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a. Wtarafhk ~uahecleai 
ile japonya Amerika 
kartııındaki, Sovyet Ru .. 
ya da Almanya kartıaın
daki vaziyetini feraha 
pkarmlf addolunabilir. 

akat bu muahede her 
ilci tarafın ela herbansi 
bir aebep vukuunda 
ı..rp d1tında kalmalan
am prantiai aa11lunaz.. 

f._, ETEM iZZET BENiCE 

. 
ı.aaım Bapekill Çk.çll 

Çörçil Radyo
da Yugoslav 
milletine hita
ben bir nutuk 

söyledi 
"lngiliz imparatorlu
ğu sizinle beraber 

harbetmektedir ,, 
Londra H (A.A.)- hııilb Bq

vekili ÇörçiJ, dün akşam radyo 
ile Yqoslav milletine hitaben bir 
autuk söylemiı ve demittir ki: 
Yuıoslavya halkını, Sırplan, 

Bav.atları ve Slovenleri selamla· 
run. insafsas ve barbar bir milt. 
eavlz taralmdan 1ebepsiı hticuma 
ujradınJL Paytahtıııız hom'budı
man Mildi. Kadmlılrum ve Vo
cukJQcna •alifiyane katledildi. 
lqnterede bWs plUılerlmls il• 
ayni dilfllncem dtlpnan tarafın
üıa ı.o.bardunan edilmiş, kadın· 
lanmıa n . tocakJumm katlolan-

lngiİizler 8 noktadan 
hücum ettiler 

Londra 14 (AA) - BBC: 
J("UIBit askeri mehafilde beyan 

olundutuan ıöre, Şarkl ~ • 
daki vazi,_ fil merkezdedir. 

rte' ti lJrl ~ ... 
ltalya _ .... ':a; ... Şarki Afrika ı

kua gelme&~· . 
tal a ordusunun bır tısmını ter 
kilyeden 130,000 er, General Frus
cl ,kumandasında olarak Amıara -

<Dn-= 1 ... ...,,...., 

Londradan 
bildirildiği
ne göre, Al
manlar Bal
kanlardaki 
müşkilitı 
yenilmiş ad· 
detmiyor 

Florina ve Yenice· 
nin alındığı teyit 

olunmadı 
Lomln 14 ( A.A.) - Afi: 
ô~en.ildiğine gö-re, Berlitı, 

Balkanlardaki miı§kıildtı ye· 
rı.Umiş addetmemektedır. Flo
rina ile Yenicenin alındığı 
Berlinde teyit edilmemişti1'. 
Saraybosnadaki askeri hedef· 
ler bomba,-dıman edilmıştif'. 
kuvvet talışıt edılmiş yerlerde 
büyük yangınla.T çıktığı gö
rülmüştür. 

Birlqik Amerika Hariciye NUUY 
Bull 

~ Kml Denlsl llM'P 
......... addedel'ek bar&p ... 

mı •Tkedeoetl bberlerl Mlh .... 
sanlelert tanfnldaa .... d .. 

.,..... eılilmektedlr. 

ATINA RADYOSU : 

"Almanlar bir 
şoförler cüzii · 
tamına benzi· 
yorve kuvvet· 

Makedonya leri yalnızmo
komitacılan törlerine daya· 
tekrar sahne- nıyor.,, diyor 

Ye çıktı 1 Atina 14 (A.A.) - Dün akşam 
Matbuat Nezaretinin Atina rad
yosu ile neşredilen bar4lt hak -r a a •• , • t. lflf••ll tındaki beyanatında eıcbıle İfir 

1 •• r. a ı. a • I •· Je denilmektedir: 
Makedo111& cepheBlndea dÖIRll 

• 1118 il 81l8 I Yunan yaralılannm bildirdiğine 

rıar aı 1 ~g=~r=ei, ~Alm·anıl;ar;;bi•r•c•şoıf~i·r.ler~c:ü-
~ 

Yunaa .ıtlrı ~.Sol-
J11daıa,.çeldled "~ ma
Wi8'8h «hm 9el'ell Buliar kow 
ınttııanuı dılakedonyamn Ymıaa 
1'oymaduruluncian kurtu1Uf11l'Ua 
sel&mlıyan te.lırafım ad~ kayt 
ile iktifa etmqtfr. Şimdilik bu hu-

(Deu ........... , nnın yeni ara-
Maç seyrederken zi ifgal ettiği· 

heyecandan ni bildiriyor 
üştü, yaralandı 

Tarab spor •erall
b• llaıtallaaedel 

Xadıköyilnde Çarıkçı mahalle
lhıde oturan Kirkor otlu Artin 
diin Beşiktaş Şeref stadında maç 
1eyretmete gitmiı ve kalabalıktan 

(Devama l lnel IQlada) 

Badapefte H (A.A.)-_ Maeu 
Genellnarmay '-tlwılıtmm diba 
Qle heri nepedilea tebliif: 

12 nisan alqamına kadar Baran· 
ya milsellesinl tamamlle işgal et
tik. Zırhlı ve motarlU lut'alanmas 
bu sabah Tuna ile Fhza arasında 
Ujvideke varmıılardır. ParqtltçU 
kıt'alarımas ileride bulunan bir· 
kaç milhlm köprüyü ellerine p-
9rerek motarlU kıt'ala?Jmız gelin
cin kadar muhafaza etnüılerdir. 

Kıskançllk yüzün
den karısını taban
ca ile ağır yaraladı 

Ric'at etmekte olan dUıman de
vamlı ileri hareketimize mini ol
mak için Tana ile Faza arasında
.ki köprBleri berhava etmektedir. 
Şimdiye kadar aayiatımız çok 

dej'ildir. 

Sofyada, Ma
kedony a.n ı n 
Yabancı ta
hakkümün
den kurtula
ıu kutlandı 

Kıskanç koca, elindeki tabanca 
ile birlikte biraz sonra yakalandı 

bah .. , 9 da iasbJıçht M hk A • • • 

~:O veriköyilnde = cma- a umıyet ı n ı 
,eı ~;ı.::-=: bitirenlere terci· 
de12 nuınar• o raıma ile 'bir h . ·ı k 
oııu Mehmetrı ~ bulunmak- en ış ven ece 
uıüddettenbe da kOC8Sllldan ayn· 
tadır. Fa~yünde bir eve git -
ıarak re .. ven ve kıskanan 
ırıi§tit· 1(anllD1 bah saat 9 da Feri· 
lbrahiın ~ yolunu bHle
köyünd~ -t..~-a.ml ~keıek üze -

· ve~· .. ---- t 
snış el tef etınit ır. 
nı.e bet • lnıJ1Ulllarla ll8ın 

..::: ~ 98 ••""' --

lktısat Veklletl it 
bulma tefkilltı 

kuruyor 
fk1.at Veklletl le ve lgJ bulma tlt

ldllb lmnılmalı bakJunda ,.eni blr b'ma..,..... buarlamlltu'. 

~·-........ ~ 

Sokaklarda geçit 
resimleri yapıldı 
Sofra 14 (A.A ) - Bulgar ajansı 

bildıriyor: 

Makedonyada, Trakyada ve batı 
nnırlannda yabancı tahakkümü al
tında bulunan Bulg&J' mıntakala • 
nnm kurtuluşu dün Sofyada m.e
raslmle tes'it edilmiştir. On bin • 
lerce halk ve mi!ltect tepiJMı mtl· 

Balkan Jarda Yunan cephesinin ummnl va zlyeti 

Balllaaıarda 

Vaztıete ballıl 

Alman tank 
kıt'alan in
giliz ordusu 
ile çarpıttı 

TUR AR 
••ll•••••tl 
•rt 91 llddet· 

"llllıım;;;;;;-lldlr ......... 

~imanlar 
Belgradı 

işgal etti 
iBGaJztl:ıu.a 
iLıt TEMAS 

Anadolu Ajammm wrdlll ma
lOmata '6N, ŞimaU YwıarıJatım· 
da. cephenin Sark mmtakuanda, 
İDllUz kıt'aln Alman ıaDk1an ve 
pQııed'*7le temua PCmlllerdlr. 
llubarebe netlceslnde Alm•nliır 

(nen-llMI~) 

lstanbulu ken · 
eli arzularile 

terkedecekler 

(HARP VAZİYETi 
Almanlar, Yugoslav ord~ ........ 
bir çenber içine almak istiy 
Yeni ve son Yunan mevzilerini yarmak 

teşebbüsü ıimdilik beklenemez 

(Yazan: IM.BLI BUBM&'I IU~'f'.) 
1) UeYADA: 
Alman • İtalyan motlrl& ltJrUi

lerl (Tobf11k. Bar.Uya) J1 ltPI et
miı ve Mwr • Libya hduduna 
aoblmu~ardır. Takviye edilmek
te olan lqills kıt'alan ancak 
(Sellom) mınakasında bt'I mfl· 
dafaa yapabileceklerdir. Alman. 
ltabaa bnetıerl Mama htila -

h ' da hava korun ..... ~ 
denemesi yapıl -Yann Eyübte, ayın 21 
Adalarda deneme 

Bu IÜ8h aat 11 de Be.rkoz baa-
118da da puit korunma ve PlftlOıçQ
Jere tarp mOdafaa denemeleri Japd
ınqtır. 

Bava tehllkes!n1 bildiren alarm dtl-
4flklerl 6Uilkten IOD1'8 halt evlerine 
ft78 • ptuı kOlımma :rerlerine u
lmnuf)ar V4t ekipler derhal faalbetı9 
ı~ 7ancm cıJwı. çökUnta. olan, 
pzlanan )'el'lere koPDU11ardJr. Dene
meler Yahköyilnde, Be.?kos lakeJeat 
clvannda ve Ça7J,l'da 71lPlbnlfbr. is
kele dvumda :J8DllD çıkmıf, c&On· 
Ut olmut ve ekipler de bal lAzun P
Jen tedbirleri aJmq)ardır. Yaralılar ve 

SUia aıldrJenml• ilk ledaWlıılıi( 
pıJank lmdaı • ..,., .......... 
"~· S.:,toı Ca1'm clvanU tillD • 
ID8ll panfQtclOerl tn:dıdl1tiı 

~ .. 4lrl;iıll .... -
~. 

Deneme mu~.at 1letlce 
mlf w ekipler takdfr edllınietir. ~ 
188t 15 de E7Qpte deaemeler :ra»llMlıll 
eattır. 

Bütiln Adalarda ,.apılaeak -~~ 
Jerin aym 21 inde J&pıbnua brl~Y 
DUftu'. 

Beyanname verme 
müddeti yann bitiyor 

İstanbulu kendi anala~Je terket- liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiii=;; 
mek lsti}'enleri param nakletmek il
.ere ka7makambklarda teni edilmek· 
te olan ~-..ıerta Jarm IGll "1· 
nüdür. 

Yarın akşam beyanname tevzllne 
IOJl verileeek ve Çarfamba ınnu Vlil· 
,ette bir toplantı :rapılarak balk tara
fından doldUl'ulan bQ'ıuwuneler teı
kik edilecektir. 

Netice bükfunete blldirtJeeek n ,._ 
Jecek emre t6re bueket edileeektir. 

(s. ı ı .& c a] 
ilk Defa 

Blsla ..ıuat arkadqla -. ... 
pyorduk da: 

- Yahu, bu So97et • ~-... 
ahetlesl herulde SnJetler lcJa 
çok ve pek tok mfllalm.. 

DIJ'U'Ü, Ohe etti: 
- St.Da, ilk defa .. ...,._ ... 

diyor ve lapoe JIUJelJ• !İamuu 
atarfuyod. 

-Belkltle,mllftnw..a..,.. 
rlD koslan aleyhlU btaaılnut 
ltlr 8o9)'et •iıtlomatik ma.a.ld-
7etl nr, ortada_ 

ÇeQlmaaftnlia. •• 

ÇERÇEVE 

MUBASIBI 
MEdP FAZIL JUSAK'ODK 

Avnpa milletleıla•-. W.U 
w -...ıı katal bueketiae 
brp matldl •• maanl mtlca
ielelerWe, tltlı Mr lmtitla 
lteyeti ta amuralan laeldeNia 

Jltieadelenln l.ki Wl7tlk llutR 
Almaıı1a w ....,...._. 
41te"'• .. 

ır... - il <+> ..,. 
it<->-
ç~ 1(+) 
...... ,.. '<+> ......... . 
Jfoneç ı <+> 
Bot.n• 1 <+> 
Belçika 1 ( +) 
Fransa .,. <+> 
M-.:arl\tu 1 
•nuınra 1 <+> 
........... 1(-) 
Yapslavp i <+> 
Ynulataa 1 ( +) 
An11pa mflleQerl. lhıll w ....lj imal ---- kup 



2 - SON TELGRAF 

HEP SULH - -
/ÇiN DEGIL iri/?. 

Nasreddin Hocaya aonnuf" 
lar : 

«- Dünyanın ortası nero
aidir? .» 

«- Ayağımla ba&tığım 

yer •• » 
«- Yahu, nasıl olur, 

ca?.ıt 
«- inanmazsanız, 

nüz .. » 

Ho-

ölçü-

Muharip tarafların ikisi 
de, dünyaya sulh, saadet, 
hürriyet ve insanlara refah 
getirmek için muharebe et
tiklerini söylüyorlaf. 
. İşiniz yoksa, düşünün, ba
kalım! 
KVÇVKBIR 

iSTATİSTiK ------
Bir arkadaı, garip bir iıta• 

tistik yapmıı: Bir vapurun 
aalonunda tamam 73 yolcu 
varmif •• Bunlardan 38 i çene 
çalıyor, 21 i denizi seyredi
yor, 8 i gazete okuyor, 3 Ü ta· 
vana bakıyor, 2 si uyukluyor 
ve 1 ide kitap okuyormut! 

Acaba, bu iıtatistikten 
makıat ne? •• 

Mecburi 
Mücadele 
Bataklık civarındaki· 
ler bir gün sıtma mü· 
cadelesinde çalışacak 

Sıhhat ve Dahiliye Vekil.et -
!eri tarafından Vilayet ıııtma mü
cadele komi.fyonlarına ve diğer 
alakadarlara mühim bir tamim 
yapılm!f ve her taraftaki batak· 
lıkların kurutulması için sıtma 
mücadelesine hız verilerek lüzum 
görülürse küçük say kararı ve -
rilmesi de bildirilmiştir. 

Küçük Say karan verildiği tak
dirde korunulacak bataklık ci -
varındaki kaza ve köylerde otu -
ranlar da 15 • 60 yaş arasuldakii 
mükellefler bedenen bir gün Mü
cadele Komisyonu emrinde çalı -
şacaklardır. Mükelefi~ti bedenen 
yapmak istimiyenler bir günlük 
çalışma ücreti olan 100 kurllf 
vereceklerdir. Bu karara muha -
lif hareket edenler hakkında Sıt
ma Mücadele kanununun 17 ind. 
maddesine göre tııktbat yapıla -
cak ve 100 kuruş tahsil edildik -
ten maada mahkemeye verilerek 
haklannda 5 liradan 100 liraya 
kadar ceza verilecektir . 

K'OÇCK HABERLER 

ViLAYET ve BELEDiYE: -------* Karaköydekl Ziraat Banka -
sının önü çöküntü asan göster -
mektedir. Belediye Eminönü rıh
tımı ile burasını tamir için tetkik
ler yapm:ıkl:ıdır. 

MAARiF, UNIVERSITE: 

imtihan 
Şimdi, malum ya, imtihan za

manı.. Çocuk velileri, çocuklar, 
hocalar imlihan derdile meşgul.. 
İmtihan, kolay bir iş değildir. Na· 
polyonun meşhur fıkrasını hatır· 
!arsınız. 

Gece yarısı uyandı.r~lar: 
- Haşmetmeap, filin devlet 

harp ilan etti. 
- Ya, demiş.. Bunun için nıi 

uyandırdınız?. Ben de, imtihana 
çağırılıyoruın, sanmıştım. 

Geçen gün bir ahbap çoC'Uğu 

matbaada ziyaretime ırelmişti. 
Söz, tabii bir seyir ile imtihanlara 
intikal etli. Bir talebenin, türkçe 
dersinden muvaffak olaınadıiı 
menuu ortaya çıkmışlL 

Ziyaretime gelen çocuk: 
~ Türkçeden nasıl muvaffak 

olamıyorlar?. Aklım ermiyor, de
di. İnsan, türkçeden imtihan ve
remez olur mu?.• 

Bu telikkiyi yabana atmayınız. 
Ve üzerine parmak basınız. Bu 
telakkinin çok geniş bir hududa 
malik olduj;unu kabul ediniz. 

Biz, bu me'\-ZU üzerinde konu
şurken, mubaveremize kulak ka· 
bartan bir arkadat, şöyle dedi: 
•- Türkçeden elbette sınıfta 

kalınabilir, dedi .. Babıiilidc bile 
türkçeden imtihan veremiyecek 
muharrirler bulunduğuna kani

im.. Hal meydanda.. Ve bu bal, 
•türkçeden sını(ta kalınır mı?.• 
teliıkkisinin bir neticesidir. 

RESAT FEYZi 

Bir yılda tra m
vaylar 80 mil-

Yeni Et Fiatları 
Tesbit Ediliyor 
Fiat Mürakabe Komisyonu 

Ticaret Vekilinin hu gün 
Reisliğinde 

Şehrimiz Fiat Miirakabe Ko -
mlsyonu, bugün öğleden sonra 
Mıntaka Ticaret Müdürlüğü salo
nunda toplanacaktır. Bu toplantı
ya. şehrimizde bulunan Ticaret 
Vekili Mümtaz Ökmen'in riyaset 
etmesi kuvvetle muhteıneldir. 

