etmiye haşlam11tır. Mürakabe teş-

kilatı bunlann maliyetlerine göre 
kar hadlerini teı>bıt edecek ve 
fiat artışına meydan vermiyecek
tir. Hırdavat fiatları etrafında ya. 
pılan tetkikler neticelendirilmiş 
ve hırdavat ihti.kanndan bir kaç 
tacir adliyeye verilmiştir. 

İstiklal caddesinde eti 80 kuruşa 
satan bir kasap da adliyeye teslim 
edilmiştir. 

ALMANYAYA HUBUBAT 
İHRACATI 

Almanlara verilec..k hububat 

için Ankarada görüşmelerde bulu.
nan üç kişilik heyet şehrimize döıı.
müştür. Alınanlara yağlı tohum 
ve saire teslimatına yakında baıt
lanacaktır. Diğer taraftan Roman
yaya ihracat için de hazırlıklara 
başlanmıştır. Bu malların fiatlan 
üzerinde mutabakat haınl olmuş. 
tur. 

DÜ'NKtl' İHRACATIMIZ 

İhracattaki hararetli faaliyet 
devam etmektedır. Dün muhtelif 
memlekelere 200 bin liralık ihra
cat muamelesi kaydedilmiş ve bu 
meyanda İngiltereye tiftik, Al -
manyaya tiıtün, Yunanistana ar
pa, fasulye gönderilmiştir. 

( . . ) 
--l ADLiYE ve POLiS =.J== 
Arkadaşını balta ile öldü
ren • 

gencın muhakemesi 
~---~--~ ... •~-~~~~~-

Badi, kendisini mtldalaa makıadlle c:ı
aayeu lşledlltal iddia etd 

Birkaç ay evvel Şileye bağlı 

ıköylerden birinde oturan 17 ya • 
şında İbrahim oğlu Necati Terzi 
adında bir gürcü genci, tenha bir 
yolda soymak istediği İsmail adın· 
da diğer bir Gürcü gencini kaçar
ken arkasından balta atmak su • 
retile yaralamış ve öldürmüştü. 

Katilin dün Birinci Cezada mu· 
hakemesine başlanmıştır. Katil, 
maktul İsmailin kendisini öldür
mek istediğini ve canını korumak 
maksadile İsmaili yaraladığını id· 
dia e.mişlir. Muhakeme, şahitlerin 
celbi için başka güne kalmıştır. 

Bir yalancı şahit 
tevkif edildi 

99 tip ka
dın çorabı 
Memleketim izdeki 
çorap tipleri 99 dan 

üçe indirildi 
Yapılan tetkiklerde memkketi· 

mizde 99 tip üzerine ipelc kadın 
çorapları imal edildiği öğrenil -
miştir. 

Tjcaret VekA!e1ıinin yeni stan· 
dardizasyon nizamnamesile bugün 
ancak üç tip fakat sağlam kadın 
çonıbı imaline müsaade olım -
muştur. Bunlar, salon, ince ve gün· 
delik çorap tipleridir. Fakat fab
r.ikatörler ellerinde bulunan •iplo.1< 
ve makinelerle bu tiplel'de tmallt 
yapmak imkanının ohnadığını id
dia etmektedirler. Fakat Vekfilet 
bu iddiaları doğru bulmamaıkta • 
dır. 

Çorap imalatı sıkı kontrol edi· 
lecektir. Kadınlarmııza evde giy· 
mek için kalın, sokakta ve top -
lantılarda gıyıneleri için de ince 

ve daha ince çorap imal edile • 
cektir. Halbuki şimdiye kadar 
her tipten hepsinin ince olduğu 
görülmüştür. 

lh't"acat bfrllklerlala 
umumi bir toplaatısı 

Şelırtroıizdeki İhracat Birlikleri 
yakında umum !bir toplantı ya • 
pacaklardır. Toplantıda ihracat 
pyamın taksimi hakkındaki tali • 
matnamede yapılacak tadilat gö
rüşülecek ve kararlaşacaktır. Ta
limatnamede hükümlere 'birçok 
itirazlar olmuştur. Netice Veka -
!ete bildirilecektir. 

imtihan c:etvellerl 
Maarıf Vekaleti, alakadarlara 

gönderd:ği bir tamimde imtihan 
ve diğer istatistiklere ait cetvelle· 
rin bazı yerlerde yanlış doldurul
duğunu ve bu hususta son defa 
o1arak nazan dikk.ati celhettiğini 
bildirmiştir. 

Bundan sonra inzü>att cezalar 
tatbik edilecektir. Başvekalet 

İstatistik Umum Müdürlüğü de 
bundan sonra bu şekilde vak'alar 
karşısında alakadarlar hakkında 
Adli takibat yapılacağını bildir
miştir. 

D01Jmaaı ktçts ha 
girmemek al, 

Yazan: Ali Kemal SU · 
İtalyanın yedi ay evvel 

ıılıtana taarruzundanbel'i ikan 
zamanın içinde helecanlı .. ııp 
oldu. Ywıanistana edilecek ~la şı 
dıın; üstün gıörünen İbıJyd <rd 
vetlerine karp nasıl mila 
caktı?. Ondan sonra da İ~. :ar 
mfltteCt.ki tarafından ken . 
dilecek 7ariımın pek bütP ~ ~ 
cağından bahsediliyoru. • ..... d~ · 

İgilizlene Ynnanistana eOP::"ll ıa 
yardımı şüpheli gösterıne1'. ~r 
yaya ise Almanyadan ya~rı v 
kuvvetler yollanacağını lll .t .•efe 
kak imiş gibi etraia yay~llld 
günlerde ilk işti. Çünkü va~ıl Ç h 
tikçe görüldü ki hem Yun de 
kendilerine faik bir düşmaob tar 
ıvaffakiyetle uğraşabildiler. 

de Yunanlılara lüzumu o\cP 
dun gitgide temin edilebildi. 
tefiki tarafından İtalyaya Y 
bahsine gelince filiyat sah 
mües.ir olacak hareketler ııi 

lemedi. ~?a 
Elindeki ıiliıhına mağrur 

1 
rak kuvvetini başkalarına t• h 
için kafi görenlere edilece~ i~ 
kabele yine knvvet ile ol h 
Yunan bava kuvvetinin eh ~il 
7elsiz olduğuna hükmederek h 
di vesaitinin faikiyeti il.e çok 'ri:. 
becereceğini zanneden ltalY•' ı 
rah az vakitte aczini anladı. le 
harekatı da buna kıyas ç 
mümkün. Jıla 

İngiliz askeri mnharrirlel'a. ii 
bu mevzndak.i mütalealarıP1 

den geçirirken şu noktaya ~! 
ha nazarı dikkatin celbcdil41f" 

• rülınektedir: . ·ti 
Düşman kuvvetini küçiık 

nıiyerek ileriyi düşünmek. ~~ 
İlerisi için ne gibi tahJlll'l"'' 

Galatada Nalbur Niko Daska • 
losoğlu ile kardeşi Periko Das • 
kalosoğlu, Maarif Matbaasına, ki
losuna 45 kuruş azami fiat kon
muş olan çivinin iki buçuk kilo· 
luk paketini 360 kuruştan sat -
mak suretile kilosunu H4 kuruşa 
getirdikleri için Adliyeye veril • 
mişler, Asliye İkinci Ceza Mah· 
kemesinde muhakemelerine baş
lanmıştı. Maznunlar dört müda· 
faa şahidi göstermişler, bunlardan 
üçünün alışveriş esnasında orada 
bulunmadıkları için dinlenilme -
!erine lüzum görülmemiş, yalnız 
mağazada çırak Yorgi dlnlenil -
miş, maznunların müdafaasını te
yit ederek demiştir ki: 

ambarından muhtelif tüccara ait, 
bez, tülbent, kumaş ve saireyi ça
larak pazar günleri sırtında ku
maşlar ve elinde metreyle Orta
köyde sokak sokak dolaş:p on altı 
muhtelif kimseye satan, mezkUr 
ambar bitişiğindeki Şen İmıir nak. 
liyat amlbarı kantarcısı Kasım De
mircanın mevkuf, kendisinden 
mesruk mallan satın alan on bC§ 
kad.nla bir erkeğin de gayrimev
kuf olarak muhakemelerine dün 
Sultanahmet birinci sulh ceza mah
kemesinde başlanmıştır. Kasım, 
hu kumaşları, tülbentleri ve bez.. 
!eri çalıp Ortaköyde sattığını iti
raf etıniş, diğerleri de, çalınmış 

olduğunu bilmiyerek aldıklarını 
söylemişlerdir. Dava evrakında, 
çalınınış olan kumaşlardan satın 
aldığı bildirilen Ortaköy komiser 
muavini Nihat Sözerin mahke
meye gelmediği görülmüş, Niha
dın ceLbi için muhakeme başka 
güne bırak>lmıştır. 

Köy enstitülerinde 
tedrisat 

devam edecek 

yürütiilebileceğine gelince b~ e 
mevsim kavga mevsimi, 111 ... ..._ e 
be aylandır. Romanyada v.-:
tayyareleri vardır. Bnntarııı .JIO 
nanistana uçnnılmnsı pek ,,.., s 
kündür. Müttefiki İtalyanın ;ıl'ı 
denizde, havada ve karada 1ı s 
ardınca darbelere uğramaSııı' 1 

manya kendi menafiine aykırı 
rebilir. Bnnlar Almanyanın 
neceği işlerdir. Fakat Jıiil' l'l"llll 
harpte nikbin olmayı billlle• ı 
bir hünerdir. Eğer bunnn 'fft, 
taşarsa o zaman hesaplar da ;,.~~ 
hyor. Mihver tarahnın hes•lıfı 
mit ve emeli ne ohnuştu? •. .ıl.. r. 
Fransayı mağlup ·etmek, fl'J" 

nı teslim edecek bir bale 
mek. Ondan sonra ela asıl. ~" 
olan İngiltereye taarruzu ..,_.a 

Hile yapan bir 
ihracatçının 

vesikası allndı 
Palamut ihracatının mürakabesi 

hakkındaki nizamnameye muba· 
li! olarak ihrac edeceği palamut
ların arasına aşağı kalitede mal 
karıştırdığı görü len s:.mon Ben· 
cuya isminde bir Musevi firması· 
nın ihracat ruhsatnamesi elinden 
alınmıştır. Bu firma bundan sonra 
ihracat yapamıyacaklır. 

- Ben, yanlışlıkla, otomobile, 
sekiz kiloluk paketler yerine Hd 
buçuk kiloluk paketleri koymv. • 
şum. Yoksa, aslında, 360 kuruş o
lan paketler sekizer kiloluk pa • 
ketlerdir. 

Y orginin yalan şehadet ettiği 

mahkemece anlaşılmış, Müddei • 
umuminin ta;ebile, yalan şehadet 
suçundan tevkif edilmiştir. 

Maaril matbaası AD· 
karaya naklediliyor 

Anh•rdaki komrşlan 
çalaıılonn muhakeme8İ 
Siııkecide Yeni:sooat nakliyat 

rü nişanlanmış mı sanıyorsun? 
Cavidan vak'ayı olduğu gibi an
neme anlatmış. Kadıncağızın e • 
tekleri tutuşmuş. Hemen Danişin 
annesine koşmuş. Danişin annesi 
oğlunu çok sever. Semih, iki tara· 
fa da güler yüz göstererek bir 
hayli para sızdırmış. Velhasıl bir 
fırtma ki deme gitsin. Müstakbel 1 
kaynanam hemen o gece, kaynata
sım.~ ~endisine verdiği yüz görüın- ı 
luğunu bana taktı. Bizim evde bir 
ziyefet verildi. Ertesi gece onlar 
bizi davet ettiler. Hani neredeyse 
akşama sabaha evlenecekmişi.z 
gibi bir gürültü oldu. 

- Ne kadar zaman geçti o gün-
denberi? 

- Bir yıl. 
- Niye gecikti fadivaç ? 
- Ben muhtelif sebepler bul -

dum. Fakat artık .. geciktirnıeğe 

imkan kalmadı. Zira zorla nüfus 
kağıdımı aldılar ve Beyoğlu ev • 
Ienme memurunun önüne götür • 
düler. 

- Şimdi ne yapacaksın ? 
- E\'vela seni öpeceğim. 

Şehrimizde bulunan eski Devlet 
ve şimdiki Maarif matbaasının 

Ankaraya nakli kararlaşmıştır. Ö
nümüzdeki hafta bu işe girişil&

cektir. Matbaanın Ankaradaki bi
nası hazırlanmış ve vesait temin 
edilın.iştir. 

- Burada ohnaz. 
- O halde sen beni öpeceksin. 
- Olmaz. Neredeyse garson sof· 

rayı yapmağa gelecek. Bak! İşte! 
Ayak sesleri geliyor. 

Perihan bu itiraza kulak asmadı. 
İki kolunu gencin boynuna do • 
ladı ve ani bir hareketle iskem -
lesinden kalkıp delikanlınm diz· 
leri üstüne oturdu. O hlli: 

- Olmaz, garson geliyor! 
Diye itiraza çabalıyordu. Bir a· 

ralık, ayak sesleri, bulundukları 
odanın kapısına yaklaşınca: 

- O garson değildir. - dedi Pe-
rihan • 

- Ya nedir? 
- Danişle polislerdir. 
-Ne? 
Bu . Ne?• gencin dudaklarından 

hakikaten acınacak bir şaşkınlık· 
la çıkmıştı. Kımıldamıya iınkiin 
bulamadı. Kapı vurulan bir tek -
me ile ardına kadar açılmış ve o 
anda Perihan dudaklarını dudak· 

Mekteplerde ders kesildiği halde 
köy enstitülerinde derslere devam 
edilmesi alakadarlara bildirilmiş
tir. Bu ay sonunda bazı Enstitü· 
lerde eğitmen kurslarn da açıla· 
caktır. 

'Cç yıldaki botanma 
ve evlenmeler 

Adliye Vekaleti, Vilayete gön
derdiği bir tamimde, üç sene için
deki evlenme adedini ve boşanma 
sebeplerini sormuştur. Bu husus
ta tetkikler yapılmaktadır. Bil • 
hassa boşanma sebeplerinin ka • 
nunda yapılması düşünülen tadi· 
18.ta esas tutulacağı anlaşılmak • 
tadır 

* Yeşilay Cemiyeti dD.n F.mln~ 
nü Halkevinde senelik toplantı -
sm.ı yapmıştır. Cemiyete 30 yeni. 
aza kaydedilmiştir. 

larına yaplftumqtl. Naci, Dani -
şin; 

- Alçak! 
Diye bağırdığını duydu. Fakat 

yine kalkamadı. Xı.z iki elile saç
larını öyle kavraıtılf ve dişlerini 
öyle bir şiddetle dudaklanna ge
çirmişti ki. .. Eğer bir polis müda· 
hale etmemiş ve: 

mak. Bir kere İn~ltere i'iJlı · 
uğrarsa ondan sonrası pek -..,: 
olacaktL Sonra A vrupanın 
mühim kısmını ele geçirme~ l 
nnbu prki Avrupa. İstili •h 
cek yerleri doğrudan d~ 
kuvvetle almak, kuvvetin i~~is 
muvahk görülnıiyen yerler• r ıı 
ni nizama çağırmak suretil• 1 P 

layısile ele geçirmek vard~ 1 

nun şimdiye kadar görülen f t' 
lerini tekrar etıneğe lüzuOI ,1, b · 
Lakin harple herşey bir k• , 
gitmiyor ve müsait görüııe' ıd 
saplar bir gün yanlış çt.kıY~.J 
giliz askeri muharrirleri ";:, 
tarafının 7apabileceği neler 
diye tetkik ederken o taraf" ~ 
hinde olan bil tün ihtimaltııfl ı 

8 ::rıyorlar. Eğer Alman ta.,.fl..ıl 
tiin hesaplarını hep kendi ~ 
çıkacak neticelea ümidi ile ~ı 
müf ise hunun a•kerlikte ..
hata olııcajı besbellidir. B~ 1 
tlmal vermek zordur. Y alnJS ti 
dikkat olıın bir noktayı dab~ 
mamak liizım. En derin h ıl. 
soğuk bir mantık ile yiitll~ 
galibiyet ve mağlClbiyet ti 
!arını ölçmek Almanyada ~ 
idare edenler için mü~ 'J 
Lakin neticeleri hep kendı l ı' 

- Bu kadarı da ayıp a efendim. çıkarmak için yaradılışta v1, 
Diye haykırmamış olsaydı, bu bir istidat vardır. Buna k• 'fi 

m kızın dolanan kollanndan boy- mak müşküldür. Onun içiıı 
nunu kurtara.mıyacaktL Ve yine 
eğer bir diğer polisle iki jandarma 
tam zamanında Danişin kollarını 
yakalamamış olsalardı, hiddetıten 

acınacak bir hale giren betbaht 
gencin tabancası tam ensesine bir 
kurşun sıkmış olacaktı! 

part dermiş ki: ;_, 
- Hesaplarımın kendi 1 J 

çıkbğını düşünmeğe başl ,1 
kendimi toplarım. Düşman ''1-
nın lehine olan imkanları (1 
nürüm. O zaman netice iyi ç f 

Bununla beraber Napotyo~ 
part da kendini çok büy~lı el 

' mekten mcnedemedi. Fe!ulc 
Daniş debeleniyor, zabıta me - oradan geliyor. r' 

murlannın kuvvetli kollanndan 939 harbi 41 senesi bab• 
kurtulmıya çabalıyor ve avaz a
vaz haykırıyordu: 

- Bırakın benli geberteyim fil 
ııefillerır 

yeni bir safhaya girmiş oJdO· 
safhada da İngilizlerin en ~11 

yoln dilşmanı kü~lik ı:örı"~J 
ona gör. l>azırlanmakta bO 
tar. 



harbinin dönüp dolaşıı
anlara dn gclıniş oldu. 
Upanın ku\\ctlı bir dev· 
a şu VCl a bu suretle ta
rck nufoz saha Dl ge• 

e geni letti. Harbin sa· 
dar vu ~'at pc) da eltikcn 

gün müc:ıdclcnin Bal-
k dar clmbcccğ ni kat
dia edcbilm k mümkün 

ller harbin kendine mah-

ri \nr Geç n Auı pa har· 
sclerkinc benzetmek isti· 
lduğu gibı 914 ile 93!> ara· 
lıeuzc) iş olmadı "'.rını Ü)· 

de mc, cut. Şüı>hc lok ki 
taraf da iddıalnrını bir 

t nat ettirmek i tivorl r. 
hakkak olan kc ı; et şu-

eç n A\rupa harbi B 1 -
1 1 v \e Cermen nufuz 

?d 1 i çarpı madan çıktı· 
llıhal t Sel· nik ile Belg-
tıunnnki ınüttcfik Fran51z, 

bırp \e Yunan ordularının 
ulu .
1 

nrnası ve oradan da 
~ e.BerI'n )olunun galip· 
dıt ed 1 b'I • . L • ı ı e ı mesı truAanı 

llıekJe netice bulmuştur. 
atbin b . l' h' b· u rnısa ı ıç unu-

1 degitdır 

er de llalkan yarımadası-
eç harp sahası olmaktaa 

acağına inanmak müşkül· 
~nlrij 'eka" i kar ı mda 
ıe " ,,ı anlaş lıyor. Bu harbin 

• ~ahsu safhaları ıöriıl
ıJ. Lakin geçen sene tam 

Uer Avrupanın ıimali, 
~vya Yarımadası dünyanın 
ıkkatini kendine çekiyor· 
eç harekatı ehemmiyetli 

ede cere) an ediyordu. 
Seferki harpten uzak kel· 
Skandinavyanın bu sefer 
sahası olduğu bir miiddet' 
Fakat herhalde en ehem-

:11•1 ıu oluyordu: 
kanlar bu harptea uaak 
ek illi?. 