Bugünkü toplantıda üzerinde 
tetkikler yapılan bütün mesele -
lerin görüşüleceği söylenmekte -
dir. Bu arada, et meselesinin de 
mevzuu balısolacağı anlaşılmak -
tadır. Malı1m olduğu üzere, fiat 
mürakabe bürosu, et fiatlannı 
kolaylık'ıı kontrol edebilmek mak
sadıyla muhtelif istihsal mıntaka· 
!arından malumat istemişt!r. İlk 
gelen malılmattan halen İs -
tanbulda cari et narhının biraz 
daha indirilmesi mümkün olacağı 
anlaşılmaktadır. Bugünkü toplan
tıda işte bu narh işinin görüşü! -
mesi muhtemeldir. 

Aynca komisyon, mutavassıt -
lara verilen un satmak hakkını da 
yeniden tetkik edecektir. Bilin -
diği gibi ekstra ekstra un işleyen 
birçok esnaf, unlarını, eskisi gibi 

toplanıyor 
Topra"k mahsulleri ofisinden satm 
almak istediklerini gerek şehri -
mizde bulunan Ticaret Vekiline, 

gerekse Belediye İktısat Müdür
lüğüne ve diğer aliıkadarlara ar
zetmşilerdir. 

Gazoz ımalltllane
lerl için yeni bir 

tarmatname yapıldı 
Yağ izabe yerleri ve gazoz ima

lathaneleri için zabıtai belediye 

Wimatnamesine yeni hfikümler 
konulmuştur. 

Şehir Mecli:;ince kabul edilmiş 

olan bu hükümler yakında tatbik 

olunacaktır. 

Tünel Kayu~ı 
Tramvay ve Tünel İdaresinin 

Amerika ve İsviçreye ısmarladığı 

Tünel kayışının yakında yapıla -

rak şehrimize getirileceği öğre -
nilıniştir. 

--~----~.~~------~ 

Leyleklerle Kartallar Harbi! 

Yeni gelen 
Eşyalar 

Son gelen 1 milyon 
700 bin kiloluk eşya 
çıkarılıyor 

Alınan bandıralı Artarya ve 
Doloo vapurlarile İbrail limanın
dan 1.700.000 ton ilha!At eşy
getirilerek ihraç için icabeden 
muamelesine başlaıxınıflır. Gi!leJL 
mallar arasında çini sıhhiye eş -
yası, gazete kağıdı, sigara kA.ğıdı, 
amba!Aj ve yazı !<Ağıtları, boya ve 
eczalar, kimya maddeleri, asitler, 
ateş tuğlası, kanaviçe, kiğıtlı jüt.
ten yapılmşı çuval, lokomotif alı:
aamı, tekerlekleri, kazan ve yedek 
parçaları, çelik çubuklar, petrol 
ve su boruları, demirden muhte
lif eşya ve parçalar, elektroınotör 
ve aksamı, pil bobinleri, alat ve 
edevat, sellülöz, göz cihazları, lo
komotif frenleri, demirden mamul 
külliyetli miktarda inşaat malze
mcsı, çubuk demir ve saç mamu
liıt. anilin boyalan, fabrika ve i
mali!thane inşaatına malısus bir 
çok demirden mamul eşya ve par
çalar vardır. 

r·nıaudlyaya yapı

lacak lbrac ilt 

Yani çok az adam gazete 
okuyor mu, demek istiyor?. 
Yahut, güzel denizi çok az a
dam mı seyrediyor, demek ia
tiyor?. Fakat, ıuna aklım er· 
medi, bu sayımın yapılması 
devamınca, bu vatandaşlar 
hareketlerini hiç değiıtirme
mitler mi?. 

* Geçen yıl lise bitirme imti
hanına girip de muvaffak ola -
mıyan talebelerin bu yıl doğru
dan doğruya Maarif Vekaletine 
müracaat etmeleri kararlaştırıl -
mıştır. Vekalet bunlan mektep -
lere tevzi edip imtihanlarını yap
tıracaktır. 

ı yon kişi taşıdı 

Bursa ile Apolyoont ve Manyas 
tarafl ar:ndan gelen haberlere gö
de birkaç yıl evvel olduğu gibi, 
bu sene de ley !ekler ile kartallar 
ara5ında bir muharebe başlamış
tır. Çok kanlı olan ve iki taraftan 
da birçok ölü ve yaralı bırakan bu 
yaman sa,·:ış Apoly.ont ve Man
yas taraflar-nda b~ladıktan son
ra, Bursa civaruıda A~laşan, De
mirtaş ve Silihtar köyleri arasın
daki sahaya ınlikal etmiştir. Civar 
halkı , bu kanatlı mahlukların ha-

vada çarpışmalarını büyük bir 
heyecan ve ibretle ıeyretmişler

dir. Leyleklerin Uludağ istikame
tinden sürülerle geldikleri ve ar
kadaşlarının hücum saflarına gir
dikleri görülmüştür. Harp sahne

sine yakın bulunan köylere bir 
çok yaralı ley !ekler iltica etmekte 
ve mülteciler köylüler taraf.ndan 

merhamet ve şefaatle kabul edi
lerek beslenmekte ve yaraları te
davi edilmektedir .. 

Şehrimiz Finlandiya konsolos -
luğıı Ticaret Odalarına gönderdiği 
bir mektupla Ankarada 9 teşrini
sani 1940 tarihinde imza edilen 
Türkiye - Finlandiya ticaret an
laşmasının üçüncü maddesi mu -
cibince iki memlel:etin birbirine 
ihraç edecekleri yerli malların her 
iki memleketteki konsolosluklar 
tarafından tasdik edilmiş birer 
menşe şehadetnamc>iyle gönde -
rilmesi lazım geldiği halde Tür
kiycdeki Finlandiya konsoloslu
ğuna menşe şehadetnameleri imza 
ettiriltmcdcn Türkiyeden Finlan
diyaya mal ihraç edildiği görül -
düğü bildirılmi~tir. Finlandiya 
gümrük idareslne 1/12/6940 ta -
rihinden itibaren Türkiyedeki Fin
landiya konsolosluğunun imza 
bulunmıyan menşe ~ehadetname

lcriyle ihraç edill'cek mallann Fin
landiyaya sokulmaması için teb
ligat yapıldığı da kaydolunarak 
ihracatçılarımızın keyfiyetten ma
lfunattar edilmeleri istenmiştir. 

CANLI 

MANKEN ----
Bir terzihane ilanı oku

dum: Bu terzihanede canlı 

mankenlerle yeni tuvaletler, 

elbiseler teıhir edilecekmit ! 

Canlı mankenden maksat, 

maliim, bayanlar bu tık elbi

aeleri giyecekler, aalonda do

latacaklar ve elbiseleri teıhir 
edecekler •• 

Böyle canlı mankenli aer· 
gilere elbise ve tuvalet me

raklısı bayanların rağbet et
mesi lazım •• Fakat, bilmem 

amma, bu sergiye daha ziya
de baylar gidecek gibi geli
yor, bana •• 

SEVGiLiSi 

VE DELiKANLI 

* Havacı subay yetişmek üzere 
Harp Okuluna girmek istiyen si
vil Lise mezunlarının kayıtlarına 
başlanmıştır. 

TiCARET ve SANAYi: -------* Sümer Bank kendi fabrikala
rına ihtiyacı olan yapağıları satın 
almak üzere faaliyete geçmiştir. 
* Balkan Harbinden evvel İs

viçreye doğru yola çıkanlmış o
lan ihracat eşyasının Yugoslav 
hududunda kaldığı öğrenilmiştir. * Cenup ve Şark Viliyetleri -
mizde ipekciliğin inkişafı için bu 
viliyetlere 25 bin kutu ipek böceği 
tohumu gönderilmesi kararlaştı -
nlmı tır. * İı.mitte yeni tip ekmek 12 
kuruş 10 paradan 12 kuruş 20 pa
ra ·a Mkmıştır. Bursada 15 nisan
dan itibaren ekmek 13 kuruşa sa
tılacaktır. 

MÜTEFERRiK: 

Bir delikanlı, sevdiği ka
dına kavuımak için, ihtiyar 
bir kadına büyü yaplırmıt! 

İhtiyar kadın da, 99 luk tes
bihi ile tam büyüyü yaptığı 
esnada yakalanmıt ! 

--
Bu zamanda, aevdiği kadı

na aahip olmak için büyü 

yaptıran genç aıık bulunabil
mesine hayret etmemek 
mümkün değil! 

Peki amma, sevdiği kadını 
baıka hiç bir ıuret ve vasıta 
ile elde edememit mi?. Bu, 
ne biçim delikanlı im it?. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 29 

* Büyük Şair Abdülhak Hrunlt 
için dün akşam saat 21 de Üskü
dar Halkevinde bir ihtifal yapıl
mıştır. İhtilalde kalabalık ve mü
nevver bir kiitle bulunmuş aza
dan Fcvet Göriş, Büyük Hamit 
hakkında b!r konferans vermiş ve 
şiirkrindcn bazılarını okumuştur.! 
Büyi:!: hll' aliıka ile dinlenen kon
feransı müteakip <Tarık• dan bir ı 
sahne temsi! edilmiştir. * Evka[ İdaresince tekmil yurd
da bulunan 3456 cami ve mescid
den 914 tanesi tasfiyeye t9.bi tu
tulmuştur. 

KOL KOLA 
Müellifi: Nizamettin NAZiF 

Naci, hala ne olduğunu anlıya- j 
ma~ıL Etrafındakileri bir rü -
yada inıış g.bi dalgın dalgın sey- 1 
rediyordu. Bu sırada Perihan, san
ki bu çirkin hadisenln en mühim 
kahramanı kendisi değilmiş gibi, 

güdcrı mantosunun cebinden çı
kardığı bir küçük aynaya bakarak 
dudaklarının rengini tamir edi

yor ve büyük bır soğuk kanlılık-
la polislere, • 

- Uzun etmeyin de ... - Diyor

du - şu zabıt varakasını hazırla -
yın. Raha•ımı bozıduğu için ve ba

na hakaret ettıği için bu efendi
den :kayetciyim. 

- Kim kimden şiklyetci? - Diye 
inlodi Daniş - sen mi benden? 
Hay?!yct ni iki n:ıral . ~t i · a
damı mahkemeye vereceksin ha? 

- Şüphesiz... Siz mondain bir 
insan dı'ğilsiniz. 

- Kaltak! 
- Siz bir terbiyeslzsiniz. Hem 

ne hakla beni takip ediyorsunuz? 
Bu polisleri, jandarmaları peşinize 
takıp buraya gelıneğe ne hak -
kınz var? 

- Sen benim nişanlıınsın. 
- Bu sen'n kendi kendine ver-

diğin bir paye..Hem nişanlım da ol
san yine beni rahatsız edemezsin. 
Koc:ım değilsin ya sen benim. 

Bir polis mıidahale etti: 
- Kim bu bay? 

- Sevdığim. 
- Bu bağıran bay nişanlınız, 

bu susan bay da sevgiliniz öyle 
•• mı. 

- Tamam kendisi. 
- Adınız nedir bayun? 

Taksi azlıDJ yocu
ıarı y zde on faz. 

ıaıaştırmış 
1940 yılı içinde şehrimiz tram

vaylarlntn \:&ziyctjni gösterir bir 

rapor hazırlanarak Şehir Meclisi
ne verilmiştir. Buna göre faali· 
yette bulunan arabalarda geçen 
yıla nazaran % 16 bir tenakus ol

duğu halde 1939 yılından % 10 
nisbdinde fazla yolcu taşınmıştır. 

1940 da tekmil şehir tramvayları 
yazın 2405, kışın 2785 sefer yap
mışlardır. 

1939 yılında tekmll tram\'aylar
da 78 milyon 416 bin 158 kişi nak· 
!edildiği halde 1240 da 80 milyon 

887 bin 460 kişi taşınmıştır. 

İdare bunun sebebini otobüsle

rin, tak'iilcrin azaln.:asına •ilet
mektedir. 

En kalabalık mü1tni temin e

den saatler yaun rn-20, kışın 18-19 

arasıdır. 

1!)4() da ~elırinıiz tramvayları 2 
milyou 809 bin 725 lira hasilal 
yapmışlır. 

Turlug 
Bat .) 

lftp Reisi 
gi!tl 

Turing Otomobıl Klübü relai 
Reşit S2ffet Atabinen Halayda 

tetkikler yapmak üzere İsknede -
runa gitmı~tır. Reşit Saffet Ha -
taydan sonra Anadolunun garp 

mıntakalarını da dolaşacak ve 
Turiı:ın bakımından tetk:ik:lerde 
bulunacaktır. 

Polis bu suali Naci Galibe sor
muştu. 

Perihan ondan evvel davrandı. 
- Bağıran baya sorunuz. O da

ha iyi bilir. 
Kızın yüzünde en ufak bir kı

pışıklık olmadan söylediği bu söz
lerdeki alay lhnışı büsbutün ku
durttu. Sükunun iades •, 0 tahki
katın sc\A1ne• i namına poli-icr o
nu odadan çıkardılar. O zaman 
:Nacı kun oldu"unu sôyledı. Ne- 1 
rede oturduj!unu !:aç )aşınıla ol
duğunu, mesleğini, ailesini her şe
yıı ı .oyledi. Fdkat bırşey anlı -
yamadı: 

Başına gelen bu belanın neydi
güniı .. 

Bunu ancak polisler, Dantşi a
lıp götürdükten sonra gözlerin'! 
Perihana çevirdiğı vakit kızın sa
vurduğu kahkahadan anladı: 

- Sen mi yaptın bu işi• 
- Evet. •• Sabahleyin sana tele-

fon ettikten sonra onu dairesinde 
buldum ve sesimi değiştirerek bu 
gece saat sekize doğru •Perihan 
hanımla Naci Beyin burada kapa
nacaklarını. bildirdun. 

r .. . ') 
==:::cADLIYEve POL/S_J_ 

·--Beşiktaşta park içerisinde bu· 
lunan kol ve bacakların esrarı 

Yunanistanda 
yeni medent kanan 

Adllye ve zabıta bu leci hadise baklrın
da moh·m ip uçları elde etil 

Beşıktaşta bir pru:k içeriı>iııde 

bulunan kesik kol ve bacaklar 
hal<k·ndaki tahkikata ehemmiyet
le devam olunmaktadır Morgun 
verdi ~i rapc a göre, bunlar n park.. 
ta bulu:ıduğu tarihten iıç gün ev
vel kcsılmı, olduğu anlaşılmak

tadır. Z.obıla ve müddeiumumilik 
evvelki g1..n elde ettikleri mühim 
izler ı.ızcrlndc )·ürümckte devam 
etmektedirler. 

Di~,·r taraftan ayaklarda bulu
nan ç~raplaı· bu !'rkeğin fakir biri 
olduğunu go.;termektedir. 

İKİ VAK'A 
Aksarayda oturan Cemal Ulu

soy ile Liinga caddes'.nde bir nu
maralı evde sakin garson Muzaf
fer ara•ında sarho~luk yüzünden 
ç·l:an bir kavgada Cemal, Muzaf
fcrı hıçnkla yüzünden ağ r surette 
yaralamıştır Yaralı hastaneye 
kaldırılmış, suçlu yakalanmıştır. 

- Peki beni bu kap:ıııa sok -
mağa neden lüzum gördıin? Hem 
lıayır ... Buna inanamam. Zira sen 
Tıı.rabyad'aki evden ayrılmak is
temeı:\iştin. Orada kalsaydık bu 
hadise olınıyacaktı. 

- İnan inan. Eğer burada böyle 
bir kapan hazırlandığını hatırla
masaydım, sen beni Tarabyadan 
güç ay .rırdın. Bu mendeburla ev
lenmeme mani olaca!< tek sebep 
bu olnbilirdi. Artık evlenme me
murluğundaki kfıı.ılları al.>ın, sa
lamurasını kursun. 

V c gayet cidd ibir tavırla ilave 
etti 

- Sizı rahatsız ettim Naci Bey. 
Beni affodecek misiniz bilmem? 
Fakat sizi temin ederim, sizden 
ayrılmak bana pek acı gelecek. 
Gördünüz ya. .. Polisler onun şiki· 
yetını manasız buldular. Zlra ü
zerimde hiçbir hakkı yoktur. La
kin sizin bana hlddctl~nmcğe çok 
hakkınız vardır. İğrendiğim bir 
adamdan kurtulmak için çıldıra
sıya scvdiı'!lm bir adamı feda et
mek pek acı amma, ne yapayım 
olan oldu. Allaha ısmarladık. 

Fenerde Ayazmakapı cacidesin
de ı-..-.rcsteci Numanın mağaza

sında çalı~an hamal İsmail, üzeri
ne yıkılan kerestelerle muhtelif 
yer.tcrınaEn agır) arlil nn .... ~ ~r. iS

mail Cerrahp:ışa hastanesine kal
dırılmı.ştır. 

İki feci iş kazası 
Şi~lide lastik fabrikasında ça

lışan M. Ali kendinı makineye 
kapt:rmış. her iki elı de bilekleri 
hizasından kopmuştur, Yaralı bay
gın bir halde Şişli çocuk hastane
sine kaldırılmı.şt r. Had:se etra
fında zabıta tahkikat yapmakta
dır. 

Galatada Şevkete ait demir eşya 
fabrikas nda çalışnn Muanez ka
zaen elini makineye kaptırmış, iki 
parmağı birden dogral!mıştır. Ya
ralı Beyoğlu hastanesinde tedavi 
alt.na alınmıştır. 

- Yalnız gidemezsiniz . 
- Elbet yolda bir otoınobil, bir 

otobüs bulurum. 
- Mümkün. Amma seni ben bı

rakmam. 
- Beraber mi gitmemizi isti

yorsunuz? 
- Evet Perihan, beraber gide

ceğiz. Bir evimiz olduğunu unu
tuyorsun gal!ba? 

Kız, bir çılgın gibi delikanlının 
boynuna atıldı. İki dudak bir da
ha bir!eşti. Bir dakika sonra bü
yük bir fırtına atlattıklarına mem
nun olan çiftlik garsonlarının se
vinçle bakan gözleri önünden koca 
araba son sür'atle Tarabyaya yol
lanıyordu. 

ın 

Ertesi gün, öğleden sonra saat 
bir buçukta Raşide ile Rezzan ber
berde karşılaşmışlardı. Bu tesa
düf ikisine de en ufak bir hayret 
veya sevinç vermedi. Bu karşı -
!aşmayı gayet tabii buldular. Zira 
çarşamba, ikisinin de Coiffure 
günü idi. 

Üç yıldır, Tanrının her çarşam
bası bu !ki kadını ıu berber dük-

Dost Yunan milleti harple uğ
raştığı şu sıralarda, ilmi faali -
yetlerinde geri kalmamaktadır. 

Ezcüml~ birkaç yıldanberi ha -
zırlanmasına çalışılan yeni Medeni 
Kanun ikmal edilerek tedvin e -
dilmiştir Bu yeni Medeni Kanun 
zamanımızın en son ve modern 
bnunlanndan bir:dir. Gelecek 
yıldan itibar~n tatbik ve mer'iyet 
me\•kiine ge: irilecektir. 

--·-
G ·rbi!~ ocu~ı md
sc.bal< sı ya ıı ~tak 

23 Nisan Çocuk Bayramı mü -

nasebetile Şişlı Çocuk Esirgeme 

Kurumu hediyeli çocuk eğlen -
celeri ve gürbüz çocuk müsaba -
kası hazırlamıştır. Bu müsaba -

kaya çocuklarını iştirak ettirmek 
istiyenlerin pazartesi ve perşem
be günleri saat 11 den 13 e kadar 
Osınanbey Şair Nigar sokak Ki
tapçı apartunan birinci katta Ku
rumumuza müracaat edecekler -
dir. 

kanında birleşmiş buluyordu. Ba
zan Rezzan evvel geliyor, bazan 
Raşide, manikürünü daha evvel 
yaptırmış bulunuyordu. Fakat 
hangisi daha evvel gelirse mutlaka 
öbürüsünü bekliyordu. 

İkL<;.i de sarışın, uzun boylu bir 
kalfanın iskemlesine yaklaş -
mışlardı. Temiz ve gür saçlan 
dalgalana dalgalana omuzlarına 
düşen bu genç irisi kızın ipince -
cik berbeli ve çok güzel bacakları 
vardı. Raş-ide, onun, buğulu ba
'kışlı mavi gözlerine hiç de lakayt 
görünmüyordu. Hele Rezzanın, 

gözlerini kızın dudaklarına daldı
rarak bir: 

- Bonjur Anjelciğiml 
Deyişi oldu ki deli gibi aşık bir 

delikanlının ağzından de bu •An
jelciğim• kelimesi ancak bu de
rece baygın ve ahenkle çıkabi -
lirdi. 

Kız, tuvaleti henüz tamamlanan 
şık bir müşterisinin şapkasını giy
mesine yardım etmekte idi. Rez
zanla Raşideyi yanyana görünce 
yarı sevinç, yan hayret'e 
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Yazan: ALİ KEMAL sVI'# 
Dünya matbuatının ıriitunhı' lı 

ela yer tutan rivayeytler tür~lil ri 
) lüdür. Bugünlerde orta7a 
11 brdan biri de şudur: k 

a 
n· 

İtalyada Kral ve haned•~.ıı k 
kinı hep sulh istiyorlarmış. t b 
buna Almanlar varkuv~etlıf' 
mani olacaklarmış.. ve salre 
linde bir iki gündür bazı babt 
gelmektedir. 

Herkesin maksudu bir a~ ıi 
rivayet muh 

İtalyan harp •lı·a eti artık 1 

etmiş olabilir. Fakat on sekb 
nedenberi memleketin mukıı' 
ratını idare mcvkiinıle bulu 

!ar bu iflôsı nasıl itiraf edct 
cekler ve hele yeni icobnt~ ~ 
uyabilecekkr~. 939 lıarlıl lı 
dığı zaman İtalyan milleti. · 

şmdakilcre olan itimadı şö.I' 
rif edili~·ordu: 

'e 

- Çünkü İtalyayı har! c 
yacaklar?. 

Gayrlmuharip olarak ka1 

ta hem ~leme karşı t.>hdid: 
rine getirir gibi bir 'nziyct 1 

vardı, hrm de İlalynnın bar 
careli artııkça artıyord•ı. il 
bir hal devam edip dıııurken 
esine payan yoklu. Bu hnli id 
ettirdikçe İtalyanın ha .,dak 1 

de İtalyan milletinin itimadı 
demekti. Fakat: 

Huda göstermesın a ·ırı 
İzır.: 'ı lal bır ye de 

O zaman bütlin dosllar dii 
lnra rahmet okutacak kod•! 

1 
sözlü •·e ısırıcı olurlar. l ııla1 j)ı 
!ay u(ere varmalı. için kcnd 

rincc tam vaktinde hnrhe rJ' 
"I' olan İtalyanlar Fraıısanın mU ' 

ke aktedcceği ı;-üne kadnr h< 
mişlerdi. Lakin çok b.!en ç k 
nılırnıı~. O kadar ince hc<aplı 
loıııutlara talih başka llirlU ~t~ 
gösterdi. 
Şimdi bu bôdireılcn ltal,-t' 

kurtarmak içiu biç çare y(lk ~ 
busu ile buna çalışacak lor kal~ 
dı mı?. Amerikan menbnlarıı 
verilen haberler manalıdır. il 
yanlar herhalde bu bilyük :ı:ar• 
artık bir yerinden olsun dÖJIP' 
düşünüyorlar. 

Eski İngiliz düşmanlığını 
sında temsil eden ve kaç scll 

İtalyan efkJiruıı hep İngiltcrt 
leylıine tahrik elmiş olaıı 

kiıtibi umumi Fariııaçi artık 
tada yoktur. Yunanlılara karŞI 
harcbe ederken cephede ölen 
rina inin sahnt>den ebediycıt 

kilınlş olması İtalyanın baf1 

bulunanlar arasınd• oz ebfll' 
yelli olmı)·an bir keyfiyettir. 

ki de fırkanın ıııntedil un ~ 
faaliyet sahne.ine çıkarılar'" 
den gideni miiınkiin olduı: 1' 
kurtarmağa b~kacnldnrc!ır. 

Lakin bu rinyetlcr arn .ıncll 
ihmal edilmiyecek olaııı şupb 
Papanın bir g\in fırsat rıknr 
maz bir mütareke akdi i n ~I 
cnğına dair olanıdır. Pnpalılı 
zamanlar sulhun muhaf:ua•' 
uğn~ırken bitaraflnrdnn en ~ 
metli yardımcı olarak Amt 
Cumhurreisini buluyordu. OP • 
ci Pi ile Reiıı Ruzvelt ara<ırıdl I 
uğurdaki teşriki me,ai az cb, 
miyetli olmamıştı. Fakat sulh 

hafaza edilemediği gibi ita1)'1 İ 
harbe girmekten kendini aia 1~ ı 
Almanya ile ittifak onu harlıt • 
dar sürüklemiş oldu. Şimdi o~ 
lık bir yıpranmanın bülün ac11 

nı duyduğu görülyor. 
Vatikanın b~rhalde İl•lf' r 

muharipleri arasında bir nıU1', 
ke akw için çalışm•k üzcrr 
man ve zemini bckl~diği ,ıi1 
şunu ıla hatırlatıyor: Vali~•~: 
diplomatlar son derece ıhtı 
oldukları kadar sebat ile çalı ı 
yı da bilirler. ihtimal ki V•11 ,., 
aylardanberi hep o zam•n• ti 
zemini bulmak i~ln nıe al • 

fcdiyor. Fakat el ile tutu!a••"ı · 
dar bir neticeye varınodnn or 

herhangi bir haberin çıl:ı1'~ 
maksadına muvafık gÜrınc"' ( 
labilir. Şimdi İtalyanın ınUP ~ 
sulha doğru gideceğinden h~ 
dilirken Vatikanın bıınd• oYP 

cajiı rolün derece 1 dü ünülst 

rek. I.iikin buna dahn ,.,J·il j 

giirimiiyor. Ilole harbin h•ı 8 

smda. 
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M EMELERDE: 
sana 1 ·ma:veHer yiğitin bir yoğurt 

1 ~inirlere dikkat . .l 

Bu harbin daha mütkül 
zamanlan olacak. Çarpı• 
ıanlar için bu mütkülatla 
karşılatmak tabiidir. O
nun için sinirlere kuvvet 
ve tahammül idmanı la-
zım •• Türkiyede ilk defa opereti yeyı•şı• olduğu gı•bı• 

kuran ve operet artistliği iıini 
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Bu harpte silahla yapılamıyanı 
•ö~Je ve şayia ile yapmak ifin ça
lışanlar var. Tutulan usul de ye
rine göre değişiyor. F:ıkat ınuay· 
Yen hatlar artık belli olmuştur. 
her yerin h:alcti ruhiyesine göre 
k•h yeis verici <özler çıkarmak, 
kah da evindirccek •mevsuk• ha· 
herler neşretmek. 

Sinir harbinde sevindirici, fakat 
asılsız şayalnrın aksüliımeli de o 
nisbctte iiziintülü olac•ğından a
ıabın böyle bitkin bir hale gelme· 
4İnden istifade he.•ap edilmektc-

r. Suyun uyudu~u, düşmanın 
~Yllmadığını Türk babaları eski· 
denheri söylemisler. Harbin baş· 
langıcındanberi Inı:iltcrcde şchir
'erde, kö}·lerde balkın okuyacağı 
rcrlcrde büyük yaftalarla hatır· 
atılmak istenen hep bu oluyordu. 
tlünyanm hangi tarafına gidilse 
1 "işmiyen hakikatler vardır, Hem 
le hangi zamanda yaşanırsa ya
an ın. Tarihin kaydcttôj\i zaman· 
ardan daha evvelki devirlPr ile 
irnı!nci a~ır araıınnda bu hnsnsta 
.. •k görii\müyor. Suyun uyııyup 
11§lnanın uyumadığı haki ·ati de 
Unya yüzünde kavga başladığın· 
•nheri böyle. 

ber daha işitiliyor: Orası tekrar 
alınmış, hem de İngilizlerin par· 
lak bir zaferi şeklinde istirdat e· 

dilmiş. E·,irlerin miktarı binlerce

dir. Bu kabil sözleri duyduktan 

sonra yirmi dört saat bcklemefe 
lüzum görmeden \unların haki
katen inanıldığı da olur. Meğer 
devrisi gün a ;lı ve esası olmadıi'ı 

meydana çıkacakmı'.' O zaman 
büyük bir inl...isarı hayal. 

llalbuki ne o ilk sevincin, ne de 
sonraki inkisarı hayalin lüzumu 
vardı. Bütün İngiltcrenin hU, har
bi başarıp başarmaması keyfiyeti 

filan yere asi-er çıkarıp çıkarma
mak ve orayı ne paha jlna olursa 

olsun elde tutınııktan ıı.ı nrctti:? 
Bu harp daha sürecek. Çarpışaıı
lar için çetin günler vardır. Bunu 

hep böJ le bilerek fcvkal3dc za
manlara göre sinirlerine de baş
ka bir kuvvet ,.e lahnw mü! idmanı 
yaptırmayı İngilizler dalıa iyi bul
dular. • • 

ılb b r adam 

bir aahne mesleği haline so

kan Cemal Sahir için bir jü
bile yapılıyor. Bu jübile, vak
tiyle yap:lmqtı. Fakat, bir 
merasimden ibaret kalmı§tı. 

Halbuki, jübilenin gaye•i, 
namına merasim yapılan e
mektar •an' atkiira bir yardım 
temin etmektir. 

Bu seferki jii.bile de bu ga
yenin elde edileceği tahmine
di'ebilir. jübile, ayın 15 ine 
rastlıyan Salı akşamı Franaız 
Tiyatrosunda tertip edilmek
tedir. Cemal Sahir, san'at 
ceplıesinden ta dir ve teşı•ik 
görmive layıktır. lfattii, ken· 
disine relimi makamlar dahi 
yardım etmelidir. l!eselii 
Partinin, Güzel San'atleri hi
ma}'e etmek yolundaki kıy
metli teşvikleri, bu arti te 
karfı da müteı;eccih olmalı
dır . 

Bizde, hakiki ıan'atkiir az 
yetifiyor. Bu sahada yeni ele
manlara ihtiyaç vardır. Bu
nıın için de, mevcutları ve e
mektarları himaye etmeliyiz. 

ŞUphcsiz ki sinir barbiııin en 
~ti~ olanını 1nglizler gördii. gö· 
~Yırlar. Geçen sene bu vakitler 
orveçte N arvikten çekilmek da· 
8 Uygun gelmi fakat tliisman 
<opagandası bunu mütemadiyen 
•giliz tarafının bir hezimeti şek· 
~de gösterip durmuştu. Halbuki 
'gİliz efkarı umumiyesinin Av· 

Komiser - Sen intihar etmek için 
kendini denize atmıssın, kurtarmışlar. 
Sonradan boynuna bir ip takıp kendini 
ağaca asrr.ışsın . Nede.ı:ı yaptın bunu? 
Söyle bakalım. 

intihar müteşebbJ!'>f - B <ly komiser, 
denizden çıktıktan sonra ıır::Uklam ol
muştum. Kurunmak için kendimi gü
neşe karşı bir ataca astım. 

i
l 

BURHAN CEVAT 

veci 

• n ş'mnlindeki hnreki\ttan 
~vaffakiyetli bir netice bekle
•k hakkı idi. Düşman tarafı da 
lgilizlerin bunu beklediklerini 
ldiği için o zamanlar Londrayı 
·Vndirecek haberler neşrettir • 
ekten geri kalmamıştır. Harbin 
•ha sonraki inkişaf safbalar!n~a 
1 hunun misali pek çoktur. Lakııı 
.kit geçmeden İngilizler yeni i· 
aplara kendilerini uydurdular. 
v'nç haberlerine karşı ihtiyatlı 
.nak daha muvafıklL Sinirler 
Yle hazırlanınca düşman tarafı· 
o sinir harbindeki silahı u za· 
laınış oldtL 
Şiındi Avrupa har\i yeni bir 
'haya girmiş oluyor. Bu safha 
lkan\ar ve Adalar denizi saba
da cereyan edecek. Daha ileri
giderek Afrika harekatı ile de 
sahanın vekayii arasında ay· 
llıyau bir irtibat var. Şüphesiz 
bu safhayı İngiliz efkarı umu· 
ıesi dikkatle takip etmektedir. 
akü İngilterenia ve İngiliz im· 
atorluğunun hal ve istr.cbali 
•zuu habsolan bir harbe girişi!· 
r ır. Bunu başarmak lazım. Bu 
ar dikkat ve alaka ile takip e· 
,n safha.tar arasında şiiplıesis 
·~ç verici haberler de alınacak. 
1? bunları evveli ihtiyat ku· 
•le dinledikten ve hakikaten 

1 edildiğini gördükten soıı.ra 
•ıtıak lüzumu artık anlaşılmış· 

1gila: '-t . . 
"'1 aatı lıir yere gırmış, 

'a ask l ~r çıkarmış doğru ve 
ış her ne ı"• b'' "k bir ınu-ak' . e uyu 

'Yet dıye söylenirken çok 
~•den ayni İngiliz kıtaatının 
ı terked ek d"" ti er orayn uşman 

:rı~~ girdiği haberi alını· 
k u •kinci haber yanlış değil, 

li
aten İngilizler görülen Jü· 
:ıe · rıııe orayı bırakmıştır. 

~:n. ~a oraya girmiştir. Fa
- ıkı gün geçmeden bir ha· 

lı Ve lıçi Arıyanluı·, 
ıikiiyetler, tem"nnİ· 

l.,. u. miiıkılll• 

Genç bir kız it arıyor 

On altı yaıında, ortamoktep ikinci 
ıunı!ından ayrılm~ bir ııenç kızım. A· 
ilevt vaziyetim dolayısiyle çalıjıp ha-
7atınıı, Llitikballmi kendim yapmak 
mecburiyetinde oldutumd:ın husus! 
n:ıüesseselerde, yazıhanelerde herhan
gi bir 1ş arıyorum. Bana şefkat elini u
z.atacak olan muhterem iş s.ı;hiplerinin 
Son Telgraf Gazetesi Halk Sülunu (N, 
D.) rumuzuna mtiracaatlannı rica ede-

rim-
İt Arıyor 

Lisenin 10 uncu srufına devam et
mekteyim, ailevi vaziyetim müsait ol
ınadığmdan hayata atılmak mecburiye

. Ticarethanelerde, avukat ya-
tindeyım. ! 

d 
atbaalarda çalışırım. ş anyo-

nın a, m ·ı .. So Muhterem il sahı.p erının n 
=raf Halk Sütunu (M. t\,) ruıııu
zuna rnüracaatıan. 