& harbindeki amillere lte•· 
selteplere coğrafyanı• 

da llive edince Balkaa· 
tell Uzak kalabilmesine 

il hiiknıedilemiuordu Ge-
ah " • arda YuHnistanın İtıl· 
~ndan taarruza uğraması 
ıs. dU nyauın merakı on-
a, Yani ilkbahar me\Simi 

"ekay" lar 1.•n cenubi Avrupadı 
a llreceği suali üzerine 

•ıtll' 
· • Avruıla kıt'asınıa 
nıevıu b 
anı u ahsolan bir har· 
h ~ Y•1tancı kalamıyı· 
hlıa ed 

a isab enlerin noktıu Dl• 

ktai n:t etti demektir. 
e &eçe 

2
:rda olanların ha

dan F n arbin meı;bur si· 
rans ~ 

re vard ıı l\laı eşali Fran-
Ölen F ır. 939 harbini ıör· 
sonr -;:nşa Despre geçea 

'kbaı ~ . atıratını neşreder• 
ir b "kı~ın de ao:;ağı yukarı 
ll ~ ihn YÜrühnüştü: 

h'ıı harp B Ik i. But a anlarda n~ 
et- 1 garların silahlarını 

··• eri .. • 
k il· . uıerıne Almanvı-

" ırtihat k · lnütar ı almadı. O da 
gör{i eke talebine kendini 

ada bi;ordu. Bir gün yine 
harp çıkar da Al-

~ ltOMAN: 111 

Franche Deıpere'nin ke
haneti çıktı. Bir gün yine 
harp çıkara& Balkanlara 
ıirayet etmeden olmıya
caktır .• 

man;) a bir tarafta Fransa ve İngil
tere, diğer taraftı olarak muhare· 
beye girerlerse Avrupa kıt'a ında· 
ki hnrp ancak Ball.anlnrda ka:ıa· 
nılacak mmmffakiyet sııycsinde 
neticelcndırecckt ir. 
Fransız kumandanı geçen har

bin son senesinde İngiliz, Fran ız, 
Yunan ve Sırp ordularını idare et· 
mişti. Onun edind'ği 1 anııat ile
ri j için 'crd'ği hükiim bu mcr-
1 ezdcdir. Du seferki harpte ise 
Fransa tarafında şö le bir fark 
,ar: Avrupn kıt'a ında Frnn a 
m glup oldu. Uzak ye terden, de-

niza ırı meııılckctlerd n getirile
rek Auupada Fransa ile müttefik· 
}erinin miiştcrck dn'\ası için har· 
bedecck • kerlcr ) ok. Fransa harp 
lıarici bulunuyor. Fakat buna ınu
lrnbil İngiliz adalarının do !Tttdan 
doğru) a bir taarruzla istil:ı;) :ı uğ
ratılma 1 mümkün olmadı. Gc en 
zamnn İııgiltcrenin lehinde ol r k 
de' am edi or. Gecen "cCcrki lıi 
Yun:ınist n 'e Sırbi tan. simd ki 
liktc olarak muharebe cdi~ orlar. 
Yugosln'\) a fıkn İng'lizkrl bir
Gcrek 1' un nistnnın, gerek Yugos
lnv) anın bıtı:ıraf bulunarak bii) iik 
devletler arasmdnki bu çarpışma
dan uzak lt lmak hususundaki gay
retleri bel lcdikleri neticeyi \'Cf· 

medi. Yunani tan da, Yu o lavya 
da tıı:ırruza ui:rrıımı tardır. Onun 
için ı:ercflcrile kendilerini miidn
fna ediyorlar. Anapanın mukııd
deratı bir kere daha Balknnlan 
harp sahnesi yapmış olu~ or. 

• • 

,,,.,.__H. A L K___._. 
-~ÜTUNU 

lı Ve lgi Arıyanlm, 
fikôyetln, temenni· 
l• 11• miifkıiU• 

Geaç bir kız i~ anyor 

On altı yaşında, ortamektcp ikinci 
sınıfından ayrılmış bir genç ızım. A
ilevi vazıyetim dol;ıy i,ylc ç lışıp ~-
yatımı, ut kbalımı k n y p ak 
mecburiyc'ınde old bur.ısı 
müesseselerde, yazıh 1 herhan-
gi bir iş arıyorum B fk t clınf u-
uıtacak olan muhte e n iş h pl rinln 
son Telgraf Gaz Ha k Su t nu {N. 
D.) rumuzuna mUracaatl rmı uca ede-

rim. it Arıyor 
Lisenin 10 uncu sıufı.na d vam et

mekteyim, aıle\ l vazı) ım a t ol
madığından ha> ta at k mecburiye-
. im Tıcarcthan le de, m ııkat ya-
ün~eY m~tbııolarda çalışırım İf arıyo
nın a,Muhterem iş phıplerinin Son 
~ı.ı°raf Halk sutunu (M. A ) ruırıu
zuna muracaatbn· 

Bir tehit rsker evlidı 
i~ arıyor 

da ortamcl tep t h Ot olan 
25 yaşın • 15d i bir yetim ~ kcr ev ıyım. 

kims~ ~usus1 d lreleıdc vcy tlc ret-
Rcsml 'rd kat pi k v mu mele ı.:ı-
hanc c e B 1• 

Işi gibi bir iş aryoru . 'I 

kibl k ıutfunda bulunıınl:ır Son Tıel-
verme D B muzuna 
graf Halk Sütunu d . nı 
muracaatlar.nı dilerim. 

Geren Mektuplar 

Mahmure: EyUpten, Bay :ta
BDYan ıldız, Pclcnk, Bayan M T, 

tip, 2.4 Y SenıP tik. l\ beccel, Ut~aç. 
Hnyrıye, R 27 S H Bursalı, Ş. T, R . • . • 
Şırin, 111 ıarım:ıa gC'Jmiş olan ve mll
H, AY naın ldırmanızı ıl'ın ett ğımlz 
kerreren • 15 _ 19 arasında aldır
mektuplarınızı 
:manız ınercudur. 

'en de - Seveceksin I 
Yazan ElEM iZZET bENICE 

~nuşnıaıa • - . 
'l Ord rı adeta ona hıd-
ı_ u. 
11;endi k .. 

cndı ıne· e l . 
ap,aın acaba?. 

bı durd . 
'l' re u, duşundii onra 'e , 
h 'lk· ert adımlarla oda-

1 ·on 
du ce çıktı ı od ala gel-

rırı dan .ı .. • An b' -..u .uncn, he) e-
ır s 

en uratı \'nrdı. Bcllil di 
ne l np:ıca •ını saşırmıı 

ordu 'Ü .. '" 
O 

• tuste geniş nefes. 
nra: 

hh .• 

1 ,rLı u )oran 

. .. ve dalına idi. Genç 
bir düşunuş ki belki on da· 

d gozk:ıpa arı 
ka ınm . 'k kaldı. Yuziındcki 
kikn kndu~ 11

• bir iç ağrısının i-
ri7 gilcr mulh ş i 
ı: halde) dıler. Gen ~ 
fadcsini tıı ırır ogsiı bir ha in 
lıcfcslcr alı) or, S • • 

l - tı gerırı· .. d 1 . boğul uı,:un , 
muca e enın inli> ordu. 
yor gibi kabarı) or ve" b. kilbus 

Genç kadın en son ır -
'b' aiu aıır 

buhranından ayılıı gı ı 
gö:ı.lerini açtı: 

- Hıbhhh .. 
Di •e bir inilti çıkardı ve .• y~vat 

) lktı Yine elıntle 
ya' aş yerinden ka · d ..., .• 

1 d (ter var ı. ,,ı 
si) ah, kara kap 1 e . -

ınütcredditt1. A'1r 
ne dalgın ve d 1 tı 
ndımlarla odaoua içinde 

0 aı 
dolaştı: m sea ban• )ardıDı et. 
_p,..ı 

Nasıl tanıtm b 'l 
Bugün, Şair Abdülhak Ha. 

midin ölümüne tesadüf eden 
yıldönümü olduğu için, bü
yük san' atkfırı anmak mak•a
Jiyle bazı toplantılar yapılı
yor. 

Ba kadirşinaslık ve kültür 
bağlılığı, takdire değer bir 
harekettir. 

Fakat, bizim üzerinde dur
mak ü:tediğimiz bir nokta 
var: 

Hiımidin irili ufaklı yüz 
l adar eserinden hi~ biri, bu
gün yeni harflerle bastırılıp 
neşredılmcmi§ ir. Ham.din 
en me hur eseri olan M a 1 bcr 
b · e, y~lart 25 e kadar olan 
geneler için meçhuld"r. Mak
berin dilini olmyup anlıyabil
mc , içind !. i f ıhirlcri avrı
yabilmek, itiraf etmeli ki, bir 
meseledir. Yeni gençler, bu 
dili anlıyamazlar. 

Hiunidi tanıtmak, sevdir
mek için, evvela, onun c erle
rini tanıtmak, sevd 'rmek yo
lunu tutmak lciz.ım d gil mi
dir?. 

Kimse duymasın, münev
ver geçindiği halde: 
Der yer kıı.rruılik pı.lr nur o mevki 

l'r!ısraı ile başlıyan Hlimi
Jin diğer bir manzumesini, 
«Makber» •ananlar ço tur. 

BURHAN CEVAT 

Al\N LEH 
Meme kesimi zamanı dokto -

run nezaret ve tavsiyesı altında 
bulunmadıkça çocuk ı n tehli -
keli bir hayat dönümüdiır. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merken 

• 
ıs :NİSAN COCUK BAYJlAMI 

Bil)'Uk Mıllet Mecli inin açıldı· 
ğı \'e Ulus cğemen • ·n lmruluı; 
tnrihı olan bu me • k-

mıdır?. 

Bunaliyorum!. 
Db crcl. odadan l lnc çıktı ve bir 

baska oda:\a geçti. Bu ki.ıçilk lıir 
oda idi. İki koltuk, bir ınasa bü
tün eşyası idi. 
Masanın üzerinde bir örtü var

dı. Örtüyü kaldırırken giildii, 
giildii, sonra kendi kendi ine öy
Jcndı: 

- Ne garip sey. Salibi bununla 
iitii ma a,ı .. dı3 e kand n r un. 
H llıu i unu ya:ı.ıl rımı rahat 'e 
sakin lazmak içın burala l O)dıım. 

Ve .. g nç kndı ır ani3 c sonra 
ına ası bnsına gec>nıiş ~ B%1l ordu. 
illt yazdıgı l azı llnlil Necibe ce
vııp oldu, 

Uzun mektubunda şu satırlar 

vardı: 

- Halil Necip mektubunu dik· 
kııtle ve heyecanla okudum. Yine 
beni bir ölüm tehdidi karşı ındı 
b lundunıyor un. Fnkat, ana da 

b da ) k ettiğini hıç dü iın
mııl or mu u ? 

en· e\ i e ölümle p nçe.lcşir 

b ılduiunı gun hakikaten sana yü. 

EME 
" eşin alırsın birtür ü, 
vere iye b ·, türlü!,, 
"Naima merhum "esnafı biinsaf,, 
lafını b g ·· n i in söylemiş sanki,, 

.......... ':nııı.a_z .... a_n..,= ____________ ... ı .:;!ll!S::ll-

nun c ı ıcın _ o
rum bu lafı .. Ş le bır u un de 
ba '· P n alır n b turu. Ve-
re i) c alırsın hır b lu ... 
Ya ter ıd " a h , ya mn ın 
ıyıligind • ko iı.u und , muhnk -
kak h r a karıko o k!. 

- Haydi onlar da neyse!. Da
hası var: Esnafın yuzde sek enı, 
hem bunları yapar da, hem de 
müstcrıye hnkar t r . cS n bu-
nu ) iyemezsin! • cBu u ö unde 
gı)din mı?• cSen malın l) ı d n 
ne anlarsın?. Üç ku u .. ı dıye, 
gider çürüğ'Jnu, ça m lı 

Bu s nın h ren 
verisin, pazarlıkl ı b r türlu 
zarlı sıı.ı bir türlu ... 

- Amma, şu Mılli Ko unma, 
ihakika en, esnaflan b r ç nun 
çanına ot tıkadı Gaz telcrde o
kuyoruz.. Her tur u mahke -
meye veriliyor: Çi ı muhtekiri, 
demir muhtekirı, peyı r muhte· 
kiri, mercımek mu tek ri, baha· 
rat muh.ckiri, hatta ne bılcyim, 
~latin muhtekiri ... 

- İyi amma. arkası geliyor mu? 
Boyuna mahkemeye verıliyorlar .. 
H b 'ri de mütenebbih olmuyor. 

1 

Onlardan ibret alıp da ötekileri 
1-r )a'. S n o-

ze g rünenler.. Bir de goze go
rt m yenleri var. Mc lii, bizim 
handaki kahveci, şekere on ku
ruş zam vapıhncıya kadar kahveyi 
çayı üç kuruşa, gazozu be kuruşa 
veriyordu. Şeker on kuruşa yük
selince, kahveyi çayı dört, gazozu 
n t1 kuru a çıkardı. B b, 
Bır kilo şekerden on tane kahve 
yapmı:) orsun ki, ~sine bir ku-
ru neders n .. D gıl mı? 

- 1yı amma, ev • cak npar
tıman ) aptıracak .. Böyle fırsat -
lard n da istifade etmezse ne ya· 
paca ·? .. Azizim! Ben sana birşey 
söylı ·eyim mi? Kabahat b'zdc de 
var .. Yani halkta ... Böyle bir ey 
görduk, du:>duk mu, hem n haber 
vcrmelı ·z. Bak n c el't b n su ışi 
yaptım. Vallahi, adc a ha du - ı 
yu) orum. c Yazkıtır, guııahtır!• 
diyenler oldu. İyi... Ona Y zıktır, 1 
ünnhtır da, bana yazık, günah 

d il mi? Ben de parayı sokaktan 
toplamıyorum. Üç ondan be bun
dan tasarruf ed m, daha mli
reff eh ya arım.. Daha ıyı çı -
nir.im .. D gil mi canım? Kahve
cıye ses çıkarma.. Şofore ses çı
karma . Bakkala ses çıkarma Ka
sab ses CJkarrna- Zcrzevatçıya 
ses çıkarına .. Attara ses çıkarma .. 
Aşçı,>a ses çıkarma .. Mahallebi-

rekten acımı ve kurtulmam iste
ın · t'm. Senin sağ kalnum, l alnıı 

bir l ola girmiş bir delikanlının 
kı rtulmus olma ının hana müjde
clligini t•d c ·g ve una da aşk .. de

n· l n l ı ınzın on uzlurunu ve •• 

bo lu unu ögrctecekti. Aı lıyorıım 
ki. lıala bu acı tecrııbed n onra 
bı le hu u ö • rcnmış de il in. 

11 lıl Ncciı>, içimde t 11 l'ni güç 

;) p. ldı •im bir cmp ti v Uıf 

u~ ndıı:dıgın muhakk k. Tc ar 

l ıı o ı mlc tehdıt ederken bu :ıa

fun ~ine seninle birlik ol rak be
n' taz) ik cdi or. Fakat, niçin bun
da ısrar cdı) orsun?. 

Biraz istirnbat etsea, sonra da 
bir seyahate çıksan ne kıtdar iyi 

olacak. Unutmak insanlar için ea 
kolny olabilen .. cydir. Zor olan 
hatırlamaktır. Bu muhiti terkctti

ğ'n ve .. Şnmdan uzak] şhğın giiıı 
muhakkak ki beni unutmuş ola

caksın. Bu unutk hk sana yeni 

bir hayat nı bir enerJi hamlesi 

den ıy y pmı m .. Aklı 
na g n d , bır daha yap -

rnn ın'. 
- Hah! Sıra g ldi .. Haydi, gi -

riyoruz. 

Mallkemeyıe g'rdikr.. Ben de 
girdım. Otuz kuru~a 230 gram 
pc n · r alanla ) a l ca, nözlüklü bir 

dam ) aıı) an durdu ar. M ur 
d rd ni anla tı. Maznun <in - bır 
ba K dı - ycminı bı l h ed rek 
o peynınn kılo un.ı toplan 110 
kuruşa ) al vara y ar b n mın
n le aldıgını sbyledı. Zaten ken
dı i de 120 kuru tan sattı ını iti
rnJ ediyordu. Dınl n n şnhıtler 
ve ciırmü rne hudu yapanlnr da 
120 den sattığını söylcdıler. Bu 
cihet artık tahakkuk ctmşiti .. Ka
şar peynırinin .kılosunu toptan 
llOkuruştan satan peynircinin de 
çagırılıp dini nmesl için muha -
keme talik, maznun bakkal da 
tevkif edildi. Her halde, toptan 
11 O kuruştan peynir satan pey -
nircıye de •hoş geldin!t denmi -
yecekti. 

Mahkemeden çıktıktan sonra, 
tevkif edilen bakkal davacıya at
lamaklı bir sesle: 

- Aşkolsun sana Sabri Bey!. 
Yapt mı begendın mi? dcdı. Ço
luk ç uk sahibiyim .. Yakışır mıy
dı sana? 

Davacı cevap verdi : 
- Ben de çoluk çocuk sahibi

yim .. Kötü, ağza alınmaz peyniri 
120 kuruştan satıp da, üstelik ek
sik vermek yakı ır mıydı sana? .. 