Bir ~bit uslrer evladı 
iş arıyor 

d ortamektep tahsili olaıa 
25 y~şınb!ra, yetim :ıs.ker evltlıdıyım. 

kimsesız 1 t-
l bususl dairelerde veya t carc 

Resm ' d k·" tipiilc v<:ya muamele ta
haneler e a B ı, 
1d1'i işi a:ibi bir ~ aryorun1. ana 

k ıutfunda bulunanlar Son Tıel-
verme d B B rumuzuna 

f Halk Sütunun a , · gra .
1 

. 
müracaatlar.nı dı crım. 

Geren Mektuplar 

an :Mahmurf': Eyilplen, Bay KA-
BaY Jd Pekalc Bayan M .... T, 

U 24 Yl 1Zı 1 ! U\ nW p, . sempatik, MGbecce' a~ .. aç, 
HaY. rıye, B -·" ş T R. R. 27, S. H. 

111 UDO-U• ' ' Şirın, 
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nıza gelmiş olan ve mil-
AY nam on tr"' . J{, aldırınanızı U.3n e ı,..mız 

]terreren 15 _ 19 arasında aldır-
rnektuplarınızı 
rnanız mercudur. 
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)en de Seveceksın · 
're.zan: E:.lE:M :2zE.T EENICE_. 

k. de bu heyecanın !· 

dakikada bel o' ' ~ üın ahlak lelik--klinde t f . b' . c su: etme. Böyle ır 
tilt•ne a 1 s a razı değilim ve .. ola· 

·Beni unutabilmen billün da• 
or!adan kaldırabilecektir. 

•.n. 
ınanınan ve .. Jıenıen tat-

.geçmen görecek ·in ki en kı· 
•nle • • ' r ıçınde seni de, beni de 
1~. ~avıışturacaktır. Her vakii 

ıgıın gilıi eğer e\'li ve b1raz 
1 lı olma,aydını heni bu ka· 
•ven b J ana bu derece saadet 
~n bir erkei(i .. ıa rddctmez· 

_u reddi yaparken ıztırap 
'•guına · · . - ve ıçınıı buran sızıla· 
r ı ko•·d - · • . ,, u 'uma ınan!. 
.r hır C\·ı· k d . . d .. l a ının ıçın e on• 

uuğu v . ·r , azı e ve seciye kayıtla-
nı ba"'I ı S . " ı utınasaydı, 

en, Sc\·Lyor m' 
klcu k ·· , 

ınınezd1m. Bu· 

. \iC •Oı;'.1 •• 
Çindcyıın .. ' bir his ''e sınır-

. · vnn cucn 
kilerune ıs; . bo"usn1a ve karşı· 
mü<ntlelesıuı~ . ~ ;;bi bir bercü 

a sabııcsı un·~ ~ 
!aşın . , d ırpınıyor. . , 
merç ıçın e ç daki sanııını)·et, 

Bu '.;atırla~ıııı ~;rtcn bir itira-
ed · 1n kı en ·• b' zann erı kt n başka ırşey 

fın j{adesi olın• a 
değildir. . ·el içiade de ej'er 

Sevmek cenıı) . hudutları 
,. l"niin gcnış 

insan .gon_ u bulsa> dı şekli. na 
gibi bir sıgınak netice venrse 

ısuıı. ve .. ne 
olursa o d haykırırdım: 
versin ben e. ni seviyorum.!. 

- Halil Necıp sc azık ki buna 
b gu"n ne Y • . 

Fakat, u cenııyehn a-
. orunı ve.. d • 

söyliyemıy d'linıe vur uıu 
d olsa 1 

Jeyhime • 
kilidi çözcnıiyorUDJ. 

Belki: 

viz üç havuç, yanm kilo patates, iki 

çorba ka ığı yağ, bir gram kaşe>r pey
niri. 

Yapıl.;ı: To,-ıığu l<!mizlcyip yıkadık
tan sonra, parç3lnmah. Sebzeleri soyup 
doğrarr.alı. p:ıtatesJeori kalınca dilmelL 
Bır gUvecin içine b:r kahve iirırnnı su 
ve bir k:ı.şık yn! koyarak. soğanın ve 
sebzelerin yarısı.nı k3~ıkla alc:ırnk dö
aemeli. Kalıp parçalarını i!;tif ederek 
tuz ve blbcr ('kıneli. Sc·bzenin kalanını 
üzerine brtrrıeli. Yaj koymalı ve bir 
kapakla kapatarak, orta bir fınnda bir 

saat p11irmeli. 
• Sonra kapagını açarak üstüne ren
delenmiş peyniri dükıneli ve tekrar fı
rına koyarak üsti.ı k:ız.arıncıya kadar 
bırakmulı. 

-1-

Çocuk, iöbe~,i kesilerek anne
sindt'ı.l ayrıldıktan ve kundağa 
girdikten sonra, anneı:;inin &iı.tü ile 
besleruniye muhtaçtır. 

Gerek mınımininin hazım ciha
zının son derece narin alınası ve 
gerek annesinin memesinin doğu
racağına yakın nyiarda uğradığı 

tagayyürler nazarı dikkntı:ı alınır
sa, yavruyu bcslc:nek için en n1ü
kemmel gıdanın süt oldi,;. 0 anla
~ılır. F!lhak;ka doğumdan bir kaç 
ay sonraya kadar p lt ziyarte ınu
gaddi olmak hassalarını c~mi olan 
süt, yvrunun biricik gıdasını teş
kil eder. 

Çocuk bu biricllc gıdası olan .r>il
tü ya doğrudan doğruya annesin
den, yahut sütninesi olan diğer ya
bancı bir kadından, h::ı.tHl b:ızı ah
valde ehll hayv~nlardan birinin 
dişisinin memesinden alır. Bu ta
bii emzirmeden ba~ka çocuk em
zikle beslendiği ı:ibi, k men me
me, kısmen cmziY.le de beslenir. 
Bahse yarın de\-ılm edecegız. _______ J 

- Bırak kocanı-. 
Diye dii~iinürsiin. Aşk yolculu

ğunda sen ölümü r.öıe aldıldnn 
sonra hen niçin bu kadarcık bir 
feragati yapn:ı)ayım değil mi?, 
Ba'iit dii iinre bu, in~nna, yapıl~ 
mıyacnk kadar zor, çetin bir da
va hnlinde gelmez. Anrak brnim 
göril~üın ve .. henim zihnlyctimle 
düşlinebilenlerdir ki. buıı :>'·i a
ğırlığı ve imkansızlığı haklı bu· 
!urlar, İşte, bütiin bu mülahaza
lar i~inde sana: 

- Beni nut!. 

Diyorum. Ve .. hemen hunu de
ne, :\ eseh\ bu akşam, yahut da ya
rın knlk, bir trene atla ve İslan
bula gidiver. Şimdi yaz da. 

Boğaziçi, Adalar kimhilir ne 
kadar güzel ve iyidir. Belki h•rp 
buralara kasvet vermiştir. Fnkal, 
tabiatin güzelliğine muhakkak ki 
en basit ifadesile bile nıüe»ir o
lamamıştır. İsler Boğazın asırlık 
ağaçlarla sü>lü tirin ve şiirli bir 
kö•e inde, hterscn Adaların çnm· 
lıl'ında bir :az geçirerek sinirle
rine! ki biltüa cevşcklii;i n da· 

Her hırsızın da kendine g Öre 
usulü, branşı ve ihtısası varmış 

SEYi B ÇET =ı--__ ,..f_Yazan: B 

- Ne diyorsun azizim? Hırsız· 
lığın, içtimai bir meslek gibi iş 
bölümü, ilıtısası mı var? 

- Tabii ya!. Ne zannettindi? 
Hırsızlık diyip de geçme ... Her 
hırsızın kendine göre bir usulü 
vardır: Her yiğitin bir yoğurt ye
yi~i oiduğu gibi... Hırsız, gerçi 
her zaman, her yerde hırsızdır .. 
Fa" at, her şekilde hırsız değildir. ı 
Şöyle, hırsız.iı_;ın en\·aını sana say .. 
sam, hayretinden donar kalırsın. 
1' l', karmanyolacı, gece hır - 1 

sızr. zarfçı, tıma.1<çı, yankesic!, dız· 
dı.L ı aııdoflacı 1 !avcı, mus. •k ... 
cu, hababamcı , . Bunl;,r şüyle ilk 

1 
hamlede al.la gelenler, 

- Allah Alla'ı 1 Bir yaşuna da
ha girdim. Şi ndi, ister misin, sen 
kalk •la •hırsızlığın fe\sdesi de 

vardır!• de. 
- Ay. yok mu zannediyorsun? 
- Eh, şiır.di çatlarım ... Bari, o· 

tur da, Nazariyyatüssirka diye bir 
eserı bergüzide yazıver ... 

- O ad olur .. Neye olmac.ın?, 
- Sen Vallahi benim dama • 

rıma basmak için yapıyorsun bu
nu ... Şimdi kaik .hırsızlığın mü • 
dovvenatı da vardır..• de; cebın
den de bir bibliyoğrafya çıkar .. 
Kanıma (kmek doğra da şurada, 
hayretimden •gık!• diye d~nyamı 
değiştirivereyim. 1 

- Hemen hemen.. Neredeyse, ı 
onu da söyliyebiliri>n. 

- Git Allah aşkına!. Sen insa u 
çileden, zıvanadan çıkarırsın ... Ben I 
seninle konuşamam. 

- Şimdi bak, sana bir şf·y an
latayım,. Hayretten hayrete dü· 
şer, bir türlü inanamazsın ... 

- Anlat amma pek de nişan· 
gahsız, hedefsiz atr a ki inana • 
yun ... 

- Atmaslyon değil bu ... Hatta, 
biraz sonra da isbat «lece~im. ıl 
Göreceksin ve bana hak verecek
sin ... 

- Haydi •Öyle bakalım .. Anlat 
ne anlatacaksan! .. 

- Dur!. Ben anlatmıyayım,, 
Biraz dişini sık .. Bck!e .. Şimdi gö· 
rürsün .. Başkaları anlatsın da din· 
le .. Belki bana inanmazsın ... 

- Yahu, bilirsin ben meraklı 
bir adam m., Bu sefer de mera· 
kımdan çatlarım. Çabuk anlat şu
nu! .. 

_Dur, dur,. Biraz bekle .. ı.emen 
şirr.dL. bak şu karşıda, j:.ndarma 
ır.uhafazasında otur h ı· , 
kıyafetli dam yok mu 1 Ona dik- 1 

kat ct.. tu, meşl"ır b~ , , "" 
Emindiı-. Şimdi görece ksln. llak ne 
yapmuı .. t,te onun branşı da o .. 
O işte mütehassıs .. 

- Hangi l!jle? 
- Hangi işle olduğunu şiMdi 

göreceksin,.. 
- Anlat da şu meraktan kurtar 

benL.. 
Onlarla ·beraber, mahkemeye 

ıbcn de ,lrdim. bastıbacak Em inle 
bir erkek üç kadın, hakbıin karşı
sına dizildiler. Kndmlard•., b'ri 
Kalyopi, biri Nevart, biri Şevkiye .. 
Er ek '1e kah· Z. K ı 

nı>rlarıııdaki aşk kirin; giderebi
lirs~n . 

BeJ1i dinle ve bu s.öziimü yap!. 
Halil Necip, lıoyat belki doğum

la "liim arasındaki kısa ve ka
ronlık bir ın.sale. İn·,an ne oldu
ğu u, ne olacağını bileıniyor. Fa. 
kat, ~·ine in anın uzun bir öıniir 
mc~afe~i için kc11dis.ini ha'Zırla
m3Sı lazım. Henüz çok genç iıı, 

Herhangi bir gencin bu ya nırla 
birçok hayat hulyaları hükuın 
'i)Ürer. 

Bn hulyaların en ba~ında gel ·ni 
aşktır. Sen, tahmin ve tasavvuru
mun fevkinde aşkına lıağlanan 
gençlerd•n hirisi,iıı. İnan ki, her 
vakit söylı>diğiın gibi aşk bir ••nir 
hastalığından başka hiçbir şey de
ğildir ve .. mutlaka cutdi bir tedavi 
ile iyi olur. Senin de şimdi sinirle· 
rin, ınulıekcn1e ,.e irade ku\'vet
lerin haıla. Sıkı bir unutma, mu
hit değiştirme rejimi seui de çar
çabuk iyi edebilecektir. İyi olmak· 
ta birinci şart düşünmemektir. 

Diişüıııned;ğin gün bnk ne kadar 
ferahlı) acak, iyileşccek$in. Tekrar 

dınların ifadelerinden anlıtYoruz 
ki, Emin, Kalyopinin 'balkonuna 
ast.ğı halıyı çalmış .. kaçarken ya
kalanmış. Yıne o civarda oluran 
Nevartla Şevkiyenln balluınuna 

astıkları halıları da, ondan bir iki 
gim evvel çalmış, Onlarda, rehine 
koyduğu kahveci Zeynelin dükka
n.nda bulunmuş ... 

Bast.bn<:ak Emin diyor ki: 
- l::fendiın .. Ne yapalım .. Sabı

kalı diy~ bana l"Ç bir yc:de iş ver
miyorlar, Halbuki, lıu kör buğaz, 
doymak bilır. yor, Ne yapalım?. 
f>erkf'S b;r ye' t•·tt ırmuş ı;id or. 
Ben de bu usulu buldum, Apart-
r. n ... rın bir.a: .. cı, ı ncı atla1. .. ua 
balkonlara as;_mış halı gördümmu 
ı:: • kı><lı bulur, ensesinden yakala- ı 
r S·vuruP•ım, Kedı, t;rnaklar:
nı halıya takar. Halıları, ekseriya, 
f.:.ızla k sm.ı ~a,.1 va gc...m~· uı.L·

r'· aserlar, Zaten, düsmPk için ba
hane arar. Kedinin ağırlılh ile, halı 
sıyrılıp yere düşer, Kedi tabii 

1 k .YUnJ;ın ];açar. halıvı alır:m. 
bundan başka bir şey bilmem. sa
de ha1: çalarım, 

- Peki.. Bu söylenen halıların 
üçünu de çaldın mı?. 

- ı;;,·et .. Önce, iki gün evvel 
öbür iki tanesini çaldım. Götürüp 
Zeynele rehine koydum. Elli lira. 
Sonra da üçüncüsünü çalarken 
karşı pencer<Xlen bir kadın gör
müş. Be ngidcrken arkamdan ba· 
ğırdı. Köşebaşındaki bakkal kar· 
şıwa çıktı. Bütün mahalleli de so· 
kaklara döküldü. Yakaladılar . 

Şahitlerden en şayanı dikkat 
sözleri söyliyen Zafiruliı adında 

genç bir kadın. Zafiruliı şunlan 

anla~ıyor: 

- Pencerede otruurken, karşıda 
bu adamı gördüm, Elinde bir kedi 
vardı. Kediyi bir defa Kalyopinin 
balkonuna attı.. Kedi düştü. Yine 
yakaladı. Tekrar attı. Bu sefer, 
kedi halıya tırnaklarını taktı, Halı 
ile beraber yere düştü. Bu, halıyı 
aldı., Katladı .. Omuzuna koydu .. 
Giderken, pencereyi açıp bakkal 
vasile bağırdım. 

- Vasili, Vasili!. Dedım. Hırsız 
var! Kalyopinin halısını çaldı • 
!ar. Vasi! çıktı.. Evlerden de çık· 
dılar .. Yakaladılar. 

Diğer sabitle rde Zafiru!A'nm 
sövlediklcrini teyit ettiler. 

Muhakeme bitmi•ti.. Basdiba· 
cak Eminin suçu sabit görüldü .. 
dokuz ay müddetle hapsine karar 
verildi .. Tevkıf edildi. 

Mahkemeye girmeden evvel ru... 
sızlıkta iş bölümünü münakaşa e
den iki genç, mahkemeden çık -

tı ktan sonra tekrar konuşmağa 
başladılar: 

- Hırsızlıkta taksimi Amal am· 
ma da almış yürümüş hal .. Herif 
nasıl tabii söylüyor: •Bundan b~
ka birşey bilmem,. Sade halı ça· 
lanın.• diyor. 

- Bunu ben anlatsam inanmaz· 
dm ya!, 

- Eloğlu bu.. Şeytanın aklına 
gelmiyen, insan oğlunun aklına 

geliyor, vesselam ... 

tckrnr s·•nden ric3 ediyorum, 
Şamdon git, t,tnnbulda dinlen ve. 
beni unut. Aradan kısa bir zaman 
geçip de tekrar kendi his VE sinir
lerine iyiden iyiye hakim oldu
ğun giin "ni bir kere doha kur
tardığım için bana teşekkür ede
cek, bu nrlnnet borc::unu ön1rünün 
sonıınn kadar neş'e ve muhabbet
le muhafaza edeceksin. Yoksa öl
mek, en kolay olabilen eydir, İn
san in.sanı çor~abuk öldürebildi
ği kadar hep "miz de kendimizi 
kolaylıkla öldure'>liriz. Zor olan 
şey yaşamak, yaşatmak ve., hiç 
yapamadığımız da yaratmaktır. 

Bu değeri muhafaza etmesini dai· 
rua bilmeliyiz ve .. sen bunu yap
mak için ea Ü•tiin bir muhakeme 
seviyesine sahip olabilecek vad· 
ycttesin. Eğer seni sevmesem, se· 

nin yaşamanı büyilk bir hasasi
yet ve titizlik çerçevesi içinde is
temesem şüphe yok ki, ne sahsına 
ne de hastalığına karşı bu alakayı 
muhafaza etmem. 

Haydi beni dinle ve.. ne zaman, 
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Başmaharrlrler 

Ne Diyorlar 'l 

IK DAM 
B. Abidin Daver •Son ihtiyat tedbi

ri karşısında> isimli bugünkü başma
kalesinde Trakya ve istanbuldaki nü
fus kesafetini azaltmak için istiyenle
rin bir miktar eşynlariyle beraber 
meccrıncn Anadoluya nakilleri hak· 
kında hük:C..metçe ittihaz olunan ihti
yat tedbirinden bnh!;etmekte ve ez
cümle: 

•Bu tedbirimiz yalnız hr.ıklı değil, 
ayni zamanda tabi! görülmelidir; Al
monyanın verdiği temin:ıtı memnuni
y etle karşılanınkla berober ihtiyat 
tedbirlcrinüzl almakta devam etmek 
vaz:fcmizdir. Böyle yap1nr-3, kendi
mizi bir baskından korumuş oluruz.> 
demektedir. 

YENi SABAH 

B. Huseyin Cahil Yalçın <Balk.m· 
lar ve İngiltere• is.lrn..i bugCnkü Baş
makale.r.de ezcürr:le· 

cİngilizlerin cbugiln için> bilyilk 
bir orduyu malik olmadıklDn blitün 
cihanın mnlılmudur. Balkan vakayil 
İngiliz idd'alan h:ıklı:: nd.:ı 'Jir tc zip 
VÜC""Jde gctirmiJ dc~l ldır. İ g llzler te
C3Vı.lze geç-e .... ilccek b r kuv\•etc an
cuk bfr ikl sene s 1nra sah:p olacakla
rını çoktan ilAn et::ıi ·1r.rt.i. lng ltere 
simdi müdafaa harb.t yapıyor ve hır ta
ril tan hazır1aruyor. Amerika da t:er 
turlil yard!mı ) apma~ k..ırar verıniş 
bulurnıvı.>r. ıtr_ C( rçll bu mal Um ha
k k.12 hatırlatmak ve tekrar cımek ile 
hiç bir ı1ı! eseri östormemi;tır !ng!l
terenin geçen Haziran ııyındanbı·rl 
gi tikç~ ltuwctle İği herk in ~ozüne 
çarpma!. :-drr. Am r.knn yı;ı.rdımı bu
nu hem kviyc edecek, h m sUr'at
lcne~rccektır. Vaz·yette İnglll "'rc ve 
nn .. t fikierl :ıley:1 ı de h.iç bir deı:,işfk
lik husule g:clmeml~tir. Bil<Ucis hcı ge
Çfn h:ı!ta ve ay inaııtcre ve mUttc
iiklcri lr.hincle bir d ş klik temin e
diyor ve bütün du ıy"yı nihai zafere 
yaklaştırıyor.> dcmtkt dlr 

CUMHURiYET 
B. Yunus Nadi ıtBu harp ne kadar 

sürccek.7> isimli bugUnkü Basyaı.ısın
da ezcümle: 

•Mihver stratejisi Avrupoya ve t\lı:
den,ze h.Akimiyetle meseleyi bitinnf'k 
esasındadır. 

Anglo - Sakson strate)ls! Okyanus
lara dayanarak Mihveri koralarda ve 
iç denizlerde evvela mah~ur ve mah
PU3 tutmak, sonra da ma&lup etmek 
pHı.nuu kurmuştur. 

Yukarıki 1.ıtihver esasına karşı bu 
Anglo • Sakson pllıru çok kuvvetlidir. 
Onwı içindir ki harp yalnız tasavvur 
olunabileceğinden çok fazla sürecek 
Qeğildir, belki iddiaların şimdlk.i kar
şılıklı şek'llerlne göre Adeta uzun sılr
meğe mahkumdur . 

Ne kadar?, 
En kısa hesapla siz deyin dört b<!I 

sene, biz diyelL'll sekiz on sene. 
Kısaadan biılnı alaca#ımıı.: tıı.a. 

milli hayatımw uzun sflrc ·k bir harp 
h~yatına göre hazırlamak olmfllıd:r: 

Hudutlnnmızda çok dikkatU bekçilik 
ederek, memleket dahilinde çak ve
rimli çnlışmalanmızı mütemadiyen 
arttırarak.> demektedir. 

TAN 
B. Zekeriya Sertel bugünltU Baı· 

yazısında muhtelif karilerinin sualle
rine cevap vermekte ve bu meyanda: 

c Yugoslavya Alınan ordularının ile
ri hareketlerine mukovemet edebile
cek midir?> 

Sualine su cevabı vermektedir: 
C - Yugoslavya a kerl tecemmQ 

ve teşkil6.tını bitinncd(!n hO.cuma ul
ram.ıştır. Ordularını hudutlara tahşit 
edememiş, seferberliğini tamamhya
mamış, muhtelif' yerlerden gelebilecek 
hücumlara göre tedbirlerini almıya 

vakit bulamamıştı. Almanlar, Simo
vttch hlikOmetinLn hazırl3Ilrnasına 
zaman ve imk~n vern1eden taarruza 
geçtiler. :P.1emlckcti her taraftan tsU-
13ya başladılar. Sırp ordusunun Se
IAnik ve Yunan ordusiyle irtibatını 
kestiler. Yugoslav ordusunu Sırbista
nın dağlık arazl.!ine doA'ru ltfp duru
yorlar. Aı·kadan yardım ve levazım ... 
lamı.yan bir ordunun uzun mOddet 
dayanmasına Jmk..~n yoktur, Orta Sır
Jı:ı;tanda dağlara çekilmekte olan Yu· 
goslav ordusuna ancak Adrlyalik ga .. 

hillerindcn yardım Jı:elebiUr. Bu deniz 
ise italyanlann ei!~dedir. Onun için 
dağlara çekilip Sırp ordusu belki bir 
müddet dtı.!ıa mukavemet edebilir. Fa
kat Yugoslav ordusunun Alman i.stili .. 
sına mAni olabileceği iddia ed!!emoz.> 

nereye gideceğini hana da haber 
ver. Seni uğurlamaktan ve sana 

hol neş'e ve sıhhat dilemekten çok 
büyük baz duyacağım ..• 

Genç kadının Halil Necibe ver
diği cevap burada bitti. Yazısuıı 
bitirdiği zaman çok yorgun ve bit. 
kin bir haldeydi. 

Gözleri hadiselerin enginliğln
deki istikbale dalmış eibi hareket
sizdi. Derin nefesler alıyordu. 

- Bu mekıubu alınca ne yapa
cak bilmiyorum?. 

Diye söylendi, sonra yerinden 
kalktı, odada dolaıtı, dolaştı: 

- Yine kendisini öldiirmiye kal· 
kışırsa fena!. 

Diyerek telaşlı telaşlı mırıldaa
dı, daha sonra: 

- Oooo" Epey vakit ilerlemiş; 
Salih gelmeden toparlanmalıyım. 

Dedi ve .• kara kaplı de!tedni al· 
dı, ilk geldifi odaya döndü, yine 
dolabı açtı, döşemedeki tahtayı 
kaldırdı ve .• defterini oraya yer· 
te:tirdi. Arka~ından: 

(Arltuı Vv) 

• 
taze badem 
i111 h r 

Badem çıkmıt·· 
Benim bu müjdemi oku· 

yunca: 
- Sabah oldu, diyecekıi

niz .• 
Evet taze badem çıkalı bel

ki epeyce olmuıtur. Fakat, 
tesadüf bu ya, ben daha yeni 
gördüm .• 
Manavın önündeki ıepet

lerin birinde, taze bademin, 
yeşil, tüylü m nzara&ı, yqil 
yaprakların ortasında kuru
luşu, bende o kader giizel ir 
tesir yaptı i .. Belki, saniye
lerce, bu yeşil taze bahar ye
migini seyrettim. 

B h rın ilk taze yemişi ba
demdir. Bunların yenmesi ne 
hoş olur?. 'im ı iz d e
ver misiniz?,. l\layhoş bir 
lez..:eti, at;zın içinde kütur 
k t"'r eden bir scrtli,:i vardır. 
Burnunuza mis gibi ko ar 
Parmaklarınızın ~rasın ııldı
ğ;mız bade , ince, haaaas. ra
kik bir şeydir. Ufa bir bü
kü~ le, b~ d ıi o~t~ • n an ·ki
ye ayırabilir, kırarcınız. 

İçin c. i re,· d , henüz 
s"t gibidir. Taze bnc'e:nin çe· 
kirdeğinin o bembeyaz ren 
gi, o kadife duruıu, hi; bir 
beyazda yoktur. 

O güzel, hoı bir beyazlık
tır. Saniyelerce, çekirde ·in 
üzerindeki beyazlığa gözleri
niz takılır, kalır .. Sonra, çe
kirdeği koparırsınız. İçin
den, lüzucetli bir mayi akar. 

Çekirdekle oyununuz bit
mİ§tİr. Onu atarııını:ı:. Bade
min evvela bir parçasını, son· 
ra, diğer parçasını ağzmıza 
götürürsüntiz. B!~ serinlik, 
ta, boğazınızdan aıağıya 
doğru iner .• 

Mideniz rahattır. Bir iki 
bademin lezzetini, baharda, 
başka, hiç bir şeyde bulamaz
sınız. Badem, çağla b dem, 
baharın müjdecisidir. Ciç · 
açan badem ağaçlarının ba
harın geldiğini hatıer verme.i 
gibi .. 

Kar altında kalmı~, çiçekli 
badem ağacı seyrettiniz mi?. 
Bu manzara kartuınd ıcmı
nizde en büyük matemi, ıı:cıyı 
duyarsınız. Dakikalarca, bu 
masum bademin iri çiçekleri, 
kar tan~leri alt nna ııize ba
kıp yalvarır gibidir. 

Erken çiçek açmanın so-
nu .. 

Erken çiçek açmak, bazım 
böyle fenadır. 