Yugoslavya harbe girdikten s<.n
rn, • t , 1 u<ıudn tutmak mecburi· 
yet ndc knlm tı-. ayalım: l\la
cnri t ula takriben 500 kilomet
r<'l k ımlut Rcmnnya il 450, Bul
gar' t nla 600, Yunani tanla 309, 
Arn utlu ta ~SO kilometre J..i, 
tnkrihen 3800 kilomefrelik hudut. 

HAi K ' L~ R i T r>E 

kazandıracak, bambaşka bir hüvi

yet n bambaşka bir insaa ola· 
iaksırı. 

Belki beni bir vehmin ve telki

nin tesiri altında seviyorsun. Buna 
iııanmaz değilim. Çok inaıyor, 

kuvvetle inanıyorum: Beni sevi· 
l orsun. Sevmemiş olsaydın bütün 
bu feragat ve fedakarlıktan yap
mana imkan olamazdı. 

Hele ölüm gibi bUtün insanlan 

titreten ve .. daima kendinden u

znkta bulunduran bir kuvvete 
kar.ş1 seni yılmadaa götüren yiae 
sadece aşkın oldu. Bu feraııtia· 
den sonra sana inanmıyan göz kir 
olur. 

Halil Nt!cip sev1riae, a§lnncbki 
derin kudrete inanmakla beraber 
sana l alvanyorum: 

- Beni unut ve.. ralaat bırakf. 
Buradaki: 
- Rahat bırak!. 
Dlleğini sakıa: 

- Beni rahatsız etme. Fakat, is-
tediiini yap! 

(Arkası nr) 
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Bn muharrir er 
Ne Diyorlar 'l 

l KD A • 
Abidin Daver cj:ıonpyn ile Sovyet

lcr do t olabilecekler mı?.> başlıklı 
bug nkü ba:wnzısında ez.cümle şöyle 
diyor: 

cHcr iki devletin biriblrlnc dilş· 
rnnn olm sına rağmen, liU s:ırnlnrda 
blriblrlcriylc hoş g çlnmelcrini icap 
ettiren sebepler v r. Böyle bir nn-
1 m:ı olu , bu, m f at b rl inden 
do n h ki l Hir do l uk d ğil; ka 
dO anlarl daha iyi u ntlimak için 
ııh\ l ve raftın do urduğu bir zaru
ret olacaktır.> 

CUMHURiYET 

cİçt n hıyanet dı t h y n t> bas-
lıklı b nkü Başyazıöa yle dcnll-

dlr: 
Sırplara kartı olan 

mak f n, vatanın te
günlerden isllf deye 

rn 1 n :ıv ıl n g{lç knvnya
t " hıy et er endir.~ 
or ki hv erin b31-
l rı istntı v hırs siy eti, 

her devlete, h r mll!e
yl mlş bulunuyor. Bcrlı:eııı 
, fını t a komşusunun 

evine ır yor. ne kaldırabll e, ne ka-
Ç'lrnb ll kaldırıp k ırıyor. 

B U de cereyan eden btr 
h ptcn n s>l bir ulh doğacağına, na
sıl {yeni bır nizam) kurul cağına akıl 
erdirmek en tur. Ortalılı bu kadu 
k rı tırnnl r öyle t hmin ed1yoruz, ki 
b r gün {Versaillcs) sulhOnil ve mu
nhcdcsinl bile, bir nimet gJbt telAkld 
etmc\ç vaziyetine d{lşeceklerdtr.> 

YENi SA8AH 

Hüseyin Cahlt Yalçın bugOnkil Baı
ynzı ında Çörçil'in nutkunu tahlll et
mektedir. Muahrrir ezcümle öyle ya
zıyor: 

cİta)yanlann altmlf senedenbed az.
ne bezene tan:ıfme ve t.hkfme ~ 
lan Er treyl uıptetmek tein inslllzler 
altmış gun b le çalışmadılar. İtalyan 
Somallslnden İtalyan kuvvetlerini bir 
hamlede supilrdOler. fnglllz Somall
slnl geri aldılar ve Hnbeşlstanın payi
tahtına İngiliz ve Habeş bayraklarını 
tckrnr çekerek Habeş hilldlmetlnl di
rilttiler. BuıUn İtalyan İmparatorlu
ğundan Hab şte dağlara sığınmış par
ça parça kuvvetlerden ba ka bir eser 
kalmdaı Hbetlllerln pek haklı inti
kamlarından tltrjyen İtalyanlar canla-
rının kurtulmasını 11lmdl f ngillzlerln 
10.,! ıf 'l:C himayesinden bekllyorlar. it- • 
te Erltre vakayU. 

Akd nlzde İtalyan donnnmasının 
imha ı da fmapratorlutun yıkılmasın
dan d :ı az knt't ve müthiş olmamış
tır Ingıl z denizcıleri İtalyan donan
m sına knr$ı ihraz ettikleri tımansız 
galebe ile her zaman iftihar edebilir
ler.• 

VATAN 
Alım t Emin Yalman cllarp bize ge

lecek mi?• b 51ıklı yazısında hulAA 
olarak 116yle demektedir: 
cMı ıra gitmek için bizim toprak-

1 lrunıı en pa ve çetin bir yoldur. 
Bu yol il tünde geçilme-! ltriklnsız 
bir engel tc kil cttlğ mlz bir tın icln 
hesap harici bırakılsa b le me\icut 
nakliye lmk nlnrı kısa bir zamanda 
'M ır lstJkıımetinde bir cfcr tertip e
dilme ine mfınldır. Halbuki Alman
yaııın e nde Mısır ıstlkam tınde pek 
Al! kısa 'liC uygun bir mtınakale hattı 
vardır. Bunun Avrupadakl kısmı ke
silmesi güç ve geniş bir demlıyolu 

ııebcke ine dayanır. Deniz k11mı pek 
kısadır. 

Mısıra gitmek slbl bir mabat 1a 
olmadan bize yaptlacak bir tecavOs, 
sayısız mahzur ve zararlarına tarp 
hiç bir müsbet askeri fayda tembı ede
mlyecck bir l\ılreketUr. 

Almanlar, aklın icabına ~11P 1a 
açık veya kapalı bir tecavOz niyeti 
besle 1 rse ve barb bize ıetirecek tan
da. talep ve hareketlerde bulunurlarsa 
b6yle b r h rp iç n· cGelecet varsa 
gor de \ar> demekten b ka bir 
ey lmaz tstik l na ına icabında, 

b 1 b v eyi ıöze alrnı
y cak bır tek Tu k tasavvur edeme
yiz.> 

J' A 11 
M Zekeriya Sertel • YuıoalavyQ'I 

parçalıyorlar> baılıklı buıtlnldl Bat
yıızs nda söyle demektedir: 

cYugoslavya içinden ve dışından 
p rçalanmak tehlikesine maruz bulu
nuyor. Alman siy eU, onun dııhill ve 
h rıcl dfı m nlan harekete ıetırml
ye ve Yug 1 vyayı parçal mıya mu
vaffak olmu tur Yuıo 1 vya her ta
raft n baş ö teren bu dO~manlar kar
pında istild!llnl müdaf a ıçJn kahra

dlh m ine devam etmekte
t rn ruz kaldı ı bu feci Akı
p te m tc ir olmamak mGm

wd r.> 

Dün yazdığım aüt kuzuaa 
fıkrası bir arkadaıın nazan 
dikkatini celbetmiı: 

- Yahu, dedi, kuzulara 
dair, meğer, &en neler biliyor. 
muııun?. Adeta, ihtısasıa 
vannıf .• 

- Daha çok §eyler bilirim, 
dedim .• Kuzulara dair bir iki 
fıkra anlathm. Bir iki mısra 
okudum. 
Arkadaı, pek beğendi: 
- Bunları da yazso.nn de

di .. Hoı şeyler .. Pek ala :.0ev· 
zu .• 

Kuzulara dair laf açarken, 
evvela, iıtihamzı açac ta· 
raftan baılıyalım. Bir oturut
ta bir kuzu yenir mi?. İ§te bu 
su lin cevabını tarihte veren 
bir çok insanlar vardır. Y • 
kın tarihte, bir' kurban Osep 
vardı. HalıcıZo"' und oturan 
bu adam, bir gün, KA ğıthane
de, bir otunı ta bir t m kuzu· 
yu kemali afiyetle yem.,, bi .. 
tirınİ§ti. Kurban Oscp'in ma .. 
rifeti çoktu. Karnından ko-o 
nuıması ile meşhurdu. Zama
nın Padiıahı, Kurban Oaep'i 
pek tutar, ibnnı ıabaneye 
mazhar kılardı. 

Kuzu çevirmesi, kuzu <J,ol· 
ması cıki ls nbulda bilh .. 
ıa, Kağıthane ve Çırıpcı ç.a
vırlarında yenirdj. Kuzu çe
virmesi veya dolması ile be
raber yenen ıeyler ekseriya 
irmik helvası ve taze yoğurt
tur. Taze soğan da salata ma· 
kamında yenirdi. 

Muallim Naci merhumun 
Kuzu Manzumeıi meıhurdur. 
Naci merhum bu manzume
nin bir kıt'aıında ıöyle der: 

ıta.r,ıltt datda bir kuzu melt'r 
Ktm1nan ftt7&41t bairımı drler 
Etlnclen &1'fllan biyle mi mel~r 
ad lnnma ailam&, inleme, ~ç e

linden 

Mqhur Şair Nedim de, bir 
tarkısında tÜ mısraı söyler: 

....... -- --- .. ınmclan ~ 
sacac-um 

Fakat, Nedimin prkııı 
içinde reçen bu kuzu, bildi
iiniz kuzu değil, ıairin ıevgi
liıidir. Şair, aevgiliıine, ha
vaların aertleıtiiini, ıerinle
diğini aöyilyerek, artık, ağu-
ıundan ayrılmamaıım tanİ• 
ye ve temenni ediyor. 

Kuzu, Türk edebiyatına 
fazlasiyle girmiıtir. Yalmz, 
çocuk edebiyabnı teıkil eden 
manzumelerde değil, bir çok • 
mühim eserlerde dahi kuzu
ya aık aık tesadüf edilir. Ku
zu, yalnız lezzeti, eti itibari· 
le değil, ayni zamanda, man· 
zaraıı, aevimliliii itibariyle 
güzeldir. 

Sonra, kuzu, Türkce ma
ıumluğun, ıaffetin remzi o
larak ta kullanılır. 

R. SABiT 

Romanyadae 
lak sahibi o ı 

Türk tebaası 

-
n 

BWıreı llltmıetl e ı 
lluı takyldat lloyda 

Hariclye Vek.Aletlnden teblll edJlını.
tlr: 

r Tilr'k vatandaslan.. 
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Boğa:a severmisiniz? j 
Yok, birdenbire: 
_ Boğazı sevmiyen var mıdır? ı 
Demeyin. Çünkü ben Boğazı 

.evmiycn çok kişi tanırım. On -
ı.r yalıların yeknasak rnanzara
.ından sıkıldıklarını söylerler, de-
11izden başka gezecek, karşı sa -
billerden başka bakacak bir yer 
olmadığını ileri sürüp boğazın a
'eyhinde bulunurlar. 

- Onlar budaladır! 
Diyeceksiniz. Buna kanşmam, 

ne derseniz diyinlz. Ben boğazı 
.everim, ben boğaza hı:ıyranım. 

Fırsat bulur bulmaz boğaza gide
rim. Güzel bir yalının geniş pen
ceresi önünde, suların !ışıltıları
nı dinliyerck yavaş ynvaş dem -
lenmek doyulur zevk değildir. 
Mehtaplı bir geceydi. Boğazın 

muhteşem bir yalısında toplan -
mıştık. Geniş bir salonun koltuk
lanna gömülmüş, oturduğumuz 

7erde denizin ahengini dinliyor, 
arada bir ortadaki masaya kadar 
celip birer kadeh yuvarlıyorduk. 

Hepimiz hemen hemen içmeden 
-.ırhoş gibi idik. Bir köşede piya
no çalıyor, bir köşede şarkı söy -
lıeniyor, bir köşeden yükselen bir 
nükte, kahkahalar arasında kay
boluyordu. 

İçimizde eğleruniyen gülrniyen 
pencerenin önünde elini şakağına 
d:.ıyamış oturan bir Hurşit vardı. 
Hurşidin huyu böyle idi, olını

yacak yerlerde olmıyacak şeyler 
düşünür ibir arkadaştı. O gece de 
ıene münasebetsiz bir şeyler dü
tünüp kendi kentlini üzdü~nü 
anladım. yanına gittim: 

- Gene nen vnr dedim. Ne ol-
4u ? .. 

Behim Hurşitle konuştuğumu 
rören arkndaşlara da geldiler. Hur
fit kaşlarını çattı, hazin hazin yü
sümüzc baktı, içini çekti: 

- Hiç dedi, hiç vefa mühim bir 
tJCY düşünüyorum. 

Onun bu cevabı bizi kahkaha ile 
güldürdü. hoş, bizde gülmek için 

BUGCN 

vesile arıyorduk ya ... Hurşit bi -
zim kahkahalarımızı soğuk kan
lılıkla karşıladı: 

- Niye gülüyorsunuz? dedi. 
- Bir ~y hem hiç hem mühim 

1>lur mu!.. 
- Bir mesele ya hiçtir ya mü

himdir. Ancak bizde bu hiçle bu 
mühimin farkını anlıyacak, bu i
kisi hakkında sarih bir fikir yü -
rütıecek adama ender tesadüf edi
lir. Biz ya pireyi deve yaparız.ya 
deveyi pire! .. 

- Bunu mu düşünüyorsun? 
- Öyw ya .. Beşerin kötülüğü-

nü, kö ülüğü:müzü düşüniiyo -
rum. Acaba hangi kimyager kal
bin derinliklerindeki levsleri tah
lil edebilmiştir? .. Ben bunu dü
şündükçe çileden çıkıyorum. Ben 
hayatta dürüst olmamıya taham
mül edemiyorum. Halbuki insan
lar dürüst değil. Durunuz size bir 
hadise anlatayım: 

Bir gün balığa çıkmıştık. Bir a
ralık bahse tutuştuk. dedik ki: 

- İlk balığı kim tutarsa o bir zi
yafet çeksin. 

- Her halde sen ziyafeti çek -
mişsindir? 

- Hayır, bilakis ... Dikkat edi
yordum. Kimse balık yakalamak is-
temiyordu. Herkes mızıkçılık edi
yor, oltayı adeta balıklardan ka -
çınyordu ... İşte ben insanlann bu 
hallerini gördükçe, onların dürüst 
dnvrarunadıklanna şahit oldukça 
fena halde sinirleniyorum... Yer 
yüzünde benden başka dürüst in
san yok diyorum. 

Kalktı, masaya gidip bir ra\ı 
yuvarlattı ve sustu. 

O zaman merakla sorduk: 
- Peki ziyafeti kim çekti? 
- Hiç kimse, çünkü hiç biri -

miz balık tutamadık. 
- Ya sen .. Sen ki usta bir ba -

lıkçısın?. Sen neden tutmadın?. 
Hurşit bir kahkaha savurdu: 
- Çünkü dedi, ben olta.mm u -

ama iğne takmamıştım! .. 

MELEK ınmst BIB vAZIFENtv KuıtBANI ... 
llatlnm MJa 1Plutalmıyae.ak bir pheser 

Mukaddes Vazife 
Bal rollerde 

A YRES - L YNN HARVEY LEW 
LIONEL BARRYMORE 

iun olarak: En son celcıı FOKS DVNY A ve HARB havııdh!erl 

BARBARA STANWYCK 
Niçin, Fransızca Sözlii 

ZÜP LAR 
Filminde O EN R Y FON O A Tarafından Deli 
Olmakla lttiham Ediliyor~ Bunu, Pek Yakında 

•• 
S U M E R sinemasında 

Göreceksiniz. 4 • 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 35 

TUNA BOYUNDA~ 
TÜRK ORDULARI 

Yazan: M. SAIÖ KABAYEL) J 

Orhan Beyin Bizansı almasından korkuluyordu 
Artrk Bizans halki taç ve taht 

kavgalanndan bıkmıştı Kantako· 
2inos, oğlu Matcosu İmparat<:r 
intihap ettirdi. 

1 Bizansda bu hjıd 'seler cereyan 
eylediği sırada, Süleyman bey 
Hellespon etrafında beldeler feth 
ediy<>ıdu. Türkler bu suretle ıle
rJleme1fi Kantakozinosu endişeye 
düşürdü. 

Orhan beyin Ani bir taarruzla 
il3ızansı mı almasından korkulu
yordu. Trakyanın bir çok şehir
leri ve ezcümle Çemen Türklerin 
elinde idi. 

Kantakozinos, bu beldeleri Türk· 
lerdcn zorla alamazdı. Bu sebep
ten Or.han Beye yazdı. Trakyada
ki şehırleri kendisıne teslim et
mmi f);in şehzade Süleyman beye 
emır vermesn rıca etı. 
İmparatorluğun en güzel ook

talarını zaptederek aralarında ö
tedenberi mevcut samimiyeti şeh
zade Süleyman Bcym haleldar et
memesini istirham etti 

Orhan Bey, oğluna berayi ne
zaket bir mektup yazdı. Süleyman 
Bey babasının emirlerini .istemi
yerek y~tı.. 
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j Hl 
Yazan: \ 

ls~Nj MET 
Macaristnnın son asır zarfında ge

çirdiği ve geçirmekte olduğu dahill ve 
harici buhran safhalarının en hM bir 

. devr lnde mevkii iktidara gelen ve 
1941 Nisanına kadar muhtelıf yaban
cı cereyanlar içinde çalkanarak Ma
car slynsctini idare eden zavallı Kont 
Telek! de, nih:ıyet, çamfıçıır kabul et
mek zaruretinde bulunduğu <Yeni Ni
zam> ın ilk kurbanları sıra...qnda fa
ntliktcn ebediyete intikal etti. 
İskmlyerek düştüğil ve bütün blr 

milleti de beraber düçurdüğu girdnbın 
JSSız ve nihayetsiz karanlıklannd:ın 
kurtulmıyn muvaffak olamıyacağını 
idrak ettiği dakikodıın lübarcn, asır
dide Teleki ııilcsine mensup bir usıl
z;denin vereceği karar, Kont Tcleki'
n.ln asll jestinden başka btr ıcy ola
mazdı. Bu 1Ubarla, tıırih muvacebe
alnde Kontun taksiratı kalmamıatır". 