R. SABiT 
~~~~~~··~ 

Klark Gabl'in iki 
ayhk kazancı 

Meşhur Ceup kutbu kiişitı Hırd 
ne oldu? Ki'ışifin •Şin1nJ yıldızı• 

isminde bir vnpnru ılc nrkcda~la· 
rj)c berober, son znnıanl:ıra karlar 
cenu1ı kutbundtt oldıığunıı lıili • 
yorduk. Şimdi u lıeyelin Amc· 
rikaya Uiinnıü oldttJ,tUlitı sôylrııl

yor. Şimdi bu gcni1 buz der ·nsı n
da bir tek insan l Ok. Mcrkr1.inde 
de 300-0 metre irtifamdn Cenup 
kutbu, yen:dcn asırlnru devanı e· 
den intizarına dnlmı bulunuyor. 

Bird hu bu,ıu ıııeml~kelle mo· 
dem bir ~ehir yapmıştır. Tel ;z 
telgraf istasyonu da idi~ ordu A· 
dnmlnnnm her türlü J·onforu Ar• 

dL Fakat biiyiik kutup macerası· 
nm üç buçuk mihon franklı· bir 
tasarruf için •ona erdiği iddia edi· 
liyor. Y~ni sinema artisti Klnrk 
G&blin iki aylık ka1.anr. .•. 

Birimizin • 
f1epimiz"n E"Dl1 
Bozuk duran umu-

mi bir saat 
Bir ok:v.J'ncumu 7u.1.1or. 
Hergün işime gider gelirken, 

'Lramvayla Beyoğlu dairesinin ö
nünden geçerim. Bu dairenin Uze
rindeki saat şl'yle, belki on, on 
bes gündenberl bozuktur. Tnmir 
edilinclye kadar da ;ya üzerine bir 
k.ftA"ıt yap1Jihmak, yahut kadranı 
içe almak zahmetine girişil-
m ~ r. Halbuki umumi !\R&tle-
rln unlcrce iJJemeınC3inde de-

l, h tt& sıhhatle Jılemes!nde Be
lediyenin hassas olm:ısı !Azı°' d 1 
mi• Klmbilir bu ate bak n k • 
k nll' bozulmuştur. 

\.-=--------' 
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SÜ PRiZ 
--F: Yazan: 

Tiraje elindeki mektubu evirdi 
çe\ .rdi. Dalgın dalgın mavi zar
fın uzcrindeki iri, muntazam ya
zılara baktı: 

- Nişanlım Fen-uhtan. 
Diye mırıldandı. Zarfı yavaşça, 

okşar, öper gibi açtı. Kalın kat -
lannıı~ bır kağıt kızıl tırnaklı be
yaz ellerine kaydı. Okumağa baş-
1.adı: 

Sevgilim! 
Uzun günlerimi, gccel~rimi bu 

ın:nı nunl kasabada yalnız, kim
.esiz öksüz geçıriyorum. Sana gel 
diycnııyoruın. Dör. aydanberi o 
kadar yalvardığım halde beni din
lemedin. Ne yapalım Tiraje, mu
kad<l<!s a.şkmuz için her şeye ta
hammül edeceğim ... 

Mektup uzayıp gidiyordu. Tin· 
je başını kanepenin arkasına yas· 
lad.ı. Sigarasından de-in bir nefeıı 
~i. 
Dudaklarında tebessümler u -

flll<en gözleri ınerhameUe buğu· 
lanmıştı. Kendi kendini kalpsiz· 
llkle itham etti. Zavallı nişanlısı. 
.aun için için ne mahrumiyetlere 
btlaruyordu. Gözleri yaşardı: 

- Yazık sana Ferruh! 
Diye söylenerek içini çekti ..• 

J.!f O bu okuyup bitirince derin 
tıır dü§ünceye daldı. Ne dü§iin· 
Mi k.i.mbilir! Yerlılden fırladı. An
aesinin odasına koştu. Top &ibi 
ıürledi 

- Anne ben gideceğim 
İhtiyar kadm b~lılll diki~ 

bldırari&: 
- Nereye gene ? 
Genç kız ı:ülerek: 
- Uzağa ..• 
Annesi koltuğuna yerleşti: 
- Uzak ded'ğin yer nerea? 
C<!nç kız fısıldadı: 
- Ferruhun yanına. 
Yaşlı kadın şa:;alad.ı: 
- Ferruhun yanına mı? 
Tiraje omuzl:ırıru kaldırdı: 

-ı-
öptuğünu görür gibi oluyor, içi 
içine sığmıyordu. Bu hayallerle 
bü'.ün gece geçti. Ertesi günü saat 
en birde kasabaya gelmişti. Elin· 
dl? küçülı: çantası istasyona indi. 
Bu mini mini kasaba bahar gün· 
lernii yaşıyordu. Tiraje yabancı 
yerde bir an •aşaladı. Sonra e • 
!indeki adrC!SC bakarak gözlerlle 
etrafı tetkik etmcğe başladı. Gi
deceği yeri hesap~a<lı. Sokak baş· 
larındaki tabelaları okuyarak !!er
ledi: 

- Ne güzel bir sürpriz. 
Diye mırıldanıyordu. Başını kal

dırdı. Evin numarasına baktı. On 
yed .. 

Se\-inçle tokmağı vurdu. Biraz 
bcklcd;. Kapıyı pembe yemenili 
ı:enç bir kadın açtı: 

- Kimi istiyorsunuz? 
- Mühendb Ferruh Bey bura-

da mı oturuyor? 
Genç kadın Tirajeyi baştan aşa· 

ğı süzd~. Kız bu bakışın mana • 
sını anlamakta gecikmedi Gü • 
!Umsiyerek: 

- Ben Ferruh Beyin nişanlı • 
sıymı. 

- Müsaade eQ;niz de kahve ve
reyim. 

- Hayır hayır lüzum yok ben 
prerim. 

Rüzgar gfül merdivenleri çıktı. 
Nişanlısının sesi sol taraftaki e
dadan geliyordu. Sevinçle kapıyı 
açtı. 

Birden olduğu }'t!rde mıhlandı 
kaldı. Genç a<lam divanda uzan • 

mış genç bir kadının ellerini i
püyordu ... 

(NE YEMEK=:: 
L.::::! AP AYIM ? 

r at kompostosu 
- Tabii ya, neden şaştın anne-

cılğirn? Malzeme: Bir kllo armut. bir çay fin. 
K,,..+u. Amıeslııi1l a1ı: saçlı t..~~n• canı eeker, bir ulak çubuk clarçm, bir 

v•• ,,_,_ çorba k~ıp llİl341a. 
ıöğsüne bastırdı. Sevinçle çır • Yapılışı: Armutları saymalı, bil" 
'"-'"ı;•ordu: •- ı•-· r-- ...uccreye u..ur.:eli ve tekeri, darçmı_ 

- Ona haber veımiyecegım. üzer!erine dökerek, ancat me;rvalan Gr· 
Birdenb:re karşısına çıkacağım. te<:d: J;:odar su llAve etmeli. Ate•• o-
Me ıfizel bir <ürpru değil mi an- tur.ma!ı. Armutlar yumu,aymcıya ta-
1)11!? d.ar, k.ap.:..klı olarak piJirmeli. Armutla-

- Olmaz Tiraı"e olmu. Uzun ruı :Cpe!erlndckl siyah benegi ke•mek 
gurctiyle ayakta durmalarını temin et-

,.,u.rı yalıuz başına gidemezsin. mell ve lıu ı•kllde tabağa dizmeli. 
- Ne ''ar anneciğim bir gecelik Darı;mı rık.rroalı, armut ıuyuna •-

,.,ı. Tren kasabanın içinde duru· ğut su ile ezilmiş Jtioasta;rı ua,·e ed~ 
,.ıırmuş. rol<, bir kaç to~ım kaynatıp koyult-

Anne razı olmuyor, kız ısrar e- malı ve anııulların ti•tWıe dlzdlrmell. 
cl.iyordu. Uzunca süren bir mü· Annullarm ren&l beyaz kalmak arzu 
nakaşadan ii<lnra Tiraj<! ı:alip ceI- e<!lliyono, ınydnktan sonra limonlu 
'ili. su;r atmalıdır. Yok•a h:ıfif bir ıanlıt * \ kalır ki o da hiç fena değildlr. j 

Trenin kampanası son deta wr· T rb!yeU ara bamya 
du.. 1 
Acı bir düdük kulaklan yırttı. 

Gönülleri titretti. Tren cadı gibi 
homurdanarak yürümeğe başladı: 

- AlWıa ısmarladık anneciğim. 
Tiraje kıvrak kıvrak gülüyor, 

lbeyaz ınendilini sallıyordu. Biraz 
1enra ne gar, ne de annesi görü· 
aüy.:ırdu. 
İ~ çekildi. Romanının yap • 

rakları ara..ına gömüklti. Gömül
._ mü? ~ de d<'ğil. Güliimse -
;rerek bir §eyler düşündüğü göz
lerinin dalı.şından belli ... Nişanlı
lmm çılgm lıil" sevinçle ellerini 

Malzeme: 100 ıram kuru bamya, blr 
lln1on, blr yumurta, bir çorba kaııtı 
7aj, iki kahve fJncanı un. 

Yapı! "ı ~myalar cvve~i bir kaç 
oaat sotuk ııuda ıalaWır. Kaynar tuzlu 
suda haşlanıp su:yu süzülür. Bir bar· 
dak soiuk suda ıslatılmıı ve ezilmlı 
un lle yat bir kaba konur ve Dnetıra 
tarııtıra p!ıirlllr. İcabında biraz da-
ha su katılır. İyice sulanınca loamya
lar içine abıur ve bir ltJ ta:;ıın lıay
natılır . 

Ayn bir lıapta :ruınurtanm at " 
n.ns1 li.ınonla iyice çalkalanarak, bam
yaya katılır YO derhal oofrqa 16111· 
rülür. 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 36 

TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

'----1~ Yazan: 

Bizans tahtında iki · imparator 
Sarayda •bütün e.;vaplarını çı· 

k.ırdı. Saçlarını kestirdi, arkas.na 
6>ır papas elbisesi giydi. Bitap, me-
calsiz Mangan manastırına çekil
&. Zevcesi, İmparatoriçe İrini de 
l>ilatereddüt lrı><:ası gibi mana.stlra 
~kildi 

Kantakozinosun saltanattan fe
ııagati, Orhan Beyin Bizansa karşı 

• takip ettiği aiyascti büsbütiia ._ 
i!ştird.. 

Artık Orlıan Bey Bizansa ltaırşı 
lıi9Jfr taahhütle bağlı değildi. Bi· 
ana talrtmda iki lmparalor var

•ı. 

Yuanis Paleologos, Mateos Xıın
ta!::ızinos. Bunlardan Yuanis ba
cana~. Ma teos kayın-biraderi idi 

Orhan Beyin Yuaıtise hiç itizna· 
d: yoktu. Hususi.le, kc isinin 
Kantakozinosla itt;ifakındaııberi 

eazalann d.a arkası kesilmişti. Ar
ta.le Bizansa karşı mücadeleye de
vam etmek llzı.mdı. Bu milli lı a
n.ketin başına aıw:ak Süleyman 
Bey geçebilirdi. 

Oriıan Beyin büyük kardeşi A
lleddin Bey İz.nid< fel.hini müte.kip 
(H. 732) de vefat etmişti. 

O aı.rada, &:elan Bey lD oilwı-

,. 11) erıro'"• , -· 

Do:..tor- Ycın.t:!1clcrden sonra birer ka§ık i~ecek.,iniz. 
Fakir- O halde iki ı:ünde bir kaş7.k içil~cek .. 

Gazete var, Oazete
clk var .. 

İtalya harbi zamanında, bir a· 
dam gazete satılan köşkün önüne 1 
ve tesadüfen bir gazeteyi çekip 
sür'atle okurnağa b~lamıştır. On
dan sonra da gazete satan zata 
demiş ki: 

- Bana Avusturyalıların bir 
· muzafferiyetinden bahsediyor • 
lardı. Halbuki buruia göremiyo • 

nmı. 1 ' - Eğer Avusturyalıların mu • 
zafferiyetini, okumak istiyorsanız 
fU öteki gazeteyi alınız . 

ı ı arka aş arasın a 
- Evlilik aleminden memnun 

musun dostum? Nasıl vakit ı:eçi
riyor!tunuz?. 

- Nasıl olacak? İlk zamanlarda 
hen ıöylerdiın, o dinlerdi. Soura
ları o siiy !emeğe başladı, ben din
liyordum. Şimdi azizim, ikimiz de 
söylüyoruı, komşular dinlııor. 

+ 
Kızı- Hem ondan nefret ettiğini 

söylüyorsun, hem beni ona ver
mek istiyorsun. 
Anası- İşte onun için ya! Kay

naaası olacağım. 

+ 
- Celileye ı:üzel bir hediye ver-

mek istiyorum. Acaba ae vere
yiıa?. 

- Tanıdığın ıençlerılen hlrisial 
takdim edersin. 

Fedaklrlık 
Bir mecliste ~arkı •öyliyen !tir 

hanendeye, misafirlerden birisi ıle
ii ki: 

- Sizi böyle işitebilmek lçia 
ltü tün •ervetiıni feda ederın. 

- Aman nyını, iltifat huyunı
:r•rsunnz. 

- Kulaklarımın iter ikisi 4e 
t.., amen ~a_t.,rdır da!. 

Miras kimin? 
E.<ki zamanda öleıı bir Yahudi 

doktor binbaşısıııııı iki yetimi kal
mıştı. Bittabi bunlara hiikiımet 
babalarından maaş bağladı. İki 
kardrş maaş çıkt,kça şehri ü~ yüz 
kuruştan ibaret olan muşlarını 
alıl·orlnrdı. 

Bir gön iki kardeşten birisi ve
fat etti. Diğeri bermutad aybaşın· 
da tekaüt sandığına koştu. Orada 
kendi maaşını verdiler. O, karde
şi.ain maaşını da iscOi. Veznedar: 

- Biraderiniz \·efat etmiş, ma
aşı hazineye kalır, deyince Yahu
di: 

- Na~ıl ulur? dedi, kardeşimin 
merasını ben dururken hükUınet 
yer mi?. 

+ 
- Yahu, metresinin aşıkları dü

:riineyi ı:eçti .• Niçin sesini çıkar

mıyorsun? • 
- Ne yapayım birader, ekalli

yette kalıyorum. 

Mab emede 
Rds - On kunış için biçare tadını 

na!'ıl kıyıp öldürdün?. 
Katil - Ne yapalım reiz boy, iki 

oradan, iki buradan ceı;inip gideceğiz. 
...,.. 

- Geçende 7akaladılım kız çok 
ap!ı düşünceli bir ıeymiı. Daha ille 
ıörllşmemiıde benden bir lstarpin lle 
bir çorap istedi. 

- Benimki 7illı:sek düşilncelldir. 

~riya tapka, tarat, kUpe cibl -
ıer ister. 

+ 
- Aferin sana.. Kızını kocaya ver

mifslıı de, biz.! davet etmemek olur 
au?. 

- Hayır, ne münasebet? Benim tı
zıııı evll clet!l ti .. 

- Demek, her cün kızınızla ıeıen 
dellkanlı damadınız detil ha . .! 

Garson - T~k başına yemek yemek ne acı değil nll. m; 6.nm'! 
Kadın - Bahusus lıesap ıfirmelı: zamanı cellnce .. 

dan alınan Kare.>i eyaleti (H. 737) 
~enesin<lenbcri Süleyman Beyin 
idare.sinde idi. 

Zaten Orhan Beyin Bizansa yar
dım için Trakyaya daima Süley· 
ınan Beyi göndermesi de, mevkiin 
yakınlığı ve Süleyman Beyin ba
hadırl:ğı se'bebile idi. 

Öbür oğlu Murad Bey Bursa 
ıııancağına mutasarrıftı. Buraya 
Bey sancağı derlerdi. Şehzade Ha
lil Bey de İzmit havalisine mu· 
tasarrıftı. 

Bu sırada idi iti, diğer oğlu Ha
lil Bey İzmit körfezinde gezerken 
Foça korsanları tarafından esir 
edildi. Fakat sonra kurtarıldı. 

Yuanis ,Mateosla bozuştu. İki 
imparator arasında tekrar harp 
başladı. Mateos, Yuanise karşı 

mü,;kül vaziyette idi. 
Sırplar, kendisine yardım t.eklif 

ettiler Ma teos, bu teklifi kabul 
etti. Faka Sırpları memleketine 
sokmak da ehlikeli idi. İcabında 
onları Bizans toprağından kova· 
bilecek bir kuvvet de liızımdı. 

MtM>s eniştesi Orhan Beye mü-

raca.at etti. Orhan Bey vakıa Yu
anis Paleclogosa söz verm4ti. Fa
kat Sıpların Bizansı nüfuzları al
tına alması kendisi için de tehli· 
keli idi. Bu sebepten kayınbra
drri Mateosa yardım etmeyi da
ha muvafık gördiL 

Bizansa beş bin Türk gönderdi. 
Bu askerler Bizansa gelir gelmez 
bir lahza bile sabredemediler. Ken
dilerinin derhal düşman üzerine 
yürümelerini istediler. 

Ma!t>o.<, henüz hazırlanmamıştı. 
Onu da beklemediler, düşmana 
karşı yürüyüşe başladılar. Mateos 
ister istemez, onları takibe mec
bur t>ldu. 

Orhan Bey, bacanağı Yuanis 
Paleologosla karşı karşıya kaldı. 
Artık Bizaruıa karşı beslediği his· 
lerin tezahürüne hiçbir mi\ni yok
tu. 

Kantakozinosla, Yuanis Pale
ol»go•un mücadeleleri esnasında 
öyle anlar gelmişti ki Cenevizli
ler veya V enediklilerle bir ittifak 
etseydi, Bizans o dakikada Türk· 
!Prin eline g~eb:ıirdi. Fakat im-

-·· -·tt-•• ··-.....- - 1 _,._ --

BURUN 
Esbak Şeyhulisliımlardan birini 

Cenabıhak emsalsiz bir burunla 
yaratmıştı. Bir gün trenle İstan
bula iniyordu. Karşısına o zama
nın mşehur nüktecilerinden Bo -
razan Tevfik tesadüf etmişti. Şey
bulisliım galiba nezle olduğundan, 
sık sık mendilini çıkarıp burnunu 

siliyordu. Bir aralık Tevfik daya
namadı. Acıyormuş gibi bir va -
ziyet takınarak: 

- Efendi hazretleri, dedi, size 
zahmet oluyor. Mendilinizi bana 

verin de ben s!leyim. Zira burnu· 
nuz bana daha yakm! 

BaDtiiSl o ru ? 
Küçük Cemil ,geçen gün baba

s1nın yanına geldi, ciddi. ciddi 
sordu: 

- Babacıj:ım, dadım bana •US

iu oturursan cennete gidersin. de
di. Halbuki siz, uslu oturursam, 
beni inemaya götiireceğinizi söy
liiyorsunuz. H01ngisi doğru?. 

- Allo, ~tlyor musun?. Bir daha 
:yüzünü kat'iyen görmiyeceğim. Sebe
bini Rksama J?elir, .söyJcrinı. 

- Yazıklar olsun sana herif._ 
Karına her ı:ün demet demet çiçek 
taşıyol'5Un da, bana pırlantalı bir 
bilezik elmıyorsun-

YaDlı, ulamı, 
BekAr bir genç bir gün Be;rollJun· 

da bir pansiyoner olmak isledi. Pan
siyonu tutan kadına, kendi hakkında 
emniyet ve kan;ıat vennek maksadile, 
dedl ki: 

_ Biliyorsunuz madam, ben geçen 
oene Arnavutköyünde bir pansiyonda 
oturuyordum. Ben (ittikten sonra pan

o~onun ıahlbl olan tadın arkam
dan öyle alladı ti ... 
Xadın ıencin 7üzüae dJlı: dit battı 

.;re ıu cevabı verdi: 
_ - Korkmayınız, bayım, bunda aynı 
ıe:v tekrar olmaz. Cilnkü parayı pqln 
almak 5.detimdlr. 

Bess3mın at61yesln!le 
Rc~mini yaptırmak için, ressamın a

tölyesine ıiren bir kadın, mantosunu 
çıkardı: 

- Resmlml :rapar mısınız? Ve kaça 
,.aparsınız? 

Rcs:;am, kadının omuzlarından yan 
beline kadar çıplak g;yiı ıniş olduğunu 
eörünce: 

- Aman bayan, heni ı\gırcezaya mı 
göndermek istiyorsunuz?. dedi. 

paratorla sıhryeti buna rniınidi. 
Kaç defal:ır Ruınelinde Trak-, . 

ya;ıa f~tholunnn yerleri lıilc o:;ı..ı 
Sül~yman Beye geri verdirmi~ti. 
Orhan Dey, Kantakozinos derece
sinde de Bizans saltanatına liya
kat iddia edebilirdi. O devirde 
Konstant.inosuıı paytahtı muhtelif 
kuvvetler arasında baziçe idi. 

Kantakozinosla oğlu Mateosun 
feragatinden sonra, Orhan Bey Bi
zansın ziıfından istifade etmek is
tedi. Yeni emellerinin kuvroon 
füle getirilmesine oğlu Süleyman 
Beyi memur etti. Maiyetine ge
rek müşaverede bulunmak, v~ ge
rek askeri h~reketlcri idarede yar. 
dun etmek uzere Hacıil Beyle E
ce Beyi ve Gazi Fazıl Beyi verd:. 

Süleyman Bey esasen Trakyaya 
birkaç defa geçmişti. Trakya ~e
hirlerinin haline tamami!e viıZ:f
tı. Artık bu sefer oraya tamamile 
yerleşecekti 

Süle:•man Bey bu maksatlı kuv
vetli bir donanma hazırladı. Mü
verrih Lübo, şöyle yazıyor: 

<Süleyman, bu sefer için deniz
cilik fennindP hPtıÜı acı'rni oJan 

Bekri s 
Yazan: OSMAN CEM 

Tefrika • No: 2(; ..J 

Mustafa, koynundan yarısı 
içilmiş rakı şişesini çıka,:dı 
(Etrafını kaplıyon pembe, be

yaz, sarı çiçeklere bakıp içini çe
kerek): Çiçekler, çiçekler, pembe, 
beyaz, sarı çiçekler, artık benim 
sevgililerim sizlersiniz. Artık ben, 
hayriye tüccarının ela gözlü, kum
ral kızına değil, size 3şığım, size 
ıevdalıyım!. 

Mustafa, ayağa kalkıp, bqu
eunda ve etrafındaki erik, badem, 
ıeftali ve sarı akasya çiçeklerini, 
dallarında birer b:rer ve hafif 
hafif koklar gibi yaptı, sonra tek
rar iskemlesine çöktü, ihtiyar kır 
kahvecisine okkalı bir kahve da
ha söyledi ve cebinden kağıt, ka
lemini çıkararak ıu koşmayı ka
leme aldı: 

Altı kattı anan tatlı aşı.na, 
Gönlümde vururken kolan yasemini 
Zalim kan kına yaksın ba~ına, 
Benden ıraklarda solan yasemin! 

• Çayırlar yeşerdi bahar erince, 
Çiçekler, kuşlar yerli yerince, 
Benim yaram senden daha derince, 
Ai,lıyarak gelin olan yasemin! 

• Bülbüller, gilllerJ ôver durmadan, 
Mustafa bağrını döver durmadan, 
Analı.tın ona aöver durmadan, 
Gözleri yaşlarla dolan yasemin! 

• 
.şlrleı;memiı kaldı yarın ahrete, 
Nasıl dayanmalı böyle haarele? 
Ana yok, bacı ;vok dilstüm ııurbele; 

:ı_Iicranla saçını yolan 7uemlnl 

Bu koşmayı yuıp etrafını sa
ran o ı:üzelim yeşilliklere ve renk 
renk çiçeklere karşı onu bir kaç 
defa okuduktan sonra, Must.ıfa 

oradan kalktı, yonca kokulu bir 
çayırın patikası üzerinden yavaş 
yavaş şehrin yolunu tuttu. 

O gece ve ancak gece yarısına 
doğru, Mustafayı evine iki kara
kullukçu zorla getirebilmişti. 

• 
Mustafa Galata kule-

sini sah yor! 
Baniya haraç... haraç... ha· 

raç". Tam bin beş yüz on!. Haniya 
dedik, var mı taliplisi?. Bin beı 
yüz on beş!. Haraç .• mezat. •• ha· 
raç .• mezat!. Bin beş yüz on lteş!. 
Satıyorum .. satıyorum .• ucuza ve· 
ıiyorum .• Haraç .. haraç .• haraç!. 

Mustafa, gecenin geç vakti, Ga
lata Yüksekkaldırımı ile Şişhane 
arasında böyle avaz avaz bağırır
ken karşısına kullukçular dikil
diler: 

- Gece yarısı haraç, mezat ae 
satıyorsun böyle ağa?!. 

Mustafa sallanarak: 
- Galata kulesini satıyorum, 

Galata kulesini!. 
- Kaça satıyorsun?. 
- Sağır mısınız? Avaz avaz ba-

fırıyorum, son fiat tam bin beş 
yiiz on beş akçeyi buldu!. 

- Daha aşnğ olmaz m?. 
- Olur mu be yahu?. Mezat bu, 

kim daha fazla arttırırsa kule, 
onun üzerinde kalacak!. 

- Hele yürü bakalım bizimle 
beraber de belki yolda hayırlı bir 
lı:aç müşteri daha çıkar!. 

Mustafa yalnız değildi. Yanın
dft yorgancı Yamuk Osman, Uzun
çarşılı Bıdık Hasan, İnce Arap da 
varJı Ve hepsi de zilzurna bir 
hald•: di. Euıılar, önce kullukçu-

barbarlardan beklenemiyccck de 
receae kuvvetli bir donanma ha
zırladı. Kantakozinosun ısrarı ü
zerine evvelce Rumlara bııakmış 
olduğu şehirlerin kısmı azamını 
ve ezcümle Gelibduyu aldı. 

Rivayet ederler ki Yuanis Pale
ologos Gelibrlunuıı alındığını i>;it
tiği zaman, milletin feliıketlerile 
istihza etmemesi liızım gelen bir 
hükümdarın :ığz;na yakı.şrnıyacak 
bir söz söylemiş: Türkler olsa ol
sa bir domuz ahırı aldılar dem.iş. 
İmparatorun bundan maksadı, 
Gelibolunun müdafaasına yara • 
yan, Dıomuzhisarını ima imi~. Hal· 
buki, Gelibolu bundan evvel de 
izah ettiğimiz vcçhile Bizansın en 
kavi anahtarıydı. 

Adalar denizinden Bizansa gi
den boğaz geçidini kapatıyordu (1). 

Müverrihlerimiz, Türklerin şeh
zade Süleyman Bey maiyetile 
Rurneline geçişini ilk geçiş adde
derler. (H. 391) den sonra yazılan 
(Tevarihi Aliosınan) Türklerin 
Rurneline geçişlerini şöyle ta"°·ir 
eder: 

CI) Lobe• aıı.na tarihi. 

--- ·-ı 

!ara dayanacak olılular; fakat 
Mustafanın teklifi ile hc1ııen ku· 
zu gibi kesilip kullukçuların önü
ne düştüler ve şimdiki Kalyoncu· 
kulluğu denilen yerin yolunu 1 ut
tular. Kalyoncukulluğıından I< a• 
ıımpaşaya inen yokuşun başında· 
ki karakola geldiler. 

Biraz sonra karakol kumandanı 
· olan palabıyıklı bir yeniçeri J\lı.ıs
tafayı karşısına dikti: 

- Ne idi haraç, mezat athgın 

fey be herif?. 
- Galata kulesini salıyordum 

afam!. 
- Galata kulesi satılır mı bo 

adam? 
- Niçin sat:lmnsın, alan olduk

tan sonra Beyaut kulesini, Çem
berlita<ı. Tekirsarayını bile sata· . ' rım .. 

- Yaa? demek sen kendinde bu 
hakkı görüyonun! lky, kim var 
orada?. Gelin bakay:m. şu bizim 
tımar takımmı da birlikte ı;etirin!. 

Mustafa baktı ki iş fenaya ka· 
çacak, hemen koynundan yarı ya
rıya dolu bir rakı şişc<i çıkarıp 
kumandanın önüne ko~·du: 

- Vallahi ağam ne ~·apacak
aan buna yap. çünkii alan dn o, 
satan da o, ben yalnız arada bir 
vasıtayım!. 

Kumandan gayet zeki bir adam• 
dı. Mustafanın bu hazır ve pek 
nükteli cavabı üzerine •ordu: 

- Senin adın ne bakayım? 
- Mu•tafa!. 
- Ne Mustafa?, 
- Yorgancı Mustafa!. 
- Hele, bele!. 
- Bekri Mustafa!. 
Bekri Mustafa sözünü doyunca 

kahkahayı salıveren karakol • 
ğası: 

- Öyley. e, d ·di, Kızkule,ini do 
s•tabi!irsin! .• 

Sonra maiyetine emir vcıdl: 
- Salıverin bunları, evlnine 

gitsinler!. 
Mustafa, ve arkadaşları o ı:ece 

Beyoğlu koruluklarından birinde· 
ki hususi eğlentilerinden diinii
yorlardı. Vôkın, se\·gilisinin o ha
zin akıbetinden sonrn, l\fo,!nfa 
pek içli bir insan olmuş, eğlenti
den lilan hiç zevk elamu balo 
gelmişti. 

Onun için de arlık ral<ıyı Lüs
bütün !.eder ve elemini avutmak 
için içiyordu. Faknt fazla b~ır:n
ca o derin keder ve elemini ımu
tur ı:ibi oluyor, her zamanki gibi 
işi, yine şakaya döküyordu. J\lus
tafa zaten içi birbirine zıt duygu
larla dolu bir insandı. Bozan raati 
saatine, hatta dakika ı dakikası

na u ·mıyacak kadar tezatlar gÖ<· 

teriyor; ağfarkcn, gülü~·or1 ı:üler
ken ağlıyordu. İ~te, Galata kule
sini satmıya kalkı ·tıj1ı al<şam, rakı 
sofrasının başında ilk dakikaları, 
derin bir hüzün ve elem, keder 
içinde ı:c~miş olan J\Iustafa, ra
kının sonlarımı doğru İnce Ara· 
bın kıvrak san ve ötekilerin neş
eli türküleri ile değişmiş, yavat 
yavaş ,-akrakla ·mış, en 'onunda 
da keyfinden, yolda Galata kule
sini bağıra bağıra mezada çıka
racak hale gelmişti. 

(AıbD Var) 

cRaviler şöyle rivayet ed~··l'r· 
kim Süleyman Şah ~·i!ayet sey
retme;:e ç;ktı. Seyran cderl"en na• 
galı Aydıncıkta temaşalıj:a geldi. 
Gördüğ'"m acayip garaip binalar· 
dır kim Süleyman Aleyhis.elam 
bina etmişti. Pes Süleyman Paşa 
ten-c,alığı tc!crrüc t-derke>n Ace
l>e kaldı ve ·biraz fil;re vardı. Zi· 
y:ı<le pehlivan erdi. Ece Bry dti 

- E)ı~ canını, ne aceb f'"" rt var· 
dınuz?. 

Sül") m"n Pı.ı:ı ett.: 
- Naun. i~bu denizi öte ı;::çmc

ğe fikrcdcrin. Acco rnüm ':iln o
lamı ki, ol yerin kafirlcı:i haber 
almadın bu den"zi öte ı;cçebik~üz. 
Ana nice tedbir t•'1c1Cım dt>yu o) 
fikirdeyim. 

Süleyman Paşa ile<li~ k, Ece 
Bey ve Fazıl Bey derle~Ji iki di-
1.iiver var.~. Bu ikisı e tild" . 

- Ey Han. Eğer clestJr wrır· 
senuz, biz ikımuz bu denizi öte 
geçelum. Takdirde ne ise görü· 
rüz. 

Dediler Süleyman P:ı,a ttı: 
".~r}3gı VU') 

.;.un.an.. 



lBu yazuwı metinleri Mea•ua 
AJanaı b!lltenıeoinden a!Jnmı~~) 

!his eden: Muammer Alatur. 

Ti!$ ajansının hildirdiğine göre, 
Vyetier Birliği ile Japonya a~ 
ınad bir bitaraflık muahedesı 
!.edilmiştir. Neşredilen bir teb· 
e göre, Moskovada Molotofla 
Pon Nazırı Matsuoka arasında 

Yan eden müzakerelerden 
nra 13 nisanda bir beyanname 
credilmiştir. Sovyetlerle Japon· 
' karşılıklı olarak Mogolistan 
Uınhuriyetinin bütünlüğüne ri· 
Ytt edeceklerdir. 
Bu ınüzakerelere Stalin ile Ja· 
~"Yanın. M:oskova elçisi Tatek.a· 

da ıştırak etmiştir. Bitara.flık 
.. uahcdesinin birinci maddesinde 
0z1e denmektedir: 
Akit taraflar karşulıkh sulh ve 

OStluk münaseobetleri idame et-
ti ~~i \:e diğer tarafın arazi bütün· 
ııunun masuniyetine riayet ey· 
e~eği mütekabilen taahhüt eder. 
·~·~ei meddede söyle denil • 
n~ ~ edir: '); 

d 
Akit taraflardan biri diğer bir 
evıetı . h k n veya devletlerın harp a-

G., etlerine maruz kalacak olursa, 
ı~cr taraf ihtilafın devamı müd· 

Cekı.nce bitaraflığı muhafaza ede
·ır 

ed ~~. ~uahede, iki tarafça tasdik 1 
g;,. ıkten sonra, derhal mer'iyete 

eeektir 

di~u ın~.~hede ile birlikte neşre· 
S n ınuşterck bir beyannamede, 
~etlerin Maııçuko'yu, Japon· 1 
tıi] .. da Mogolistanı tarudıklan 1 

0trilnıektedir 
• Matsuoka d~ akşam Mosko : 1 

aQan ayrılmıştır. Hareketinde Is· i 
-'!Yanda bizzat Stalin, Molotof ve 
diı~an. elçisi tarafından teşyi e· 

«nıştır. 

JAPON BAŞVEKİLİNİN 
BEYANATI 

Japonya Başvekili Konoye dün 
akşaın gazetecilere verdiği beya· 
ııatta demiştir ki: 
•- Japonya Mihvere iltihak 

~tıniş olarak kaldıkça ve Çinde 
lnuhasamata devam ettikçe, A • 
~erika Birleşik devletleri belki de 
I aPonya üzerine ekonomik tazyik 
bcr~ına devam eylıyecektir. Hal-

-

-

-
Dün Moskovada, Sov
yetler Birliği ile japon
ya arasında bir dostluk 
ınuabedeıi imzalandı. Bu 
muahedeye göre, Sov
yetler ve japonlar, bir 
harp halinde, mütekabi· 
len, biribirlerine kartı 
bitaraflıklarını muhafa. 
za edecekler ve yekdiğe
rinin toprak bütünlüğü
ne riayet edeceklerdir •. 

Birleşik devletlerinin harbe gir· 
mesine mani olmaktır .• 

Japon Başvekili Prens Konoye 
bir de beyanname neşretmiştir. 
Bu beyannamede deniyor ki: cKa· 
naatimiz şudur ki, bu paki Japon
ya ile Sovyetler Birliği arasındaki 
münasebetlerde yeni bir devre 
açacaktır ve dünya sulhunun !ru
rulmasmın taciline pek ziyade yar-

dıın edecektir .. 
AFRİKADA VAZİYET 

Alman Başkumandanlığmın bir 
tebliğine göre, İtalyan ve Alman 
kuvvetleri 13 nisanda Tobruğu ge
çerek Bardiyayı işgal etmişlerdir. 

Alman pike tayyareleri Tobruk 
limanında bir İngiliz muavin kru
vazörünü batırmışlardır. 

Londradan bildirildiğina göre, 
General Corton de Wiart, tayyare 
ile Ortaşarka seyahat ederken, 
İtalyanların eline esir düşmüş -
tür. 

İngiliz Genel Kurmayının Libya 
sahil boyunca İtalyan - Alman ve 
bilhassa Alınan tazyikini durdur
mak için ne gibi tedbirler aldığı 
meçhul bulunmakla beraber bir 
müdafaa hattının Sidi - Barrani 
önkrinde ve belki de biraz daha 
garpte tesis edileceği muhakkak
tır. 

Şimali Afrikadaki harekata dair 
Röylerin verdiği izahata göre, 
Bardiya, daha evvel İngiliz kıt'a· 
lan tarafından tabliye edilmiştL 
Şimdi, muharebeler Mısır budu· 
dunda kain bir liman olan Sollum 
civarında devam etmektedir. 120 

•kilometre garpte bulunan Tobruk 
civaruıda da muharebeler devam 
etmektedir. 

Garp çölünde kullanılmak ü • 
zere hergün daha ziyade İngiliz 
kıt'alarının serbest kalmakta ol· 
duğu ve vaziyetin bu bakımdan 
bir hafta evveUne nisbetle fev -
kaliıde iyileşmiş olduğu öğrenil· 

mi şiir. 
.ukı, üçlü paktın hakiki hedefle

tınden biri de açıkça, Amerika -- ~~~~~~~~~~·~~~~~-

alkanlarda vazi
yete bakış 

(l inci sayfadaıı denm) 
l<irdE'dilmiştir. Bund:ın başka, Yu
.nan cephe.sinde müh:iın 1.>ir ~Y 
ku.ydt!dilıncıni~tir. Yu.nau orduları 
~a~kumand:ı.nlıgı iki cephenin de 
1llllhteli.t noktalarında ın.:ıhdut te
~as harekatı vukua geld iğlni bil
dırnıektedi nu r. 

•ı . n Atinada ı.ld defa hava telılikc-
g<ıı-cu 

dun a\. ... __ \lerflmiştir. Alin"" radyt?s~, 
t~ . "'Mlll, Yunaıı ır:uk3vem ı:".ın 

ıtı:ııı ı.uvvctH olduğunu ~öylen<..ştır i\1~ 
~iln1~.~~hı. koll.1rı her t.Jra!ta ınaglôp 
· '~ted· • k il lhııdi ır. B;ı .ALn •. uı zırı .. ı o arı 

r rı Csaa YıJn;ın ve iııgillı ki.lvvcrtlcrt 
tı:d· ·ı 

ine• . n tar1.::1~n \•e nılıd:?~.t edı en a; '- C~Phc. iylp teff.:.I },.;;'ir JC'dir. 
h.. rı:ı.sı 11, 1. vcr-
uı~k n..ı.ın.:ın13nn ıntıh:ıre ... ~ 
\>'etli ~~cburiycLnde k.:.ll;ıcogı ,ok kuv
~ar teşkil etmektedir. 

ZA.yı •T \ · .• , "E!ııyoR 
Dun A. 

ş,,.., 1 ' ranvuılukta Aos ırınağJruıı 
1nde b. 1 t 

Veı·u l ıl 1t' ta.yan lıuc..ı.tJ11.l z..,.y.'a 
nOıi.ı\ tü:r~k Pusk.ul'Lülınu~lür. 'ku
lcay,~"ır f.Uleri, 11'ılyanlar.ı pel< çol< 

ın .... ·., kayuctt~nüşlcr<lir. 
t:>lUz ha Atman ıtıowrl.. va kuv\·etl .. ri de . 

hücuın u kuvveUeı·inc muvaifakıyetıe 
kuı.... etmektedirler Alınan lıa\•a ... u.. . 
~ r.ı. de Salamin limanına ve 
dır. cephelerine hücumlar yapmı.şlar-
1ıa~, A.lınanı•r Pire limanıan da bir 
IUn.unl:aarı:uzu yapmışlar, 20 sivilin ö· 
lelıep •• 40 kiJiııin 7a.ı;a1anaı:ı.sına 
\'uı:;o~loıUş1arı1ır. 
CE l.A.v 

. PBE:si['ffi 
Lollctr E 

l'ugoı.,ı adan verilen haberlere göre 
tl'1Uıj laVJanın vaziyeti bir3z daha 
Şin_ı:ıfel verici telakki edilmektedir. 
"'"r 1

1 G.,.rblde Yugo::;lav vo.ziyeU 
"' , ıeındi, 

.i'uıın tk. Yugoslavl:lr !\.torava ırn1a-
Yııt':•ı~ l b.ratında mukavemet ecil
dar . ı. Eelgr:ıtt:ın :;o kilonoetre ka
de ~e:s.ıredc buluann Topulo kOytln
~ı~ lm.Jn zırhlı kuvveUeriylc kar
\-a.. ı .şl.:ı.rctır. Bu k6y şımdı münferit 

~.i\:he bı..ıiuıın1aktadır. 
~r.:ı.~,. 

sın s~ıJev<ı.c ve I<.rusevac mınlaka-
)', < , Yugn 1::ıv:dr iyi dayanıyorlar. 

Ayni tebliğe göre, Almnn kıt'aları 
Zağrep mıntakasıııda ileri yürüyü,;>
leı·ine Je\•aın etıııckte\Jir. Kado.,,·ci ci
varınd:ı Ainıun kıl'al.ırı İtalyan kıt'a
lariylc hirlc-;ınişicrdir. Zağrf'p civa
rınd::ı. Aln1an!rır ştn1diyc krıdar 22 Gc
ncr:tl, ;)uo s'J 1>D.Y \'e 12 bin ~sker esir 
almışlardır. Bundan ba~ka lOO lop, 10 
t~yy:ı.-c, bir çok ~efllıane v~. ~nhrukHt 
deposu, piyade sılahlJn ığtınam et-

mişlerdir. . , . . 
l\lacar kıt'alıırt Ds:ıetnı Şımalinde 

ve keza Tuna ile 1lıciss arasında Strp
J<ı:ruı hudut ı.stihk~m!:ırıru yarnıışlar
dır. İlen y rtıyüşlcriaıc devaın etmek-

tedirler. . 
Üf"k üp !""adyo:>u, dürıdenberı, D\ı..liar 

radyosuna b:ıg:LJ.nmıştır. 
yUGOSLı\Y . . 
ORDU.SUNUN VAZIYET! 

So.l!th:yctli İngiliz kaynakl:trına ~ô~ 
re.ı Yugo~Jav oı·d dSll ınuhnrcbe harıcı 
edi!ıni~ olınnktan <;ok uz3k olup ai
lcbi ihtiJnal d~nıan taraiından işgal 
edilen yoll;ır aı :.ısın~:okl dağları lut
makt..:ıdır. Alınaq - Ilolyan ku~vetle
rinin birlt"!".ıTIİ$ olına1arının dahı,. Yu-

1 kı fı':ırının mub.:l.Sara cdılmfş 
go~ av .. ül ek 

ı tninasınt vi!rtııiyeceği ileri ... ur '_.:n -
tedir. Londra. YuJ?osl:ıvla~ın, ~u~m3· 

kasına sarkmayı b1lccl"gını, ve 
r nın ar ed-~· · bildir i dağtard·ı ınuh:ırebe 1..,.;oı;:a.Ull • 

1 mektedir. 
r isTANBUL~ 
TAHLİYESi . . 

N B. Ajansının Berlınden bıldfr· 
D. · H · ·- NezareU· diğine göre Atman. arıcı,, -

nin söı.cüsU yal.>ancı gazet.ttiler. tara= 
d orulao suale cevaben, Islan 

tın an ı'ı r esine Ti.irk hükümeti ta
bulun ::ı 1 ıy ·ı 

d 
hak 11 bir sebcJ>le ita ra r verı -

rafın an b tedb.rln 
i olduğuıı:tJ söylemiş ~e u ı -

~~bir sı.u·etle Almaoya ile alakası bu 
hıç d . ru ve blnnetice Almaoyanın 
ıunma ıgı Jd -· d"ışe duymamakta o ugunu 
bundan en 
ilô.\'C ctmfştir. . . İsta -v· ·i'dcn bitdlrıldığlııe glire. .n 

ı;; . ansız konsolosluğunun Is-
buldakı Fr d ikamet eden 

b 1 ve civarın a 
tan ~ .. J:lra tahliye emri verdiğine da
Fran ı .. bl kaynaklardan gelen baber-
fr ecne . 
· d · 1 değildır. 1 Jer cıtrt . yugos1av Elçisi ve me-
Solyadakı za bllı-eket etmi5lerdir. 

uıurb:n. ~~~;aetler Birliğine gidecek
Buradan ri1mcktedir. Fakat. Sot
leı·i ha?er \ e 

1 
hatgüzar kaldığı için, 

y;ıd:ı bır r~~ aoslav sJyast miınasebet.
BuJgar - ·ı'dg,.; rııAnası çıkanlnıa
lerinio kesı ı& .. 
maktadır. 

l~rct, \~':IJt• Prekuplijiyi geri ~lmış
$ut-. • cnubt Sırbistanda Almanlar 
Yu ~ ",c He::ıka kad:ır tardcdil:nişlerdir. 
2e1; zıv kn atarı sinıdi Kaçanik ü
cer1~~- I YUt'UyorJar. Altnan radyosu, 
h~r 'k a Sınıoyıç tarafuıdan müstakıl 
t et ctıneıcri için Yugoslav komu-
clirtni r Prnir verilmiş olduğunu bil- •• ft Tİ B A J. 
L Sır, 

<.<.. ·. \Dl Jt Nazırı Zübtll Pasa oğlu 
/\f.UJL,\[l Eski Maar f Azasından Zabit O· 

A.J,, an Baık ve Vilayet Mec :ıat Zühtll Bnker 
mı h•bJiğin ~mandanlığı.nın bir res- ral'in kardeşi .1 .... a ııastaııesinde M-
nupı..an ~ gorc, Alman kıt'alan Ce- A.aler..-
s,~ bu·· kgıle Crek dün Sabah erkenden dün gece Cenazesi yarlJl bailana-
-~ met !at etıntşnr. 

kat ne . . merkezi olan Belgrad lı~d~•;n;.:ıı:a~ld=•r~ı.Ja:ca;ıctır;····••••ıl bl-l.J: ına gın;ı~_,ıerd.ı.r. Alman!ar Lin-
••hrııti de ı~ı:aı etınıı;lerdir. 

Kızıl denizden 
orta şarka 

gelecek malzeme 
Nevyork, ı• (A.A.) - Kooperati!ler 

kongresinde bir nutuk irad eden Bah
riye Naztrı ·ve l<oopcrn.tifler Federas
yonunun parUuum1to konıitesi sabık u
mumi k'Jtibi D. Altksander bütün iş
~ilerdeıı harp gayredcrcne devamı ta
lep etmiştir. 

B. Aleksander czcüınlc denıi~tir ki: 
Ben. zafcrı elde edt."CC'&imiz güne 

kadar bu gayretlerinize ıJt tal!amınü
le devam etmenizi dürJ.st bir ,;ek.ilde 
,.e resmen rica için bu .. .ıya geldlın. 

Tarablusgarpteki vaziy\•t hakkında 
~bin olanlara Şaı-kl .t\fı·iıtc:ı.daki bü
tün tehlike:er.n b~rtaraı edilmi~ sa
;yılabileccğ1!li teb;ir L-de!":~n. Bundan 
b::ı~ka B. Rnzvcit Ameı:ı".~an ı;emilerı
nin Kzıldenizc gitn1elc-i hus.tL-:undaki 
nıen.nuiyeti Jp kaldırmıştır. Şimdi A
Tiıt•r.kıı.nın YCrec<=:i m:'\ 7.(r.'lC'l:1!n bir 
kı:.m1 Orta Ş..ıtktaki kn'ıı!aTımızı tak
viye E:fmek ilt<"re doğrıır',3.n (.oğruya o
raya gönderilccekttr. YunJr.lstan SOQ. 

gütılerde Almı.n teca\'~ı.üne uğrad;ğı 

zaman ve Yt1noslavyan1n n,ııkr.ı.ddcratı 

mevz•tu bahsolduğu giln fedak1irlıkla 
~arpışan bu n1illetlcrin yanına k"sma
mıı;; kadar tabi! bir şey olamazdı. 

Yunan Resmi 
TEBLİGi 

Atina 14 (AA.) - Yunan ordu· 
lan Başkumandanlığının dün ak· 
şam neşredilen 171 numaralı teb
liği 

Mahdut ve mahalli harekat vu
lrua gelmiştir. 