• Kont Teleki, Macarlstanın kadlm 
ve en asll ailelerinden birine mep
ınıptu. Bunlar meyanında kıdem itiba
riyle başta gelen ve dünyaca tanılan 
bir kaç isim dahıı. vardır: Kral Zogo
nun zevcesi KrııUçe cGeraldin> ile, 
Sultan Hamit devrinde İstanbul itfai
yesini ıslah eden ve senelerce Osmanlı 
devleti hizmetinde bulunan merhum 
cZiçini> Paşadır. cEstcrlıazb ler de 
batın ıayılır büyilklerdendir. Krali
çenin ailesi meşhur cAponi> aile
sidir ve Macaristruıın en eski asllzıı
delcrldlr. Ziçini'lcr de kıdem itibarile 
Aponl'lerle boy ölçüşebilir. Bizim ne
•ll Zlçlnl P\lşayı pek iyi hatırlar. Sa
bah alqıam Beyoğlundn, F~rik ilnlfor-
maslyle gezen, sempatik siması ve a
&11 tııvırlariyle kendine ı::aygı ve rnu
h<ıbbet lika eden bu ihtiyar <Türk Pa
tası>, İstanbul yangınlıırının btaman 
bir düşmanı ve Türklerin hakiki bir 
dostu idi .. Buradaki ilk İtfaiye teı;kl
J.Atını o kurmuş, İstanbul ltfafyesinJ, 

:ııncar itfaiyesi ayarına getirmiş, bu 
itibarla memlekete bOyOk hizmetlerde 
bulunmu:ıtu. Mcşrutiyctten sonra te
kaüde sevkedildl ve ez zaman sonra 
da vefat etU ... 

• Kont Teleklnln ölQmü ile, Macar ta-. 
rihine ait m\Hı.im bir mesele yeniden 
«Actu:ıllte> safhasıan ıiriyor .. Mesele 
ıudur: 
Macıır Kralları, Macar tahtının bil

tün hnklıınna ve resruen hükümdar sı
fatına ancak <San Stcrano> tacını giy
dikleri vaklt :rohlp olurlardı. Bu taç, 
Avrupada hükümdar başını tezyin e
den tııçlunn en eskisidir ve 1001 tııri
hinde Papa İkinci Sllvestr tarafından 
Krol Stefano'ya, tebaasını katollk dl
nini knbule teşvik ettiği iı;in bir ce
mile olarak verilm~tlr. 

O valtittenberi, Macar Krallarına ya
pılım telcV'vilç merasimi, nazarı dikkati 
calip, garip blr ıeJdldc cereyan etmiş
tir. 

Mı.istakbcl Kral, muhteşem bir atıl 
rak.iben mukaddes t:ıcın bulunduğu te
peye kadnr çıkan yokuşu takip ederek 
tııcın önüne muvasalatında, hı!Jcını kı
nındıın cıkararak dört bir etr:ıfa s:ıll:ır, 
cvatanın biltiln huduUannı öhinclyc 
1'adnr diiı;man:ı knl'§ı mildafnadn bu
lunacağına> yemin eder ve ondan son
ra tac, merasimle başın::ı g~irlllrdi. 
Zaman ile kökleşen bir telllkkiye 'ö
re, tacın mühim bir hususiyeti do 
vardı: ,r : ~ 

Tnc, rntıstııleoel hWrumdann başında 
muntazam bir şekilde durursa, nıemle
ket ve Kral için sakin ve mcıı'ut bir 

Fakat Süleyman Bey Çemniyl bı
rakmak istemiyordu. Kantakozi
nru on bin rıltm gönderince razı 
oldu. (II. 755). 

O sene müthiş bır zelzele Trak
ya sahillerindekı şe'urlcrin çoğu· 
nu harap etmişti. Ahnlıden •bir kıs
mı enkaz altı.nda kalmış, ibir kıs
mı da açlıktan ve sefaletten kır
larda telef olmuşlardı. 

Gelibolu (Kallpolis) o derece 
ha"~ra uhrramıştı kı, dahilinde he
men az bır nüfus kalrm.~tı. Süley
man Bey o esnada Hellespon ci-
varında Pejde oturuyordu. Trak
ya şehırlerinin zelzeleden düçaı· 
oldukları hasarı haber alınca, bu 
vaziyetten istifade etmek istedi. 
Trakyanın bütün şehirler.ini do
laştı. En ziyade hasara uğnyan 
beldeleri tamir etti. Nüfussuz ka
lanlara ahali yerleştirdi. 

SüJeyman Beyin en ziyade na
lıHl dikkatini celbeden GeUbalu 
idi. Gelibolunun surlarını yaptır
dı, ist.Thknmlarını tamir ettirdL 
Kaleye kfunilen Türkleri yerleş
tir<iL 

dC\ rı saltnnııta. işaret addedilir; salla
nırsa, vatanın va tahtın atisi içiıı endi
tı ·i d t ah.valin vukuuna nlli:nct sn
yılndı. 

1016 da İkinci Şarl, Macar Krallığı 
tacını yukı:ırd:ı arzctt.ğin:1 merasimle 
tctc\•vilç ettiği esnada, Impıırııtorun 
başına tamnmiyle intibıık etmeyip sal
lnndıgı nnzan dıkkati celbetmiş ve 
Macarlstnnın 5Usi içln fena ve 'lTICnfl 
dU;ıUnceelre yol açmırtı .. F1lhakikn bir 
kaç vakit sonra Macar t&htı tezclzüle 
uğramış ve binnetce tarihten silinmiı
tir. 

Asırlard:ınberi olduğu gibi busun de 
bu tııç, lfıyık olduğu ihtimam ve bin 
tilrlü kayıtlarla muhafaza cdllmclde
dir. Elektrikle müteharrik, ha!i! bir 
temasla faaliyete geçen mlitcaddit 
çıngıraklarla milcehhez demir bir ka
sa içinde bulunmakta, bu kasa da ay
rıca, muhafız askerlerin gece gündüz 
nobct bekledikleri büyük bir çelik snn
dıktn saklanmaktadır. Bundan başka 
iki bOyUk Macar astu de bu me~hur 
ye tılsımlı tacın hüsnü muhafazasın
dan mcs'uldilrkr ki, bugUn bunlıır
dan blr, Baron Perenyi'dir, diğeri de 
bedbaht Kont Tcleki idi... 

Her sene, Ağustosun on beşinden 
yirmisine kadar bu mukaddes Sıın 
Stcfııno tacı, kasa!:ından çı!rnrıfara1;, 
dinf ve mıınevt bir mulıabbctle ona 
bağlı olan l\iaear halkının ziyaretine 
ancdlllr .. 
Bakalım şimdi, Koııt Teleki'nln ye

rj.ne, ıısU muhafız kim olacak? .. 
...,..__,..___ -----~---

Çocuğa nasıl 
muamele etmeli 

Bir çok analar çocuklarının pra
tik terbiyesicıe dikkat etmezler. 
Halbuki bunlar basit şeylerdir? 

Bir defa çocuklara doğrudan 
doğruyu kendi ismile hitap etme· 
lidir. Frenklerde olduğu gibi Ado, 
l\Iado, Riri tifir edilmiş isimler 
vermemelidir Gerçi bizde bu adet 
o ltadar müteammim değildir. Son
ra evvela cbebck g:bin hitabını 
kullanmamalı, o keıı<li'5ini başka 

türlü bebeğin ancnk beşikte yata
bileceğini tahayyül eder. 

Biitün suallerine cc,·ap \'ermeli. 
(!tinkü çocuğun sormak hnkkıdıT. 
Hatta sarih cevap bekler. Bunun 
yerine: •Amaaan, yine canımı sı· 
l,yornın. Bütün işimi gücümü 
bırnkıp da hep sana mı ce\•ap \'C

receğinı ?.. gibi sözler yerine ~o· 
cuğün sualini tatlı bir cevapla nt· 
latıvcrmeli. Bu vaziyet çocuk ter· 
biycsinde en mühim kaide halin
dedir. Sonra çocuğun ufak te!ek 
n(fodilecek şeylcı ini onun yanın
da ba~kalnrına söylememeli. Ço· 
cuk bunu hakaret sayar ve içlenir. 

Küçük kızların o) un esnasında 
elbiselerini kirletmeleri pek tabii· 
dir. Kız çocuk elbi;esini kirletti 
diye onu tekdir etmektense, eJbi· 
senin üzerine bir önlük ve yahut 
bir giimlek geçirmek daha iyidir. 

Bele çocuğa kat'iyyen tokat 
nrmamalıclır. Çünkü tokat çocu· 
ğun başında, gözlerinde ve kulak
forıııda tegayyürat husule getirir. 
Bir kabahat işlediği zaman, ona 
ya bir köşede bir müddet ayakta 
tutınak cezasını vermeli, bu kifi 
gelmiyorsa, daha rurçmlarını u-

fak bir değnekle kıçlarından döv
melidir. Bu son ceza tokat vur
maktan çok daha ehvendir. Sonra 
çocuğa ait malzemeyi müml<ün 
olduğu kadar kırılmıyacak cinsin-
den intihap etmelidir. Çocuğun 
ne kadar miimkün'ie o kadar çok 
ve faydalı oyuncakları olmalıdır. 
Fakat bu oyu.ncanların hepsi ıu
rada burada sürüklenecektir. O 
başka!. Çünkü çocuk oyuncakları
nı intizamla bir arada muhafa7.a 
etmeyi becf!remez . 

Kantakozinoe bu tedbirlerden 
çok müteessir oldu. Elinde karşı 
duracak hiçbir kuvvet yoktu. 1 ·i
hayet Orhan Beye şikayete mec
bur oldu. 

Süle, man Bey Çcmni k:ılesini 
daha teslim etmemişti. Oôan Bey 
~üleyrnan Beye emir gönderdi. 
~ ıakyadan aldtğL şehirleri, hatta 
Çemniyi de serian teslim etmesi
ni talep etti. 

Halbuki Süleyman Beyin bu 
hareketini mazur gOOtcrecek se • 

ueplcr vardı. SülC'yman Bey Trak
ya şehirlerini müsellah kuvvetler
le almadığmı, burııları kamilen 
harop ve perişan ve nüfustan da 
mahrum bulunduğu cihetle ken
dislııin oralara sulhan girmiş ol
duğu, binaenaleyh hiçbır şahsın 
hukukuna tecavüz etmem4 bulun
duğunu söyledl Orhan Bey im
paratora karşı vakıa zevahiri mu
hafaza ediyordu. 

Fakat, Süleyman Beyin bu bel
deleri işgal etmesinde kendisinin 
de dahli vardı. Bununla beraber 
Kantakozınosun meşru arzularını 

-' Meraklı ~--\. . .,/ 

Lon 
• 

rın e 
ra o e~ e
geceler 

Londra hemen her gece Alman 

• 
1 

Yazan: 

tayyareleri tarafından bombardı- ~ z e e 
man edilmesi, insana Londra otel- f 

1 lerinin halini hatırlatıyor, lya a . ya a [ arından lif a 
Bundan iki sene evvel, Londra o- Z\f 

tellerinde mükellef daireler tu- - Kııç kişi bekliyor bızi ornda nında acemi kalırdı. . 
tan zengin aileler şimdi otelin sı- §imdi? zaptiye başnğnsına d~d 
ğmağında iki sandalye üzerine u- - Üç kişi'. kere kızı sııklı.} an, o~tıı 
zanırsa kendisini bahti'-'ar adde- - Biz oraya varıncn on181' ne den kendisi olduğu gıbl 

' .ı ki b' ) ~ f k "ndC diyor Bir kaç nadir istisnadan baş- yapaca :ır ıze rnrşı. zap ıye apısma g<> 
ka, şhndi her müşteri ayni mua- - Araıı_ıı~da kı~~t ~~li .. ııdı?1 ka· rada. d.a?·a.kla tehdit et 
meleye tab' tutulmaktadır Kla - lınca ben ıkı defa oksuruıı bır ka~ kendısı ıdı. Kızın l\lu .. 
l'iç otclind; cocuğu ile· bera _ adım arkada kalacağım, onlar do lü olduğunu ve o guıı 
bor daha er:ıin bir yerde yatabil- kamalarla üzerinize saldıracak - kaçacağını sezen ço~ t 
mck için, eski Arnavutluk krali- lar. dm, ~ızını verm~k ~s 
çesi J eraldin clmak lazımdır. İlk :&lustafa afalladı: zade~ın ~e dclaletılc rt 
ıA · ı· T b"t" ü - Vay anasını!. zaptıye ngasınıı açmış 

: a~ ıi:r~dı verı~~ee, u.~n mı ş- Balyoz: malumatı ile kız, 1staıı 
erı er 0 e~am r arı, pı~a.ma arı _ Ben evde iken de / söyledim Ucra yerlerinden birhtd 

veyahut şehır kıyafetlerı ıle sı- L x. k 
1 

~f 
~ l ı · ı B"t" -.ı. sana bu işte bir dalavere \'ar dr.- aona6 a açırı mış ve 
5,na.~ ara ıncr er. u un ~· u.r.nrı r k d ıon 
k tl ib ld w w kl dim. 2ap ıyc npmn a ya 

a ar osa ıgı zaman, sıgma ar • k t hd'd' ·ı 1• • 
~ ~ - Demek kızm anası tertıp et· ya e ı ı ı c sorgı ·" 

agzma kadar dolar. . ı l t ·rı d ı tlı .. nıiş bu işı? o rn onun ı c ev c 
Fel.emcnı: kraliçesi Vilhelm~.n _ Ö~ le imiş!. retlerini göreceğim de 

Klarıç otclınde <m gun kanepe u- - Ya lnz nerede şimdi? ne ortayn ko~koca bir r 
üzerinde yatmıştı. sığınaklardaki _ Vallnlıi bilmiyorum ağabey- ma~m diye kendisi çifte 
mahzurlardan biri de, oraya ilti - ciğim!. Benim bildiğim bir şey kefaletle serhc~t bırakıl 
ca edenlerden çoğunun gece uyur- varsa 0 da yalnız l\Imtafnyı knn· miiddet içinde de o nrrt 
ken, horlamalarıdır. Londradaki dırıp Kulaksıza düşürmek, orada konakta, kız kırh:ıçl. rlıı 
Savoy oteli bu hususta ilk tedbi. temizlemektir. dile edi!c ve :ıorla o p:ı 
ri alan oteldir. Gece nöbetcileri - Öyle ise, düş önümiizc kcra· nikiıhlnndırılmış ve il 

horlıyanları uyaml::rı~rlar ve ta!. dığı gece de yine :zorln ı 

bunları nezaketle horlıyanlar sı
ğınağına götürürler. 

Alarm bitip de zil çalınca, sığı -
naktakiler yastıklarını, yorganla
rını toplarlar, hakiki uykuya ka-
wşmak için odalarına çıkarlar. 

Bunlar içinde en sağlamı Dor. 
hester otelidir. Yakininde bulu
r.an •bir clafi bataryanın gürtiltü-
~üne rağmen, bu otel daha tercih 
edilmektedir. Çünkü birinci kat-
la antresol arasına 'bir metre, yir
mi santimetre kalınlığında cı. 

man arme koulmuştur. Diğer her 
iki kat arasında da 25 santim be

ton vardır. Mütehassıslar 300 ki-
loluk bir bombanın, ancak üç katı 
geçebileceğini söylüyorlar. 

--;:-

Amerika da abıc
... a t1 an !!l°fiıteesslr 

oiuyc muş 
İngiliz ablukasının tesirleri şU

mull ü oluyor. Amerikalılarm d:ı 

bunllnn müteessir olduklarından 
bab5cdiliyor. Söylendi~inc gc.ıre, 
meselfı 1939 da Amerikahl.mn 
vc:ımut sarfiyatı '149 bin küsur 
hektolitre idi. Bunlar da itıılyn ve 
F'ransııdan gelirdi. Şimdi gelmez 
olmuştur. Amerikalılar urmutu 

çok sevd:kleri için o vakb kadar 
kü~ük sanayi halinde i~lıyen .ı\· 

merikan vermut imalathaneleri 
timdi, birdenbire muazzımı fabri
kalar haline gelmiştir. 

Keza liboratuarlar için kulla • 
nılan cam maddeler Holandadan 

ıelirdi. Şinıdi Amerika bunları 
kendisi yapmağa mecbur olmuş-
tur. 

Papriku denilen Macar peyniri
ni de Amerikalılar çok <ıeverlerdi. 
l\facaristnndan ve İspanyadan her 
sene dört buçuk milyon İ11giliz Ji. 
rahk paprika getirirlerdi. Los An
c~losda bir çiltçi yedi sencdenberi 
paprika yetiştirmeğe uğraşıyordu. 
Bu vaziyet üzerine gayretini art· 
tırdı, ilk hamlede 120 bin kilo 
paprika isihsal etti ve kilosunu Uç 
buçuk dolara sattı. 

) Hine getirmek için, hlç belli et
me!. istemedi. 

Kantakczinoo, Orhan Beye yal
nız ricada bulunmakla da kalma
dı: Aralurında kat'i bir itili! ze-
mini hazırlamak için İzmite gele
ceğini, kendisile İzmittc müzake
rede bulunacağını da anlattı. 

Orhan Bey hastalığını vesile e
derek gitmekten içtinap etti Ni
hayet bir çok müşküllerden ve 
müzakereden sonra, Süleyman 
Bey .i§gal ettiği bütün şehirleri 
kırk bin altın mukabilinde tesli
me razı oldu. YaRi Bizans impara
torluğundan baç alıyordu. (H. 755). 

Kantak.ozinos artık bu felaket
ler karşısında damadı hnparator 
Yuanis Paloologosla birleşmekten 
başka çare göremedi. · 

O sırada KantakO'l.inos aleyhin
deki cereyanlar gittiıkçe artmıştı. 
Selanik şelır.i Paleolo.gootan tarafa 
olmuştu. 

Cenevizliler de imparatora yar
dım ediyorlardı. Hattil, Bizansta 
bile Paleologoc:a tnraftarlar zu
hur etmtye başlamıştı.. 

- Bnşüstüne!. icra edilmişti. Falrnt 1' 
Herif ortada, berikiler yanlarda nklı, fikri Mustnfad:ı o1 

yollarına devam ettiler. Mahut ka~ilc nikiılılı \'e elli 
kapkaranlık ve netameli kö~eye Mustafanın yine bir glill 
bir kaç yüz metre kala, Balyozla bc1leş olmak ihtimali 
Mustafa ha1:ırol vaziyeyti aldılar son tuz:ığı kurdurtmuş! 
ve ortalarmdaki herifin kolhırını Mustnfn bütün buuııır1 

be!lerimlcn çıkıırdıkları kuşakla ği zaman, o kador hiiıÜ 
sımsıkı bnğhyarak ona: kadar elcmJcnmişti ki, o 

- Sen burada bekle, biT adım kfüıın loş bir köşesine ~ 
bile öne arda kımıld:ıma!. ldkalarcn sessiz sessiz ı; 

Dediler. Sonrn da köşeye bira~ müş ve ayni giiniin al< 
daha ynkla~ınca Balyoz iki defo ğaçlarm yeni çiçeklcıııJ1 
öksürerek parolayı verdi ve o rı:ı· dığı bir ilkbahar akşaf1l1~ 
rotayı vermesile birlikte köşeden kundan çıktıktan onrıı 
üç ki~i top gibi ortaya fırladılar. re, hiçbir meyhaneye llii 
fırladılar amma meydnnda kim- kale dı§ındaki kır k •. fı\ 
seyi görenıe~·ince ~aşnlndılar. Çcn- birine gitmiş ve omciıı1' 
kü Balyozfo Musta!n sırtlarım yo. be~ az çiçekli nğ:ıçl.•r 1 

lun kenarmdnki duvara vermiş, düşünmeğe ''c içinden ş 
kendilerini sipere almış, ellerinde lenmeğe başlnmıştı: 
kalın sop:ıJnrla bekliyorlardı. Ölı..' _ Jley gidi günler br) 
kiler sağn sola bakıuı:ırak üstüne devran hey, bey gidi fc 
çullauacakları adamı ararken Bal· Kimine kavun yedirir, J. 
yozla l\Iustnfa yaradana sığ:ı'iıp lek hey!. Aşlc, m:ı~k, "'c' 
sopaları olanca kuvvctlerile he· da gibi şeyler senin ncııt f 
riflerden ikisinin ense öklerine r+ıustafn?. Anıın bnlıan s• 
inclircller. din Rüstem ustanın ~ıııt 

- Ah, aman, of, ananı!. çırakken ııe dertsiz, ele 
Oalyoz kinci sopayı da kaçmıya de başın vardı senin!. 

Hvnşan üçüncü herifin ayaklan- bilirdin, ne şnrap ... Şinıdi 
na fulatınca herif sopa ile yaman Jdu harap, türap!. Nere 
bir karambola yapnrak yüzüko- 0 gün 0 Arnp karısı düklı 
yun yere yu\·nrlnndı. Ondan son· ıelemez ola) dı. Ben çol< 
ra, y~, yemez misin? Her Uçünün kımı, ınnşlmnı unutmu~· 
de enselerine, bileklerine, omuzla· cümle yuvarl. nıp gidi) o. 
rına, 51rtların:ı sopaların biri inip zit karı, 0 gün geldi, bcıt 
biri kalkıyor, acı acı {eryntlnrdan, fitilledi, köıüklodi, ate' 
Kulaksızdaki evlerde uyuyanlar Fakat 0 Z8\'alhda ne t;nb' 
tela~ ve heyecanla yataklarından 0 ne yapsın?. O, bir cınlt 
fırlayıp pencerelere koşuşuyorlar- Benim için, yıllardır gi~ 
dL için için yanan genç ~ * ateşli sellim ve sc\•g;sirt1 

M"Ustafa kırlarda «koş· tirdiyse, hntuncağız giı11 

medi ya!. Hey gidi Mtı 
ma» yazıyor. artık sana olanlar oldn. 

Vikıa bu son ölüm tuzağından çarpan bir knllı, ellcrh1 

da Mustafa kendini kolayca kur- girdi. Zorla, tehditle ' 
tarmıştı. Fakat artık işişten ieç- kolları nra!lınn ntıfon 7!111 

miş Za\'Slh aşık Mustııfonın yıl· cağız, şimdi Wmbilir n~ 
lardan sonra tazelenen o temiz, o neler diişiinmektcdir?. ~ 
ıaf ve o derin aşkı suya düşmüş, para eder, nrtık işlştcn 
Hayriye tüccarının gizli gidi Mus- Bir kere dü~ma11 kn' i 
tafayı seven giizel e\'l!ithğı, şimdi hundur. Sonrn da bcniıı1 
başkasının mnlı olmuştu. çeğim !:oktan dalından lc0 

Kızın analığı o kadnr kurnaz, koklanılmış. soldu·utın1t' 
düzenbaz, fettan bir kadmdı ki bu na yapacak bir iş ka1rı•nı1' 
hususlarda ıeyytan bile onun ya· < M10 

Kantakozinos, artık yorulmuş
tu. Nihayet damadı Yunnis Paleo
logosla müzakereye girişti. İki 
imparator beyninde itilaf h Sll 
oldu. 

Yuanis Brzansa geldi, iki tara
fın biri'oirine itimadı çarçabuk :ırt
tı. Her gün meclis aktediyorlardı. 
Çünkü Türk tehlikesi başgöster
mişti. 

Bu müzakerelerden birinde 
Trakyaya dolan Türklerin, Bul • 
garların ve Sırpların çrkarılınası 
mevzuu bahsoldu. 

Rumlar, bunların kA.U~ine bar
bar diyorlardı. Kantakozinos bu 
meseleye dair bir nutuk söyledi. 

Türklerin harp san'atmda pek 
ileri olduklarını meclise bildirdi 
Parasırılıktan bahsetti. Para ve 
kuvvet olmadıkça bunlara karşı 
mukavemetin imkAnsız olduğunu 
anlattı ve söz.üne şu 6Ul'etle devam 
etti: 

- Bizim muharebe edeceğimiz 
yalnı.z o zaman değildir. O zaman 
birıbirini çağırarak Trakyaya kü
melerle dolacak olan biittiıı .A, na
dolu TurklerıdJr. Bu barlnrlar hı· 

ze karşı dinlerin:n 'JZ, 

dan kendilerine ilha 
itlerin telkin c~ lcdiğı \ 

bir kuvvetle hı.tcum ed1 
Peygamberlcrı, biz•ır.k 

leri takdirde, ceın!'l.~ 1' 
ebedi taçlar ibe~lcdığınc 
kat ettirdiği g:bi, a i;;ı rl 
de ne kad:ır adam 1Jld" 
öbür dünyada o kad:ır rı 
nail olacaklarına imarı et ti 

Kantakozincs nutkutl 
iği zaman, ctrn!tan mu-ıl~ 
ladı. Kendisı Orhanla Jlll> 

lwıduğu ıçın barıbetmeJ; ~ 
ğini, damadı müslümail 
çin Trakyndaki Tiırklcti. 
eylediğıni yüzüne ı.arşı s0

', 

Kantakozınos bunlara ce; 
medi. Nıhayct meclisi tB 
bur oldu. 

Artık K::ıntak{)l'Zinos {1:.1 

delelerin devam edıP gı 
anladı. N.hayet, tar \ t, 
lu Matecs iı-in te n c 
saltanattan çc'~ilm' 

r:ıc 

dal 
ve 
tak: 

su 
d 
n 
::ı 

r 
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fel.lıia eden: M__,Alotc 
•Dinst aus Doyçland• iıımindelıi 

Yarı resmi Alman ajansı, umumi 
·.-ar" e li<•ınde Tılrkiycnln siyase
laıu:·n oıilisederken. pnlan söy
lemektedir: 

• T ürkıye Hariciye Vekili :ıa • 
racoğlunun, ,ı\nkaranın ademi mil· 
dahalc siyasetine devam edeceği 
ve hadiseleri büyük bir dikkatle 
takip eyliyeceği hakkında beya· 
natta bulunduğu Alınan siyasi 
:ırıah!ilkrinde aLika ile öğrenil • 
ıniştir, Bcrlin vaziyeti, Ankara • 
nın münhasıran Türk menfaatin· 
den mülhem olmıyan kararlar al
nuyacağı noktasından hareket e • 
dcrek mütalea eylemektedir. An
lcaranın hattı hareketi cmüteyak· 
kız., •fakat bilhassa kiyasetli> sı
fatlarile tavsif edilmektedir ki 
bu vnsınar halihazırdaki vaziyet
te müsbet bir siyaset manasını ta· 
zammun eder. 

• 51rbimnd•" Hınat ta· 
raftarlarma aui muame
le edilmesi ihtimaline 
kartı rehine olarak tu· 
tulmaktadırlar. Sırbia
tandaki Hıl'Tllt taraftar· 
lanna bir ıey oluna. bu, 
rehine tutulan Sırpların 
hayatı ile tazmin edile
cektir. Hrrvatiatandaki 
meb'ualar da tevkif edil-
mittir •• 

Yugoslav hükilmetinin dağıl • 
ması üzerine, Macar hükı'lmeti de 
Yugoslavya ile aktedilen mua • 
lıedeleri mer'iyetten kaldımııştrr. 
AFRİKA CEPHELERİNDE 
Habeşistanda ric'at etmekte o· 

lan İtalyan kuvvetlerinin bütün 

bölgelerde şiddetle takip edilmek

te olduğu bildirilmiktedir, İtal • 
yanların dümdar kuvvetleri ile 
temas hasıl olmuştur. Yeniden e
sir ve malzeme alınmıştır Habeş 
vatanperver kuvvetlerinin mik
dan gittikçe artmaktadır. Şiyaşi • 

yaman tayyare meydanında beş 
İtalyan bombardıman tayyaresi 
tahrip edilmiştir. 

Balkanlardaki 
vaziyete bakı' 

Alman matbuatı da Türkiye -
nin bitaraflığını muh:ıraza arzu· 
suna dair Slefani ajansı tarafın· 
d~n verilen bir telgrafı cTürkiye· 
nın sakin hattı harel-eti. başlığı 
altında göze çarpacak şekilde neş· (1 ıncı yf>d,uı denm) 
l'Clzncktedir. Trakyasından çekilen 'uııan kuv ... 

vetlerinin bu (;ek liştl-n a :;..ı. a mUte-:N" asyonal Zaytung• gazetesi ... essir olınadığı ırıerkezındedir. Bi-
nıı1 Bertin muhabiri d<' şunu ya· l.ikıs bu kuwetı.-r ı:<"~ıliı tel'ken 
21Yor: •Bcrlinde Hitler'le İsmet AJm3n ctlzu lamlarını imha et-
İno" • ·ı t ti mi>ler \'<" dİ..l,jm:ın t.ınklı~·ını tah-nı.ı arasındaki mesaı arın ea -
' Bu esirlcl' üç gUndur crı.ak ala-11.ndenberi Fon Papen'in fasılasız b n\aını idiler. 

,:~ faal::.:ı,t sarfettiği bildirilmek- İng~iz tayyareloıınin m•;harebe sa-
~ir, Bilhassa son günler zarfın- basındaki h.ım•kitının neticeleri hak· 
da Alman Büyük Elçisi Türk zi~ i kında tafsilat alumm mııtır. Fakat 
nıamdar1anna yaptığı ziyaretlerı 1 kıl'alı:ırın mukerumel bır luılde Oulun
artt?rınışlır. dutu ve muhnreberun r.ctıces1ne yük-

sek Uır itimat lıeslediklen bıldıril-
ÇÖRÇtL'lN SÖZLERİ mektedir. 

f?giliz Başvekili Çörçil, Bris~l Yunan utanın daglık Şun •l hudu-
'ttnıvcrsitesinin şansöl:~rcsi sıfatile dunda .ingıliz unsurları ile Alm;ınlar a-
/ı.\'Uslralya Başvekil'ne ve Ame· rasında b:Qliyan temas h.akk;ı.d.ı mil-
rika sefirine verilece!< 1ahri dok- hiın h ber c• brklcnmek• dır. llk te-
to masta AlmanL1rı z~yiat vı;?rclirH(ti.gi 

rluk ünvanı munaSl'bctile yapı- ve bir mlkl>r Alm>"I ı.,nkı tahrip edil· 
lacak merasim için bu şehre gel- diğı bıl<iirilmcktcdir. Kan1yonlarının 
?niş ve bTr gece evvel Alman tay- yanıııo!a ıstirahat etmekte olan bir Al-
Yarc-Ierinin tahrip etliği binaları man kıt"as1 ansızın ateşe tutulmuş-
gezmiştir. . tur. 

!\Inna. t:rın Cenup vldtSınde İngi-Çör~·il ÜnivC'rsitenln merasım liz, Yıınan ve Alman ku\•\:etleri ara-
salonunda söylediği nutukta bil- sında çok şiddetli muharebder ol-
hassa demfştir ki: j maktadır. 

•Vakit buldukça memleketi do· Almoıılar ik1 mıh\•er tak.p etmekte-
laşıyor. düşman hücumlannın h .. - dir. l\1anartırı da ihtiva eden Şimal -
SU!e getirdiği hasarları görüyorum. Cenup mıhverl, ikincisi de Şimal -
Fakat bu harabelerin or1asında Doı!u mihveridir. 1 
İtiınrıtlı ve mu" tebessim gözler go.-. 1 Yugosla-; ord;u;unun da Zaıl<ebın 

il Cenubunda daglar ta mt:kd.Vt!ffit't etti- J 
rüyorum. Mağlôp edilmez b.ir. ~ • 1 ğı gol n habcd"l'dm anlaŞllmaktadır. 
!etin ruhunu, bizi dünya ta'.ıht_'.11~ 1 A!mon ordusunun l>u ka~ r sfir"alle 1 
bu dönü mnoktasında rolumuzu ilerlemesine sebep, Yugoslav ordıııt:u· j 
,.L •l~k nun ı;eferlıerlığinı taına.mlaınasına I ~"ımızdan bizd{'n sonra !:< <•• 
ı., h 1 k ra~ıf"n. tralcJ•k bakıındJn t.opl:ına- 1 
ı1Jçbir kimc;enin babaları 3 r\ ın- mamış ol na ıdn Yugoslav orJusu_ za~ 
da t!n küçük bir muabazcdc da?i t manın kl!~y t Itl·nde·ı Lıu vaz1(('y1 

b~Iunamıyaeaklan şekilde ifa ım· nı>mı>hr. rcnubi Yug<Jslavyacl:ı j 
k · t ytanaparnız ~..ıen 25 tun1ene ~c-Jk G tü-anını verec<>k olan hürrıye ve <" j 
an' - mcnk' k•:ı:ı kc·yn'ııil .li.ştır. 
• •neıniz!n asırlık ruhunu go • S"l · .ı:· C'EPHF.S!NDE MUHAREBE 

tuyoruın.,. ' - 1 
HAVA AKrNr.ARI DEVA.'M: UENLZ BAŞLAMADI 

Yun:ı 1 ordu unu . C ccnahıoı tc...'j-
" EDİYOR ~ c • ..,n1 l phcsınde temas ba-s::. k.ilC>.i\;•~ ~ L..-

\rvel~i gt'ce Alman ha\·a ku\•- sıl olmak be- -b ı, bcUllL n1uharcuc 

"ıCl!erinin faaliyc'i hemen hemen I ba<iaı:ıam:tlır. 
a~anı i J up ~ ......... ·1' Tc'gr.ı H' \''il•• uhabi~i, 

v en ngiltcrcnın garp. cen ~•~'J ta' l•Y< , hakkın • ş ı ın"lu-
e ct>nuhu garbı' bo"I~clerine inhi· Selln· m " • 1 ta ı.> rı1•tlr c-ı.ı.;....)l,ı\vu.ııya 

l r etmiştir, IIasar ve telefat az matı k ... cı..: 1 cı ı ı •.ıhliye 
o.,._ ve Yurı:....n tı\" • . 1.ı ',' 1 U.Ş+ur, ,vcı uc.hav..- l'ül nest .ı..o..ı-I etnıC'dcn C\ • 

ngiHzlcr d€ Düscldorf schrinin ı n herşcyt uçı..ı!'ın • l:.ır ı::-. Dl nür 
endüst b z•ın o.:ı hangarbr ve aire 
d ri ınıntakalarmı bom ar· 7oııan, ha''"~""'· 
lllıan etmişlerdir İnniliz tayya - 'len berhava edilm~t:r. Vapurlar 

?'el • b- k[inıı d . ı--.-.r;.ı bulun hm;:ın tC"slsa .• 
b 

eri bilhassa Brest limanında ııman an ,ı~· 
ul h:I S: 1 ı"'r talnıp e.Jılmlıtır. 

C Unan AJmanların Sarnkost ve tı, dlık13r, n tİı rcc dev ı :t- etmiştır. 
nayst - }erini İn!ilf.klJ.r s:ı3 Al 

t h nau cep kruvazor Petrol drvo1arının sonvnrıı'"u ~an-
.~ r .. ibe çalışmaktadırlar. Bu kru· . a gelıne<· pat' mı>lır. •az 1 1 şehır <..,, ruı 

.ar Cl'c son defa ,-opılan hücum- .ar_ . neferlerl 3ra. ın.ı:ı o~cn ve da .1 ıstıhk.;·rı 
zırhları delmek irin hususi su· kt r ı ınıanl • g: dıklerl 

ret•- . ' 1 yarıı!anon yu " . . 1 :ıLııJ bu 
1 ~ 

1nıaı olunmu bombalar ku - zaman seıinik. btr h~r-... ue ) e -
b<l.ııılınış'.ır, Kruvazörlerin etrafı ıuııuyordu.~ __ ~ .-------
ırçok defalar bomba salvoları ile 

çer~c·~~lenmi tir. . . 
,· gıiız bombardıman scn·ısıne 

~· nsup diğf'r tavyareler de Bordo 
eı\arı.ııd . . re 

akı flfcrinyak taYYa 
n,,., ·i:ırı:na hücum ('(mi<lerdir. Bu-
la<ı ln ·1· ' . 1 .. ;:· ız gemi kafilclerıne ıu· 
cuın etmek Alman denizaltılarına 
re~bc ı·k ' · t ' r ı yapmak içın hareke e ı f eçen uzun mesafeli A iman bom· ! 
a.J'dıınan tayareler'nin esas üs· ı Sur... . • · 

b .u l~kıl e<liyordu Buradakı 
ına 1 

• k «r \ a~mış ha!'.'~arların anca 
Çe'ık • .,. 

iskc le: !eri kalmıştır. 

1 Hırvat Ba vekili General Kva· 
S < Hırvat standa bulunan 
.,11 rıların Sırblstand-.ı bulunan 
'>trv· t 1 

1 Q araftarı Bosnalılara karşı 
re .. ,n,. olarak tutulduklarını ve 
~a Pl Sıı·h:standaki Hırv:ıt tara(· 
s<rlarına bir şev olursa bunun 
~ !l'nlrın !ı t ·ı ' . d' Irc- , .. ·.~· ~ ! ı e ta·•mın e ı -

g ~ 1 •oyhyerek ihtarda bu • 
1unn·q~1ur r 

I 1 ır '· • · a ı•t«'la lı' unan Sırp meb-
u 12· 1 -'ı 1 .... 
k "' ıu Ktırr ''n emıile tev· 

7·f~ilrniştlr. Sırp memurlarına: 
·~·~·plPn ·ı " ı ı, 3 , 

1 
· verı cck talımata gore 

de 1 · .ctrr le ı hakk•nda da şid· 
· en :rlc• verı·ı · t · mı 1 ı.r. ,,. 

Yunan halkı 
cı hıcf ~ayf;ıdan dev:.m) 

. ni zamanda huzuru kalple 
ğil, ayı akladır Çünkı.i halk bu 
karşı a(Jl • . , . • 

1 d gıbi harbın .ehlıke suret ( or u k dı 
. ö. üs gerıni.ı ohna ta r. 

!erme g ngasında Meryem namına 
Alarm es . . . 

.1. hı·ıer i<!tilmckte ıdı. "ykncn ı a • . 
so üteskip Atina radyo ıs· 
Alarmı mK l·n Elen milletine 
tasyonu ra . •. 

1\tatbuat Nazırı Nıko- ı 
eajtnı ve 

ms . " Makedonya \'C Trakya a· 
lud ın • t - tk . . hitaben irat et ı ı nu u 
halısı ne. t' Bu suretle Alman • 
ne'-=retnı~, ır. .. 

> dhi geresi şeref ve hur-
Iarın bu c . cşnerck kabul edilen 

. ' l ıçın lS• b' rıye . 'h !ardan sonra ce ır 
t ımtı an 

çe n d" "r"ulen üç Al· . . de uşu 
abidcsının . nıbi tamamile 

13 ,·varesı b 

man · d, .1 ccği kanaatini kuv -
tahrıp e 1 ~ • 

d·rmışUr vetlen 
1 

HLIKE fŞARETİ 
ATINADA 1:.A.) _ 3.40 da Ati· 
Al;~a 13 ~like işareti \'erilmiş 

nada ıik te 
1 

• 50 ye kadar d ·am 
1 m •aa ~. 

ve a a: İ inci alarm saat 10,30 
etınlştır. k kadar devam e~tir. 
dan ıo.57 ye 

on . e· ·'uı:~~ ~ ar 
• • • 4 .. ~ 

apon H aricige EN SON 

Nazırı bugün I DAKiKA 

Moskovadan Cumhur Reisi 
• hareket ediyor Ingiliz sefirini 

M05kova, 13 (A.A.) - Stefani Alan· k b } tti 
sındıın: a u e 

Japon H.uici,-e Nazırı Matsuoka dtl.n 
saat 1'1 de Kremlin Sarayında IOn mil
Wcatını 7apmıştır. Nazır bugün saat 18 
de Mosko\'.adan hareket ederektir. 

AnkAra 13 (A.A..) - Cümbur llelsl 
İsmet İnönü inıUlz ııe!ırini Çanka7a 
Jtöşklerinde kabul buyurmuşlardır. 

• Mü13kalta Hadciye vekili Şükrü Sa -
ra.r. oğlu da hazır bulunmuştur. 

Harp Türkiye- ı Muhtelif nokta-
ye gelecek mi? larda Alman 

(Başma.kaltdf'n Devam) 

onune çıkar. Şimdiki halde, Al
man zırlılı tiimeı,lcri İtalyanlarla 
birlikte Şimali Afrikada boş bul
dukları sahada ilerlemektedirler. 
Ancak nereye kadar ilerliyecek-

' . teri ve İngilizlerin buna hangı 
noktaya kadar müsaade edecek
leri bahis mevzuudur. Şarkı Af
rikada harekat hitmck üzeredir. 
Çör~ilin de son nutkunda işaret 
ettiği gibi, Şarki Afrikadan geti
rilecek kuvvetler; M1.>ır i,tikame
tinde ilerli)·en Alman - ltalynn 
müşterek kuvvetlerini, herhalde 
tekrar hezimete düçar edecekler
dir. Faka!, aksi faraziye olarak; 
Süvcyş ve 1\-lıstr Alınanlar eline 
diiştüğü takdirde, Almanlar Irak, 
arap şibhicczire>i ve Hindistan 
yoluna gitınek i.izere~ Boğazlardan 

ge~mek ve Türkiyedcn buralara 
atlamak heve.ine kapılabilirler. 

Anc:ak, bu la!o>Avvur n1ec:nunane 
bir tasanur olmaktan ileri)'e git
mez n zayıf bir ta. av'l'ur olur. 
Zirai Şim:ı1i Afrikaya ve . Ü\·ey e 
giden bir ordu Akdenize hiıkiın 

olmu•. demektir. Bu hakimiyete 
sahip~ olan hir ordunun ise Türki
yrvc <aldırmak gibi hır hareketi 
irtikap etmesi yerine, Filistin )olu 
ile Arap şibihcezire,ine ve lroka 
h3ldn1 oln1uk ve Hinclil)tnna git
mek hevesine diişınt"sİ ve Türkiye 
gibi bir kuvvet ve kudreti harp 
dı~ı ,·aziyctinde bıraknıası tabii > • 

olur. 
Bınaenalcylı görülüyor ki, her 

ikı •eheıı ve ş:k mütalea edildiği 
takdirde; A1m•nyanın Türkiyeye 
taarruz f'fmr~;, yl"ni nizamı yay
mak hulya ı dışır.da bu iki muh
temel sebebe inlıisar edebileceği 
gibi, menfaati de Tiirki~·enin harp 
d:şı vaziyetini ınuhnfa7a eyleme· 
sindrd!r. T·: 1-;y, .. , tcca\'İİzi eıncl 

s"hihi oh11aci ;u~a , .c harp dışı va-
7.İ\·ct!ni muhnfa'la kararında bu
Juntlu Yuna g(ire; Alman)"anın, 

Türkiye ile duru• dururken har
Jı..tnı"'n~c hiç bir menfaati vok
tur. llarh<'tın~ ind • ise ıızami za. 
rarı \ar,1ır. z:r.1, Tiirkiyc her ka· 1 

rış toprafı il• :ı ıhn:ız ve :et"ihnez 
hir 'atf' ve l·rr T:irk başlı ha-;ına 
hlr orıludnr. Böyle bir kaleye ve 
hö' Jr oınuz on1uza ordulardan 
3ük-rlnıiş bir orduya tocavüz ve 
taarruz, sudce~ h(l'.'-·hude \'e israf 'ı 
edilen bi,. <'<'..:ar-rt olur. 

ETEM iZZET BENiCE 

ileri hareketi 
durduruldu 

umdra: 13 (A. A.) Alman i
lcrleyişinın husule gelırdiğı sür
priz altında son gur.lerde ol
dukça bedbin ncşnyulta bulun
muş olan Lonrlra matbuatı bu sa
bah askeri harekatın netıcesine 
itimadını göstnrn bır Lôan kul
lanmaktndır. Diuıku gazeteler 
bı. harekatın çok fena bir noktaya 
gEldiğinı knydetmışkrn bu srıbah 
çıkan Pazar gazeteleri Almanla
rın bu muharebe esna~ıııda tcsa
dıif edecekleri mtişkilatı ortaya 
dökmekte ve üadelcrdr giirıilen bu 1 
emniyet dün ve bu gece gelen 
ve mü ltefiklerin c<'ph'nin muh- ' 
tdif noktalarında Alman ilrrle
yişiıı lc\•kif ettiklerine d3ir olan 
ha'berlerden neşet ctır.rk\l>dir. 

1
Atina üniversite-' 
sinin bütün dün-1 
ya üniversitele-

• • 
rıne mesajı 

.<\tina 13 (A.A .. ) -- Atina :ııansı bıl
diriyor: Atine ilnJvcrslt.e: ıJ bt.itun dün
ya Uni\·ersitelt'rine asal:ldakl protestoyu 
göndermiştir. 

• Alina üniversitesi, ıkinci dcla olarak.. 
proteı:;to için a;:c ini ,.uıneıtmek mec- ı 
buriyetinde kalmaktadır. Çunk.i, ma
nevi rnd en yete sahip oldui!\Dlu ıddia 
edc·n Ahn:ınya gibi bır devlet, Yuna
'hbtttna karşı can'711ne hı,..l:M'J.tode ha
caletaver İtalyan altakllj}lr..ı tak.Ut et
miştir 

• 
lstanbulun 

talı/iyesi 
ve Almanlar 
Berlin: 13 (A. A.) - IJ. N, B. 

bildiriyor: 
Alman IIariciye nezarc-tının söz

cüsü, bir~ aba ne• gazete<·ı tarafın
dan sorulan suale ccvab(\n, htan
bulun tah liy"51ne Türk hüktımetı 
tarafınran h'klı lıır seb<!ple karar 
ver!lmış ı:ıJ:l·ıgıınu bıldırmiş ve bu 
tedbirin niç bir sureti Almanya 
le al:k sı bulunrradıgı•ı· ve bin
netice Almam·anıu bund;ın endişe 
duymamak!• oldutunu ilave et-

1 m'şlir. 

İngiiiz tayyareleri Bu sabah Pire 
üzerine bom

(l 1ucf sayf:t.dtn devam) 
ha~ar11 uğram ~fır. Hun!nrdun bi· 
rin('isi DeuL;ch Vcrkcr ter anesi, 
ikinci i tcrsanrnin yanındaki nun· 
taka , üçüncüsü linıonın garp tara
fıdır. 

Bahri cephanel'kte •abih bir 
rılıtını hasara uğraınış , baraka ve 

fabrikalar kiil olmu tur, Denizaltı 
yapılan yerler de mühim hasara 
uğramış, amele evleri tahrip cdil

mi~tir. Sokaklarda geniş çukurlar 
ha"11 olnıııştur. Bir sokaktn ~ nlnız 
iki e\' kalmıştır. Bir imnl;it atöl
yesi ve yaıımdaki atöfyt !~·r tnma
n1en ~·aııını~tır. Geınilcrin yapıl· 

dı;tı kızaklı yollar da tamumile 
)"BlllJl•~fır. 

far atıldı 

20 ili, 40 yaralı 
Atina 13 (A.A.) - Umumi emnıyet ' 

nezarl'tinin dün akşarn neeredilcn teb- • 
liği: Sabahın ilk sa~tlenndr, Alman 1 

t.ay)·:ırcJcıi, Lui?,ir~nı tıi~.p Nen dal- 1 
ı<ılar halind~ Pıre mınt.;:ık,, ına oo - ı 
cum etnıi~lı.:r 'ı:·. hıln hail ... u ıne$.kün 
mah:ıllrlerınl' bo:nb l..lr du,şıntış ve ı;i.-
\ 

11 Jı i ~ arit.Sındl' :.:o ı\ ş ôlı ~1aş, ~o k..i- ı 
fi yaı f.'.Hıınr;-tır. Bir tok ev ha,ara uğ-
ramı f.r. 

Ha ~t Alnııın tayyare-leı ı, Pire mın
tabsına ve diğ'"•r Y1~re-!re para~UUe milt
naLsh ınaşinlet atılmıştır 

Dır Alınan tay)·:ır ı. ha' ,ları Oa
tar.>alarımız Lctr>.ıfından duşürulmüt 
\'\! o.le ·l'- r J\ udc deui7.f! du u tur 

(l lael -fadan d•va.nı) 
!eri ('.Jj,bruk) garbında İngilizler
le tekrar ciddi bir muharebeye 
tutu.~muşlardır. İngiliz kuvvetleri 
Doğu Afrikadan gönderilen bir
liklerle takviye edilmektedir. Al
man _ 1talyan kun·ctleri belki 
l\lmr • I.ib) a hududuna kadar iler
liyebilirler; fakat bundan sonra 
ilerliyebilmek için rok takviye 
kuvvetlerine ihtiyaçları vardır. 
Şimdiki halde Mısır ve Süveyş 
kanalı kara kuvvetlerinin iotili
sından ziyade şiddetli hava bom
bardımanlarının tehdidi altında
dır. Bnlkanlardaki harbi beslemek, 
Akdeniz lıikimiyetiui elde bulun· 
durmak için İngiltere , Süveyş ka
nalının tahrip edilerek tıkanma
sına wya kaybedilmesine bütün 
kuvvetile mani olmalıdır. 

%) YUGOSLAV CEPHELERİN
DE: 
Şimalde oyalama muharebeleri 

yapan 1 inci \'C 4 üncü Yugoslav 
ordulaı·ı bü)·iik kı ,ın1larile Sava 
nehri cenıııı sahillerine çekilmek
tedir. Artçı muharebeleri veren 
hafif Yugoslav kıt'aları önünde 
İtalyan, Alman ve Macar kuvvet
leri Tuna ve Sa\.a nchirltrine 
doğru ilerlemektedir, 
~arkla 5 inci n 3 iincü Yuı:os

lav orduları Belgrad mıntakasında 
1 inci ordu ile bir ıııüdaCaa kol· 
tuğu l apmağa muva{fak olmu ve 
cenuba doJ,:ru (Kragujevac • Kru
sevaç • Mctroviçc • Pire~tine -
Üsklip heriç • Manastır • hariç) 
hattını tutnrak Sara~· - Bo ,na u-
ıııuıni istikoınctindcki Alınan ta .. 
arruzlarını durdurmustur. Tahmin 
ettiğimiz \'CÇhile Yııg~sla\'lnr Üs
kiip umumj i tikanıetindc bir mu
kabil tanr .. ·uza giri~ıni~lcrdir; ru-
go•lavlar bu taarruzu yeni l<uv
'l'etlerle beslcmeğe imkan hulur
larsa cenubı Yugo ,Javya 'c ~iınali 
Yunanistan:ı girl'ıı .ı\lnıan kuv
vetl~ri ptk f(·na 'aziyl·te dii rcek
lerdir. Üsklip 'imali garbisinde 
Kaçanik boğn11 nııntakasında bat
lıyan meydan muharebc,i, Yugos
lavJarın lehine inkişaf eder·,e ce-
upta İng;Jiz - Yunan kunetlcri de 
§İmal istikametinde bir mukabil 
taarruza fır at bıılacaklnrdır. 

Yugoslav se\ k ve idarr.inde bir 
,·ahdet ba lanıı~hrj Yugoslav or
dularının harekatında da hareket 
harhine uygun beraberlik belir
mektedir. Bundan sonra Almanlar 
kolay kolay ilerli~'cmiyeceklerdir. 

3) YUNAN • İ 'GİLIZ CEPHE
SiNDE: 

Miidafaa t-ephesi kumandanh
ğına tngi.liz Generali Vilson tayin 
edildi: tutulan ınüda(aa cephesi
nin asıl muharebe haıtıııı henüz 
bilmi)oruz, Umumiyetle Selıinik 

körfezi garp sahili • Olinıp daği 
şhnal Ve~anı - İncekarasu vadisi
Strovo gülü Cl'nubu - ı-~ıorino ce
nubu - Prespa ve Ohri gölleri ce
nubu - Poğradeç- hattı olına. ı nıuh

tcmeldir, Bu h•t Poğradeçde Ar
navutluktaki cephe ile birloşmcl<
tcdir. nu hattın tnarru1.8 mÜ•ait 
k1'>ınılan §Uulardır: 

l) Atinadaıı gelen hiri<İk demir
yolu sağ tenah geri ,inrie \"C sahile 
rnlİ ·azi uzanınaktadır. "\~armaya 

nıüsait olan İn('eknrn!tu vadi i de 
bu mınllknda bulunmaktadır. Bu
rası derinliğinde kıınetli tu
tulmalıdır. Bir Alnıon yar
ma;ı mU\'llffak olursa garp
tc kalan mevzilrrin rl"nup -
tau kıı•alılmn .ı ve demiryolu ir
tibatının kesilmesi tehlikesi var
dır. 

2) Prespa • Ohri gölleri mınta
kasıııda büyük bir çıkıntı vardır. 
Bu mıntaka Florinadan Kesriye 
veya Poğradeçtcn Görice istika
metinde yapılacak taarruzlara 
mü ,aittir. 

Alınanlar Florina mınlakasında 
İngiliz - Yunan kıın·etlerile mu
harebeye ha~lamışlardır. fakat 
b'ırada Aln1an :yarına. ı için stv
kulceni bir istikamet yoktnr. 
Yollar pek azdır. Ben Almınların 
Sel5nik ı:arn •abilile fncckarasu 
\•adisi mıntaka,ından a~ıl yarma 
yaparaklarını tahn1in edi~·orum. 

Burada tekmil \'"unan .. İngiliz or
dularıııın mu,·asalasını kesmek, 

iki ter,ano ara,ındnki mmtaka 
ağ"ır hac.tar~ uğrnını ıı ... Ter~anc
rlt'l·i ~ angınlar de\·a111 ehnc1:tedir. 
son metre uzunltıl(ımda 100 nıetre 
genişliJ:inde bir snlıada bü1ün ev
ler ~,kılmı~tır. 

Lim un gnrp kı,mında beş so· 
kakla ~·ang-ınlar ~ıkmı~lır. Cenup 
ve şinıal kısı ınları \it' fabrikalar da ; 
ayni suretle ha,ara uı~rnınışhr. ı 
Ha. s Strase ile dii:or lıir $Okıık 

arasında lıer~cy h:lr;ııı olnıu~tur. 
Bu mıntnka dılılara 3~U ınetrc u- 1 

rnnluğunda bir mÜ•ellc, cklinde
dir. 

Zeblr kaçakçıları 
(1 ln<I yfadan .ı.'vam) 

hakkıda :\leclise hır lhılı• veri l
mi.,ıir. 

1 gtrisini ku atmak \:f" Atina isti
kametine bıikim olmak imlı:inları 
vardır. 

Paıartc•i ge.·c i yapılan bu ha
sar erte i günlİ '"apılan "" if uçu
şile tesbit edildiklcn sonra 'alı 
grcf"41;i '·rni bir taarruz daha ya
oılmı,tır. 

l::-.rar, morfin ve kok•in gibi u
yuşturucu maddeleri izİn!lİZ ınem
lekele sokanlar, bunları alıp ... 
tanlar ,.e imal ed•·nler hakkında 
haıııs \'e ağır P ı o cczosıııdan baş· 
ka kanuna .,ürgiin cezaları iJHvesi 
teklif edilmektedir. 

Diger taraftan crza nıuhakeme
leri u'ulü kanuouııııo 66 ıncı mad
desinin tadili için de bir layiha 
hazırlam"tır. Ehlihibre tayini hl
kime bırakılacaktır. 

Propaganda AJaaııtı 
( l !MI s.ayfada11 df!vua) 

janlıgı kunılınası kararlaşmııtır. Ef
kA~·ı uınumiyedr feına tesirler yapacak 
yanlış \'e mernlekf't itin zaraı-h haber 
ve ayiaların yııyılması bu ıuretle örı

.Jenecektir. 
AJan' k memlt>ke>tl aUkadar eoden 

bütt.ın haberleri topl ıyırık t>tkAn u ... 
mumiyeyc arzf"decektir. 

Ajanlıgn, Dahiliye V•kAl•U Mahalli 
idareler Birinci Dairesi Rl"İ!f Necmet
tin tayin olunmuştu". T kıl.at t:ıma:1"
lanmak: Ure-rechr. AjanhW y tında fil ... 
len faaliyete c•çecekUr. 
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Bilen idan1 olunur 
Yazan: M. ATLI Tefrika No. 5~ 

Evet şimdi izimizi kaybetmek 
lazım olduğuna • 

ınanıyorum 
- Anna! ~im. Bır eczaneye 

uğrıyalun nıi?. Nasıl?. Kenclinde 
<bir fenalık hissediyor musun?. 

Anna hıçlt>nklarını tulamıyor
du. 

Fakat eliyle red iş.treti yaptı. 
Sonra: 

- Hayır! Hayır!. dedi. Hemen 
otele gidelim!. 

- Evet amma Aru:a. Bu oto -
mobili burada b:rakacağım. Baş
ka bir otomobile binı;lirıı!. 

- Niçin?. 
- Çünkıl bu otom-ti! şüpheli-

dir!. 
Ben şofürden şüphe cd·yorum!. 
An na titnyerek yüzii!T' o baktı. 

Müthiş bır hayretle: 
- Ah!. O kolsuz sjam acaba 

şoför müydü?. dedi. 
- Vallahi bilmem:. Fakat oto

mob;lı> bindiğimiz zaman şofö -
rün yüzüne dahi bak~.ayı akıl et
medik!. 

Belki de o adam bızzat şcför
dü !. 

Anna birdenbire :;cir..ni parlı
yarak: 

- Oh!. Ben dikkat ettim. dedi. 
Şoför bir elliydi galiba .. Evet, kııt
iyyen eminim. Sol kdiyle direk
siyonu idare ediyordu!. 

- Ya?. N» diyorsun Anna?. 
- Evet, evet .. Şoför direksi 

yonu sol eliyle !dar• ediyordu. 
l.h!. Alçak:. Odur!. Bu ş.:ofördü. 
Oh .. Cidden büyük bi • tehlikeden 
kurtulduk. 

Hemen arabadan ati.ıciım. 
- Anna! dedim. Ei;er takatin 

varsa in şu mel'un oto11obilden .. 
Başka bir otomobile b:ııeceğiz ve 
bD.ikn bir otele gidec~ğ'z! . 

- Başka bir; otele mı?. 
- Ewt!. Şint<li izır.ı!Li kay -

betmPk lazım olduğun;ı. inanıyo • 
rum!. 

Otomobili küçük parkın önün
de bıraktıktan sonra, geçirdiği si
nir sarsın!: ından bitap bir halde 
olan Annanın koluna girdim, ade
ta k~ar gibi yürüyerek küçük 
me-ydanın öbur tarafına götürdüm. 
O aralık geçen boş bir tabiyi ~ 
vırdim. Hemen otomobile atladık. 
Şoför bize eğllıp Polonya dilile 

birşey sordu. Şiiphesiz nereye gi
deceğHtıiz soruyordu. 

Annaya hemen: 
- Şimal istasyonuna .. 
Diye fıs:ldadım. 
Anna şoföre bunu lehçe tekrar

ladı. Anna §İmal istasyonundan 
kasdim ne nlduğunu da anlamadığı 
için avı, zamanda hayretle yü
züm,, b1'kmıştı. 

O vakit Annaııın kulağına ya
vaşça: 

- Aklımda kaldığına göre ora
da küçiık bir çok oteller var, de
ğil mi• dPdim. Onlardan birim! 
hemen giriverelım. Fakat şoför 
bizi istasyon meydanında bırak
sın .. Nereye gittiğimizi görmem. 
meli!. 

Anna heyecanla: 
- Ya öteki oteld~ eşyamız! 
Diye sordu. 
- Onu ben hi~ir şey belli et

meden getirtirim!. 
Vakıa, şoförün herhangi birşey 

hissetmeır.f.'Si için her ikimiz de 
gayet sakin ve lakayt bir taVll'la 
ve Alçak bir sesle konuşuyorduk. 

Fakat, hakikatte, ikimiz de ge
çen hadisı>nin dehşetile henüz 
müthiş bir heyecan içindeydik. 

Ben, zihnimde, takip etmemiz 
lazım gelen hareket hattının en 
makulü hangisi olacağını düşünü
yer, bir karar verrıUye çalışıyor
dum. Fakat, bir defa, ne olursa ol
sun, muvakkat bir zaman için de 
olsa, sür'atle izimizi kaybetmek 
Iaz•m geldiğine kanid!m. 

Mademki ölüm tehdit ve ~ 
büsleri bize kadar dayanmıştı, ar
tık vaziyetin hi~ir tereddüde 
gelir tarafı YQktu. 

E,,;3sen vakit gece olduğu içın 
yapılacak herhangi hir§ey yoktu. 
Sabaha kadar ise bir karar 't'er
mek mümkün olacaktı. 

Zihnimde bu suretle muhakeme 
ederek bir dereceye kadar müa
terih oldum. 

Vak·a, Varşovada harp havası 
esmiye başlamış olduğu için şehJr 
gece bile pek kalabalık değildi. 
Fakat otellerde sıkı bir kontrol 
ta1ıbik edilmesi bızi ın!lşkül vazi
yetleri.' sıokıtbilecekti. 

Nitekim. şimal istasyonn mey
danında otomobilden indikten ve 

taksıyi savdıktan sonra s:t.naca-. 
ğımız bir otel aradık. 

Annaya hiç dikkati cclbetmi
yecek obasit bir otel seçmesıni ve 
sokaklarda çok dolaşmadan buna 
karar vermesini, otelle bütün te
ması kendisiniıı idare etmesini 
söyledim. 

Anna herhalde hadiselerin deh· 
şeti karşıs;nda can korkusile sinir 
buhranından çabucak ~ıynlabil· 
m!ş .büyük bir enerji ile harekete 
başlamıştı. 

Otel meselesini pek mükemmel 
halletti. 

(Bağcılar oteli) isminde şarap 
tacirlerine mahsıus olan eski, ku
çük ve göze görünmez bir otele 
yerleşmiştik. 

Otelin bolü, hakikaten, mahzen
leri şarap dolu olduğunu gös1ere
cek bir şekilde şarap kokusile bu
laşmış obir haldeydi. 

Şarap tacirleri, anlaşılan bu pek 

eski olduğu gerek bina tarzından 
\•e gerek mobilyelerinden aşikar 

bir surette görülen bu otelin mah

zenler:ıU ayni :amanda şarap de
posu olarak kullanmakta idiler. 

Nitekim bize üçüncü kattaki 
yanyana ve gayet dar iki odadan 
mürekkep dairemizi gösteren o

tel garsonu bizi odaya götürdüğJ 
zaman: • 

- Ne şarabı getireyim?. 
Diye sordu. 

(Arkan tıar) 

fJskldarda koru
ma tecrlbesl 

(1 tat'I nJ"fadan dtvıın) 
rindeki n1ühürJü zarfları aı;nn$l.ar ve 
yangın, çökünlO yerlf!"riylp ı:ızlcınnıı.ı. 

\'e ;ıaraşUtçü inmiş farzt'dilc.11 mıntaı
kaları Oğrf'nmi11f'r \'e derhal eklpJerl 
buralara göndermişlerdir. 

Deneme sırasındtı Kadıköy tarafın ... 
dan gelen tnmva7lar Üsküdar kazası 
hudutları içine girmeden durmıı,, Us
ktidıır, Harem -.e Salacak lakelelerine 
yana$1D vapurlardan çlb.n yolcular i:s ... 
loelek...ı. aı.-..tmllflur. 

Denemeler una••ncla. VJl~yet Sflfer ... 
berlik Mildüril Ek.rem K..lplı:r·ıı çau, ... 
masıru tef lif etmiş Ur. 
ÖGLEDEN 80NllA EMistist·:mr. 
Bugtın öğleden sonra sanı ı:-. Ur t'F 

arasında da Eminönü kazası d:ıhq,nde 
pasif korunma tecrObelerJ yapıl:u.:aıi. 
tır. 

( l inci sa1fadan dtvam) 

Eski mezunların, lal<.'lıı 'l ! lc
riuin ve kalabalk bir d;" dli kııt

lcsinin hazır bulundui:u mera ·i
me, son sınıf talebesinin ht;p bir 
ağızdan söylediği htiklal nıaı , ıe 

başlanmış, bunu müteakip l';ır·ış
şa{aka mezunları cemi~·clj11 1ı rL .o;,İ 

Pcfik, bir nutuk IÖYlİ)N<'~. n •• 
rüşwafakanın tarihçesiradeı• hah· 
setmiş, mektebin nasıl kuruldıı •ı. ... 
nu ve buı:iine kadar memleket ir
fanına yaptıtı hizmetleri anlat
mıştır. 

Bundan sonra mektebin fa ulye, 
pilav ve çöplü üzümden mürek

kep an'anevi yemeği yenmiştir. 

Öğleden sonra mektebin temsil 

salonunda DarüffJl!aka marşı 0o 

kunaeak, talebeler tiirleı '• m0o 
noloğlar IÖyllyerekler, piyesler 

temsil edeceklerdir. 

J.181' ADA 
(1 lıHI ..,,.,..,,. dr•ual' 

tanya hava ktıVft!fne nıe-; bll 
avcı tayyare b61üfil do :O..- ı.. 
va meydanına ~)...ti, ıa· 
arruzda b~tur. P.I tarı., ilıt 
motörlil Alm•n • .,..,. tayyare. mı
ha edilıırljt' • Havala_,. ı. ~ 

şebbüs edeı bir Alman laYJ•MI 
imha C<Llmlşttr. D6rt Aı.-. tar 
yaresl de hava muha ... >-ndr • 
şürülnıü'- bu suret;~ 21 tav-. •1'11 

imha edlln;ı.ift.fr. Bu knı.ıılıo lflt .. 
ed€nlcr llrllSllldo O'rbıı o 11119 
Fransız ~ VP'h!. 

Ay>ti ribı Dorne ı.,.,..... ""·" · 
danına y.pı.bn h~ lııir l 11-

ila çaııllrlar tı~:. lıö: .a. 
hım.m.t deııc- lmhe l'<itlılrd7'r. 
Derne • Guale l'Olur..ı.t 1111' ...,.,. ' ' 
uuşınu, ııaltW,e vas'rta..., ıai • 
veya inM-:ı eo:lınift,:r. '.•'"bml:'> ~ 
arruz ~ hetn-ıa,. 'Cl 
c~ unaeııı ~ edlllr.'A 
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tamir w tldil Jel: 14/4/941 Puarteei ıtıı:aü saat 15,30 da Killl Eml1k JılQdürUl- ~ I . • . 
IQnde toplanacak olan komb7onda açık eksiltme ile ihale edilecektir. Muvak- • ' 
kat teminat 40 llnıdır. Keşif, llU'tname yesafr evrakı Mllll EmlAk 4 QncQ kale-
minde •örülebilir. 

İsteklilerin; en az bir taahhOtte 500 liralık bu işe benzer il :raptıtına dair 
idarelerinden almı5 olduklatı vesikalara istinaden İstanbul VilAyetine müraca
atla eksiltme tarihinden (tatil ıünleri hariç) üç gün evvel alınmış ebllyet ve 
141 7J.lma aij Tıcaret Odası vesikası ibraz etmeleri lAzımdır. c2533 > 

13 Nisan 1941 
11.00 

18.03 

Program, ve Memlelı::et Baat 
Ayan. 

TÔRKIYE CUMHURIYE 

ı Ziraat Banka 
1 Konıluş Tarihi: 1888 

1 Seımayeai ı 100,000,000 Türk Lfııua 
Şube ve Ajam adedi: 265 

Cafer Reis şöyle geniş bir kavis üze· 
rine volta yap arak kar ş ı s ı na geldi 

· · İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilanları . ,! 
AŞağıda cins ve mUttarlan yazılı iaşe maddeleri h.izalannda yazılı gün ve sa

atlerde pazarlıkla satııı alınacaktır. Şartnameleri her cün komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin belli gün ve saatlerde kat'l teminatlarl71e birlikte Fındıklıda 

18.50 
19.30 

19.45 
19.50 

Mllzik: Radyo Caz Orkestrası 
(İbrahim Ö:ıgQr İdaresinde) 
Müzik: Radyo Fasıl Hey'eti. 
Memleket Saat Ayarı, ·ye A· 
jans Haberleri. 
Konuşma: Ziraat TakvimL 
Müzik: Halle TilrkülerL 
M07Jk: Solo Şarkılar. 
KonlJlma. 

· ızirai ve ticari her nevi banka mu,-.......~ 
1§ 
§ 

Turgudun mert ve entrika bil
.nez dürüst ruhunda Kaptan Pa
flUWl bu hareketi büyük bir in· 
fial uyandınyordu... Maamafih o 
umana kadar - Barbarosun vefa
tındanberi - Sinan paşanın bu 
kadar şiddetli bir ihtarına uğra
anş creğildi. Donanma ile üzerine 
nrıp JJOrla kendisini tutacağını -ve 
caancak beyliği rütbesınde bir 
devlet memuruan mahsus cezaya 
ağratılacağını• bildirmesi artık 
!Kaptan paşanın kendisini ortadan 
kaldırmak karanın verdiğine a
paçık bir işaretti. Turgut bununla 
meşgul iken pişdara çıkardığı Ca
fer reisin yedeğinde üç ganimet 
ıemisi ile geldiğini haber ver -
mişlerdi. Halbuki koca Türk de
nizcisi Kaptan paşanın ihtarile 
fimdilik makul hareket etmek ta
aavvuruna kapılmış, Kantırada 
Kont De Çegale'nin kendisine 
yaptığmı cevaplandırmak için Ve
nedik satullerıne giderken dön • 
meği kararlaştınyord\ı. 

ki hepimiz Padişahın kuluyuz. 
Kaptan paşa da bizim büyüğü -
müzdür. Hiçbir kul kendi padişa
hına, onun d-Onanmasına kılıç ~ 
ker mi?Hele böyle bir hal Türk
lere hiç yakışmaz. Mademki bir 
iştir oldu. Bundan da nedamet 
çekmiyeceğiz. Haydi sen gemine 
dön. Elbet bunun da bir çaresini 
buluruz! 

satın alına komlS)"onuna gelmeleri <2870> 
20.00 
20.15 
20.30 

1 
~ l' .. !?$,,;1'•"!'';!'><.,,,; .. ~ 

Cafer reis geniş bir kavis üze
rinde volta yaparak geldi. Doğru
ca TuTgut reisin çektirmesine ya
naştı... Bir dakika sonra Deli Ca
fer reia Turgudun huzuruna çık
mış, ~ hürmetle aelamlamıı, 
ena hakıkati ıöyle anlatıyordu : 

- Uzaktan işare tverdik. Bay
rak ka1clınn dedik. Serenlerinde 
he~a Venedik donanma sancağı 
yükseldi.. Levendler Cerbede ken
iilerinhl yirmi misli, kırk misli 
f.azla bır kuvvetle muhasara eden 
Venedlklilere 4iiş bileyorlardı. 
Bunu görünce hepsi birden: 

- Savaşa... Savaşa hazır ol! 
Di,.e haykınşarak silAhlandılar. 

Cenge hazırlandılar.. Yine ken • 
4imizdea daha kuvvetli üç düş
man kalyonuna dümen doğrult • 
tut.. Diifmana sokulduk. Rampa 
ettik. Levendler dalkılı~ dQşman 
lefineıertne atladılar. Biraz mu • 
bvemet ıörmeden gemileri zapt, 
milrettebatmı esir ettiler ... Düş -
man tefinelerinde bol prap, süs 
etYası. altın, mücevherat bulun
du._ Bqlannda Valvaretti ismin
de bir de amiralleri vardı. Ondan 
80rdum. Meğer reisim bu gemiler 

Ca!er reis gemisine döndü .. Tur
gut; esirlerin doldurulduğu gemi
leri gezdi. Cerbe adasında esa • 
retini görmek üzere denize açılan 
fakat mukadderatın sevkile biz -
zat o esareti görecekleri adaınm 
esiri olan Vene<lik asılzadeleri 

'!"ürk denizcisini hayranlık ve kor
ku ile karşılamışlar, Amira) Val
veretti baygınlıklar geçirmişti .. 

Turgut yedeğindeki gemiler ve 
esirlerle birlikte donanmasını top
lıyarak garbe doğru dümen çe -
virdi.. Akdenizde ilerleyen kü
çük Türk filosu Sicilya kanalından 
geçti. Garbi Akdenize girdi .. Fas 
sahilerine varınca şehrin önünde 
durdu. Toplarla memleketi se • 
lamlaıh. Demirledi. 

Biraz sonra korsan gemilerinden 
ayrılan bir filika sahile gitti. Bu
rada mahalli me . urlar karşıla -
dılar. Gelenin Turgut olduğunu 

cğrenince etrafta hayret ve kor
ku izleri göründü. Gelenler §Öy
le teminat verdıler: 

- Reisimiz Turgut Bey Fas 
Sultanı hazretlerlle görüşmek ri
casındadır. Biz onun sefirleriyiz. 
Sultanın yanına götürülmemizi 
istiyoruz! '" 

Bu arzu is'af olundu .. Koca Da
yı, Hasan Kelle Sancaktar reis ile 
iki zabitten mürekkep heyet sa
raya götürüldü. Sultanın buzu • 
runa çıkarıldı. 

Heyet Türk usulile selim verip 
sultanı tazim ettikten sonra Tur
gudun arzusunu izhar ettiler .. 
Türk denizcisi kaptan Sinan pa
şanın adavctindcn kurtulmak için 
Fas sultanına iltica ediyor. Onun 
bayrağını taşımak ve himaye -
sinde bulunmak .istiyordu .. 

(Arkam Vu) 

bizi Kantırada kıstıran Kont de Istanbul Asllye 4 cü 
Çegale'nin seni esir edişini gör -
meğe giden asılzade karılarını gö- HU k U k Hakimliğin
tütüyormuş. Kadınlar da esirleri- den : 
miz arasındadır. 

Turgut reis zehirli bir gülümse
yişle Cafer reise baktı .. Söylendi: 
da bizim teslim oluşumuzu sey • 
re gidiyorlarmış öyle mi ? 

-öyle imiş reis! 
- Kptan paşa da bize emir gön-

dermiş. Eğer diyor; biJ' daha Ve
ııedik gemilerine sataşırsanız do· 
nanma ile üzerinize varmak için 
emir aldım. Ona göre davranın! 

İşte bu emri aldıktan bir ~~ 1 
•at 90nra Venedik as1lzadelcrmın ı 
kanlarile yüklü üç kalyonu ya
kaladık. Tabii bcaptan paşa he
men donanmayı peşine takıp bizi 
kovalıyacak! Amma; bir kere olan 
oldu .. Şimdi başımızın ·çaresine 
bakalnn! 

Deli Cafer omuz silkti: 
- Kaptan paşa üzerimi7.e ge

lirse ne çıkar reısim? Biz; gaza 
uğrunda serden geçmiş kullar de
ğil miyiz? DilJmanı müdafaa için 
üstümii2e varan kuvvetle de dö-
"ğüşürüz. Sen gam çekme reisim! 

Turgut reis ayni zehirli gülüşle 
Caferi uzun, uzun süzdü.. Candan 
konuşan bu reis gibi yanınd11 daha 
bir~k deniz kurdu vardı .. Turgu
dun yirmi parçalık donanması, 
Sinan paşanın emrindeki Osmanlı 
donamnasile harbe tutuşabilir, 
batta fırsat ve im.kan müsaade e
derse muzafferiyet Turgudun ta
rafına yüz gösterirdi.. Lildn te
miz yürekli mert Türk reisi böy
le düşünmüyor, bu tarafı aklına 
bile getirmek istemiyordu. O, bir 
defa Padişaha söz vermiş, onun 
tabiiyetine girmiş, beylik merte
besini de almıştı. Şimdi Padişahın 
bir memuruydu. Binaenaleyh o· 
ııu.n donanmasına ·karşı döğü.§e 
giripnek tebaalığa yakışın.ıyan, 
Türk devletinin §e?"efini lekele -
yen bir hareket olurdu.. Bunu 
düşünen Turgut Caferi süzdükten 
10nra anlattı: I 

- Sakın ha!. Böyle bir pyi ak· j 
lmdan bile geçume.. Bılil orsunuz 

İstanbul Muhakemat Mikliriye
ti tarafından Galatada Fermene
cilcrde 51 No. da tüccardan Ni -
kola Yuvanidi ile Galatada Mer
kez Rıhtım hanında tüccardan ı
raklı Vonika aleyhine, 941/51 nu
maralı do~ya ile 34,700 kuruşun 
tahsili talebıle açılan davada ta
ahhüt senedi suretinin kabulü ve 
esbabı mucibeden addi suretile 
ınüddeabih 34,700 kuruşun maa 
masarifi muhakeme ve 20 lira 
ücreti vekaletle birlikte müddea
aleyhlerden tahsili suretile yeni
leme kanunu ahkamına tevfikan 
ilama r:ıptına ve faiz dileğinin 
reddine kabili temyiz olmak ü
zere 23/10/939 tarihinde karar 
verilerek neticelenmiş ve mez -
klır hüküm davacı vekili tarafın-
dan temyiz edilmiş ise de ilam ve 
tamyiz layihası suretleri müd -
deaaleyhlere tebliğ edilmemiş ve 
dava dosyası Temyiz mahkemesi 
4 üncü Hukuk Dairesine gönde -
rilerek hadisede faiz talep ve da-
va edildiği beoyannameye baj]ı 
dava arzuhalinde yazılı bulunmuş 
iken talebi mezkiırun reddine ka
rar verilmesi yolsuz olduğundan 
bilbahis 10/6/940 tarih ve 1888/ 
1400 No. lu ilamla hükmün bo -
zu lması~a karar verilmiş ve tem
yiz ilamının suretleri .müddea -
aleyhlere tebliğ edilememiş mü
racaat eden müddei vekili ilanen 
tebliğini istemiş ve mahkemece 
de illnen tebliği hususuna karar 
verilmiş olmakla yukarıda hüvj-
yetleri yazılı müddeaaleyhler bir 
ay zarfında mahkemeye müra • 
caat etmedikleri veya bir vekil 
göndermedikleri takdirde hakla -
nndaki muhakemeye gıyaben de
vam olunacağı ve işbu ilanın bir 
mretbıbı mahkeme divanhane .• 
sine talik edildill ilb olunur. 

Hl/il 

Cimi Hlktan Muh.IW. 
Ton L. K. -N9hut 50 1000 

K. Fasulye 50 11000 
K. Mercımek 30 8000 
Bulgur 50 10000 
Pırinç 30 11700 
:Mak:ırna 80 15000 
$ehıV• 25 7250 ..,. 
Pazarlıkla nilmunesine s6re 12 adet 

tek saka koşumu satın alınacaktır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin teklif ececeltleri 
fiyata göre kat'ı tenılnatıariyle birlik
te 14.4.941 günil aaat 15 de Fındıklıda 
lf,tın alma koD'1.1S7onuna celmeleri. 

c2869> 

Beher ldlosuna 31 kuruş ~ santim 
f1yat tahmin edilen 800 ton b.,nzın 
17.4.141 günQ ıaat 15 de pazarlıkla a
tın alınacaktır. Şartname i her gün 
komisyonda görlilcbi1lr. Muhammen 
bedeli 251200 lira olup kat'l teminatı 

Kat1 T .. Puarhk 
L. ıt. Günü Saati D. --
1050 16.4.941 10 
1650 16.4.941 11 

900 18.4.941 10 
1500 18.4.9~1 11 
1755 19.4.941 11 
2250 21.4.941 10 30 
1087 21.4.941 11 ..,. 

37596 liradır. isteklilerin belll gQ.n 
ve saatte Fındıklıda satın alma komis-
yonuna ıelmeleri. c287 4> • Beher tonuna 18 Ura fiyat tahmin 
edilen ve gününde isteklisi çıkmadığın
dan yeniden ilanına karar verilen 800 
ton lavamarin kömOril 15.4.941 günü 
saat 11 de pavırlıkla 6atın nlınacak
iır. Muhammen ~eli 12800 Ura olup 
kati' teminatı 1920 liradır. Şartnamesi 
her gün komi~yonda görUlebılir. İstek
lilertn belli gUn ve saatte Fındıklıda 
ıatın alma komisyonuna gelmeleri. 

c2831> 

,, , 
TURI< TICAR~T ~ANl(ASI A.~ 
J(UPONLU VAD~ll Ml;VDUAT 

PARAM 1 BURADA i.(LET 

e/ 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden : 1 '·--------Jıllklan llabammen iL % 7.1 Tt!llllDMa 
LL Ka. LI Ku. 

Müzik: Karıfık Şarkı ve TClr· 
küler. 

21.00 Müzik: Oda Musikisi - Mo
z.art: MI bemol Majör Kuar-
tet!. Çalanlar: Georg Marko
vit:ı (Piyano), Gilbert Baclc 
(Keman), Valter Gerhardt 
(Viola), Mesud Cemil (Vio
lonsel. 

21.30 Temsil: Devlet Konservatuatı 
Tiyatro Şubesi Talebeleri ta
rafından. .Rejisör: Karı Ebert. 

22.30 Memleket Saat Ayan, Ajans 
Haberleri; Ajans Spor Ser
visi. 

22.50 Mil:ılk: Dans Mi1zlğl (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki Program w 

Kapanış. 

§ 
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1 Para Biriktirenlere 

-~ 28.800 Lira ikramiye Veri 
1 ~Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız warruf hesapldr. 
l =az 50 lirası bulunanlara ıenede 4 defa çekilecek kur'a ile 1 ~ plana göre ikranıiye dağıt.la~tır. 

----- ==ı 4 adet LOOO Lualık .t.000 --------s---,---. :5 ' • 500 • 2.000 
Deniz Levazım atına ma -- -~ ı coo 

= ' • - • . Komisyonu ilanları 40 • 100 • '-000 

2000 Kilo Koyun etf 
200 Kilo Sığıretl 

1 - Heybeli adada teslim edilmek 
prtıyle yuı<nrda c!ns ve mıktan yazılı 
iki kalem etin, 15 Nisan 941 Salı &ünü 
saat 15 de pazarlıkla eksiltmeai yapı
lacaktır. 

2 - İsteklilerin belll gün ve saatte, 
teklif edecekleri fıyatların % 7,5 nis
betindekı ilk teminaları ile birlikte 
fstıınbuldaki komisyonda hazır bulun-
maları. «2860• --------------lstanbul Asliye Dör
düncü Hukuk Mah
kemesinden : 

Gümrükler Umum Müdürlüğü- ! 
ne izafeten İstanbul Muhakemat 
Müdürlüğü 1:arafından Galatada 
Fermenecilerde 51 No 'da tüccar
dan Nikolaki Yuvanidi ve Gala
ta Merkez Rıhtımı hanında mu- j 
kim İraklı Vonika aleyhine a~ılıp 
mahkemenin 941/51 No. lu dosya
sile cereyan etmekte olan, Güm
rük resmi 34, 700 kuruşun maa 
faiz tahsili hakkındaki da\'anın 
nakzen icra kılınan muhakeme
sinde :M;Liddcaaleyhlerin ikamet
gahlan meçhul bulunması hase -
bilt! ilanen tebligat icrasına ve 
kendilerine bir ay mehil yerilme-

~ 100 • q • 5.000 = 120 • 40 • 4.800 
~ 160 • 20 • 3.200 

-- DİKKAT: Hesaplarmdald ;Je ralar bir sene 1<: nde M 
b .. şağt düsmivenlere ikramiye cı:kt ığı takd'rde % 2" fozlasile 
= c~ktir. Kur'alar sPnede 4 defa: l Evlul 1 BirL"lcik3.nun, 1 
e V(' l Haz'ran tarihlerinde çekilecektir. 

lımuuıımnmnnınmınnuunnııııımnııınuın-·ıımmmmnmımımımı · mmnıın 
Sultanahmet 1. nci 
Sulh Hukuk Hakim
liğinden: 

Hazine! Maliyeye izafeten İstan
bul Maliye Muhakemat Müdür -
lüğü tarafından Beyoğlunda İs -
tiklil Caddesinde Hereke fabri -
kası Beyoğlu satış müteahhidi 
Rüstem Necip ve mahdumları 
aleyhi~ açılan Fes fabrikasından 
kendisine verilmiş olan emtia be
delinden zimmetinde kalan 3761 
kuruşun tahsili davasından dola
yı: Evvelce müddeialeyhlerin ika-

tı hacze alınıp paraya 
karar verilen QstU merme 
clllılı masa ve s:ında~a ve 
tahaJı:Jana 2-t )lisan N1 tu 
lıyan Perşembe günu saat t 
12 ye kadar Taksim Kocat• 
yular sokatı 44 sayılı ahçı d 
nünde satılacaktır. Muba 
metinin yflzde yeınu. bevinf 
takdirde ikinci arttırması 26/ 
rlbine rasUı.yan Cum.artesl 
7er ve Q1ll saatte e,n çok art 
lesi icra edJlecektir. Dell 
masraflar alıc~ aittir. 
yevmi mezktlr ve saatte 
hazır bulundurulacak mcm 
r:ı<'aat ~ylemeleri ll!n olunur 

R.mnl 1357 
lılABT 

157 31 

Vantl 

sine ve muhakemenin 20/5/941 
saat 14 de talikine karar verilmiş 
olduğundan, mumaileyhim Niko-

Tahta ayakkabı 250 çift -325 eo 24 35 Açık ek. .14 laki Yuvanidi ve İrakli Vonika-
Lastik Çizme 40 > 336 .lO 28 00 > > 14,30 nın mezkur gün ve saatte mah -

metgahlarının meçhuliyeti hase
bile yapılan ilanen tebligat üze
rine mahkE:mcye gelmediklerinden 
gıyaplarında beyannamenin red
dine dair verilen ka'ar Temyiz 
mahkemesince bozulması üzerine 
bu defa icra kılınan duruşmada 

davalıya gönderilen dava arzu -
halinin tebliğsiz iade edilmesi ü
zerine dav;ı. arzubalmin 15 gün 
müddetle davalıya ilanen tebli -
ğine ve muhakemenin de 6/5/941 1 

salı günü saat 10 a bırakılmasıan 
karar verilmiş olduğundan o gün 
ve o saatte mahkemede bizzat ve
ya bilvekale hazır bulunmadığı 
takdirde muhakemenin gıyabında 
icra kılınacağı tebliğ yerine ol - 1 

HiSAN S. D. 
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uıuh!elif ~~·:=nda cins ve mlktan 7ıwlı malzeme hizasında ıösterilen usullerle kemeye gelmeleri veya bir vekili 
satın alınacaktır. kanuni g{>ndermeleri tebliğ maka-
. n - Muhammen bedelleri. muvakkat temlnatıan, ekalltme fe]tll ve saatle- nuna kaim olmak üzere ilan olu-

ri hlzıı'arında yazılıdır. nur. 941/51 
ili - Eksı!tme 2J.IV.941 Pazartesigünü Kabat.afta levazım ve nıilbayaat -------------

§ubesındekl alım koml~•nunda yapılacaktır. 
IV - Tahta ny kk hı ı umuncsi sözü g~çen şubede görülebilir. 
V - İsteı.lilcrın ek ılt.ıne için tayin olunan gün ve saatlerde % 7~ gfiven

me paralariylc ve ç!zrnc münakıısasına gireceklerin de teklif edecekleri nümu-
neJer yre birlikte mez.kiır komisyona mCrac:ıatları. «2709> 

lıtanbul Asliye 12 inci Hu
kuk Mahkemesinden: 

Müddei· Mustafa. 
Mtiddeinleyh: Cemli. Şehremininde 

Dcnı:ıaotnl mahallesi cami sokak 2 No. 
da iken (halen ikametgAhı meçhul). 

Milddel Mustafa tarafından müddei
aleyh Cemil aleyhine açılan nüfus 
kaydının tashihi davası için mliddeı

aleybin 7/4/941 Pazartesi ıünU saat 
(10) da mahkememizde ha:zır bulun-
ması l(lzumu ilAnen tebliğ edilme-si ü
zenne mumalleyhln o gün gelmemesi 
veya bfr vekil ıöndermemesine meb
ni hakkında 8J78P karan ittihaz olUD-
JllUf. (nCllus b71tıan seldi tetkik 
edlldl.) ve lml1 kılınan bu karara alt 
ihbarnamenin bir nüshası da mahke
me divanhanesine asılmış ve keyfiye
tin on bel gün müddet.le ilinı için 
tahkikatın 16/5/941 Cuma günü saat 
(9) a bırakılmış olduiu teblil yerine 
geçmek il.zere ilan olwıur. 941/1089 

lstanbul Kadastro 
Hakimliğinden: 

Kadıköyilnde SöfütUl Ç~e cad
desinde 55S No. lu hanede mukim 
Hayret: 

Eleni vekili avukat Ahmet Sabri İn
han tarafından Kadıköyilnde Caferağa 
mahallesinin eski Giil yeni Nazmi E
fendi sokak eski 21 yeni ı kapı No. lu 

• haneden dolayı aleyh.f.nıze açılan tas-
hıhl kayıt dava11nda yapılan mütead
dit tebligat ve zabıta raporuna naza
ran lkamrtg11bınızdn bulunamayışı.ruz 
ve yeni DtametgtıhlDlZln da meçhul bu-
lunması dolayutyle H. U. M. K. nun 
141 Ve müteaddit maddeleri geret:tnce 
gazete vuıtaa171e tebligat 7apılmıw
na mahkemece karar verilmiş oldu-
lundan muhakeme ıünU olan 11/4/941 
gUnQ saat 10 da İstanbul Kadastro 
Mahkeme1lnde bulunmanız hakkında 
mütteha:ı karar dairesinde ll!nen teb
ligat icra edlln1iş olduğu halde gelme
mt, ve mahkemece de hakkında 117&• 
ben mubakeıneslnin icrasına karar 
verilmiş ve rnuhakerneaı de 23 111a7ıa 

~1 günll ve saat 10 a tAlik edilmiıtir. 
Işbu il:ln tarihinden itibaren bet ,on 
zarfında H. U. M. K. nun mucibince 
mahkemeye yazı ile itiraz etmez Ye 
muhakeme cünil itiraz etmlt oldutu 
halde gelmezse muhakemenin 117a
bmda ce.re1an edeceti ve bir daha 
dava7a ahnm178calı malGm olmak 11· 
..... uMeD Han ol\aatu'. tunıa 

ZAYİ_ Gebze Askerlik Şubesin
den almış olduğum askerlik tezkeremi 
zayi ettim. Yeııısıni alac:aiımdan eakl
sinin hükmu yoktur. 

Osman ollu Mebme& Salih 

~\\PARA 
\ BAYAT TARIŞINUI 

DİREKSİYONU DUR 
r.--... - .. ,,_ 

s T. iş Baallam ~ 
Kii~ Taarrrıl 
laaapltll'ı 1941 
ilıTamiye Planı 

1 adet 2000 LJık = 2000,-Llra 
1 > 1000 > = aıooo.-- > 
z > 760 • = 1500.- • 
4 > IOO > = 2000.- > 
• > 250 • = 2000.- > 

3S > IGO > = 3500.- > 
80 » IO » =4000- > 

300 > IO > = IGOO- > 

13 ıs ıs 
6 58 

19 .. 7 

PAZAR 
·>1 22 

4 38 

mak üzere ilan olunur. 941/286 

İua(sİli ıluı is IAIİICAS! 
IK.flAMIYEU jiESAP A 

Canlı Mankenlerle Ekspozisy 
ilkbahar Ye Yaz mevsimleri için hazırladıtun komple 

H/4/941 Pazartesi ve la/4/941 saıı 8'lnlerl saat 15 de SaloD 
tethir ~ 1.17aret fınatım kaÇU'llUQ'DUZ. 

Avrup~dan d~pıo~ah Saade 
Terzı ve Kurkçu 
istldlı ~ nı Ro. Earlmaa Malaz.., 7amada TehfoD• 41-