~~~~-"Zl<~.~~~~ 

Maç seyredJrlten 
(1 in<! "3yfa<Wı dt-vam) 

oyunu daha iyi görmek için tuğ· 
laların üstüne çıkmıştır. Fakat 

1 
spor merak~sı genç .oyunun he • 
yecanlı bır anında bırdeu bire yere 
düşmüş ve sağ ayağı bileğinden 
kırılmıştır. Yaralı Cerrahpa~a has
tanesine kaldırılmıııtır . 

Aüua aü_oıa 

• 
Dün lngiltere 
üzerinde hava 

faaliyeti 
Londra 14 (A.A. )- İngiliz hava 

ve Dahili Emniyet Nezar~tlerinin 
dün akşam neşredilen tebliği: 

Pazar günü, cenup ve şark sa· 
hilleri üzerinde hafif d lişman faa
liyeti olmuştur, Şarki İngiltere sa· 
bilinde bir noktada bombalar 
atılmış, fakat bu bombalar ne 
hasarı ne de zayiatı mucip olmuş· 
tur. 

İngiliz hava kuvvetlerine men· 
sup avcı tayyareleri, Cornouialles 
hilleri açıklarında denizde bir 
düşman bombardıman tayyaresi 
düşürmüşlerdir. 

~ ....... ' 
ÇÖS::ÇiL 

( 1 inci şayfada.n devam) 
sempatimiz ta kalbten gelmekte
dir. Çünkü ayni ızlırapları çeki
yonız. 

Fakat bizim zaferimize itimadı· 
mız olduğu gibi, sizin zaferinize 
de itimadımız vardır. Çok yük -
sek faikiyette kuvvetlere karşı 
kahramanca mukavemet ediyor • 
sunuz. Ve bu suretle an'aneleri • 
nize sadık kaldığınızı gösteriyor -
sun uz. 

Sırplar, biz sizleri tanıyoruz. 
Geçen harpte müttefiklerimizdi • 
niz ve ordularınız şan ve şeref k.a· 
zandılar. 

Hırvatlar ve Slovenler, asken 
tarihinizi biliyoruz. Asırlarca, 
hıristiyanlığın seddi vazifesini 
gördünüz. Muhariplik şöhretiniz 
kıt'anın her tarafına yayılmıştı. 
Hırvatistan tarihinin en parlak 
vak'alarından birisi, 16 ıncı asırda, 
Fransız büyük inkılabından çok 
zaman evvel, Hırvat köylülerinin 
beşer hukukunu müdafaa için ih· 
tilale kalkmaları ve asırlarca son· 
ra dünyaya demokrasiyi veren bu 
prensipler için mücadele etme -
!eri teşkil eyler. 

Yugoslavlar, bugün bu prensip-

{1 inci "'-"'Yfad .ı deva.m) 

lere karşı, İtalyan mütecavizlere 
gösterilen ayni cesareti ve ayni 
fedakarlık hislerini göstermekte 
olduğunu ilave etmektedirler. ' ler için mücadele ediyorsunuz. 

Cumartesi günü, Makedonya 
cephesinde faaliyet olmamşıtır. 

Italyan cephesinde, İtalyan as· 
kerleri, ehemmiyetsiz küçük ke
şif harekatile iktifa eylem~lerdir. 
İtalyan hava kuvvetler~ umu· 

miyetle gayri faal kalmıştır. Yal· 
ruz Şımara Yunan gölleri !ize -
rinde bir bombardıman filotillası 
uçmuş ve burada bir bombardıman 
tayyaresi hava defi bataryalarımız 
tarafından dilijürülmüştür. 

Balte.şistanda 
(l inci sayfadan devam) 

Desi yolundan ric'at etmektedir. 
Diğer kısım ise, Eyopya Kral ve
kili Dük Daost'un kumandasında, 
Adisababanın cenubundaki Djl -
mı:a dağlanna iltica etmişlerdir. 

Ingiliz, İmparatorluk, Belçika, 
Cenubi Afrika, Sudanlı ve Hür 
Fransız kuvvetleri tarafından, İ· 
talyanlara sekiz muhtelif nokta· 
tan hücum edilmektedir. Zanne
dildiğine göre bu mıntakada bir 
harp vukua gelecektir. Yağmur 
mevsimlerine kadar veyahut da 
Ingiliz kuvvetlerinin başka saha· 
!ara gitmelerine intizaren, İtal· 
yanlar harbetmemck için ellerin· ' 
den geleni yapmaktadırlar. İngiliz 
ve İmparatorluk kıt'aları, İtalyan· 
!arı Asmara - Dessi yolunda ko
valamakta ve Asmaradan 350 ki· 
lometre mesafede bulunmakta -
dırlar. 

General Frusci.nin kumanda -
ınııda bulunan düşmandan, ye -
niden 73 zabit, 620 nefer esir aldık. 

Ç ERÇEVE 

MUHASEBE 
NECİP FAZIL KISAKÜKU 

(1 inci 11&.ffada.ıı devam) 
Bulguistnn 10 (-) 
Yugoslavya X (meçhul) 
Yunanistan 10 ( + ve üç 

yıld11') 

Terkip: 
İlimli ve sistemli kıtal hare· 

ketine karşı müc11delclcriııde, 
Avrupada üç sınıf millet görii
yo.ruz: 

1- Silik, zayıyf, kendi halin
de, neyse o, elinden ne hiiyük 
fedakarlık gelir, ne de büyük 
ihanet ... Çekoslo••akya, Dani
marka, Norveç, llolanda, Bel
çika_ İçlerinden kimi intihap 
ederseniz şef olabilir. 
ı-- Nikıslar plarunın menft 

İngiliz İmparatorluğu sizinle be
raber mücadele ediyor. Ve arka
mızda gittikçe daha fazlalaşan ge
niş kaynakları ile Amerika Bir -
leşik devletleri ·büyük demokra -
sisi vardır. Mücadele nelaıdar ağır 
olursa olsun, zaferimiz müemmen
dir. 

SOFY ADA 
Cl inci Sahifeden Devam) 

ınessillerl, ellerinde bayraklar ve 
levhalar olduğu halde şehrin bar 
lıca sokaklarında dolaşmışlar, Al
man ve İtalyan elçilikleri önü~ 
durarak Almanyayı, İtalyayı ve 
şeflerini alkışlamışlardır. Halk 
bundan sonra sarayın C::-nünden ge
çerek büyük tezahüratla Kralı 

saatlerce alkışlamıştır. Sofya Bul· 
gar, Alman ve İtalyan bayraklan 
ile donanmıştır. 
Bulgaristanın muhtelif mahal· 

lerinde de buna benzer tezahürat 
yapılmıştır. 

Makedonya 
komitaclları 

(1 locl ea.7fadan devam) 

susta herhangi bir mütalea ser
dedilmemektedir. Fakat vaktile 
bütün Makedonyayı ateşe boğan 
mahut konutacı..hrın .f~üıoen or · 
taya çıknklan tebarüz eltirıl • 
mektedir. Buıılar ~iındı ayni Ma· 
kedonyada tahripklir eserlerine ve· 
levki daha küçük mikyasta olsun, 
edvam edebilmek için Almanla • 
rın müsaadesini beklemektedirler . -harkaları... Başla şef sı falile 

Fron·ı.a~ Macaristan, Bonı:anya, 
Bulgarıstan ... Bu plilnda ayrıca 
iiç ) ıldız şimdilik nıünhnldir. 
Bakalım kime nasip olacak?. 

3- Zaitler planının müsbet 
harikaları... Başta şef sıfatile 
Yunanistan, peşinden aldığı as
gari nollara rnğmen Polonya._ 
Bu ıı1"nda iiç yıldız şimdilik 
Yu;.anistandadıt·. 

Hükiiın: 

Kendi içinden doğma ve ken
di kendhine ıniileveccih ilimli 
ve sistemli kıtal hareketine 
karşı Anupa, topyckiın Avru
pa. insanlığııı beklediği yeni 
hayat çile<ini doldurmak husu
sunda, nıinikcjk Yunanistandan 
Ü>IÜo bir liyakat ifadesine ma
lik değildir. 

Artık öbür kıt'alara baka· 
hın!. Asya ve Amerikaya!. 

Sovyet- Japon 
Anlaşması 

(BafmalWedea Devam) 
akiben bazı hareketleri de getir
miye sebep olacaktır. Artık, Ja. 
ponya Amerika karşısında geri
sinden vurulmaktan korkmıyabi
leceği gibi, Sovyet Rusya da Al
manya karşısında ayni vaziyete 
gelmiştir. Üçler paktı, bir devlet 
pakhnn dahil devletlerden lıer

hacgi birine harp ilan elliği tak
dirde pakt müttefiklerini de oto
matikman harp içine almaktadır. 
Sovyet Rusya bitaraftır, harp dı
şıdır ve kendisine tecavüz edilme
dikçe harbe girmek niyetinde de
ğilir. Binaenaleyh, Sovyetlerden 
bir i15nı harp kararı şimdiki hal
de beklenemez. Buna · mukabil 
Almanlar, aralarındaki ademi te
caviiz paktına rağmen, Sovyet 
Rusyvya herhangi bir tecavüzde 
bulunurlarsa; o vakit de bu teca
vüz Japonyayı Rusya nle~·hinde 

hnrbe girmiye mecbur edemez. 
Zira, hem üçler paktı, hem şimıll 
inızalanan m11al1cde Japonynııın. 

bu Yaziyetiııi snğlaına çıkarmak· 
tadır. 

Amerikaya gelince; Amerika, 
İnj?iltcre insan yardımı istemedik
çe harp ilan etmiyccektir. Böyle 
bir vaziyet hadis olduğu takdirde, 
Amerikaya karşı Japonya da Sov
yet Rusyadan emin olarak harbe 
girecek ve tek cephede döğtişe
cektir. 

Japonyamn Amerikaya harp 
ililn etmesi ihtimaline gelince; Ja
pon - Amerikan menfaatlerindeki 
tezat son zamanlarda, bilhas.a 
gerginlik malılyetinde artmış ol
masına rağnıen, Japonların şim

diki halde böyle bir cür'etc knpıl
mıyacakları ve lıilhn<sa İngiltere· 
nin ''eziyetini takipte devaın ede
cekleri tahmin olımnbilir. Görü
lüyor ki, Sovyet . Japon ademi te
cavüz paktı; Sovyet Rusyayı ol
duğu gibi, Japonyayı da diinya 
sulhuııun ve Avrupa harbinin 
nı!ıhteınd inkişafları karşı>ında 

ferah vaziyete sokmuştur. Belki 
bu iki devlet, bundan böyle ken
dilerini alakadar eden mevzular 
üzerinde daha serbest konuşmak 
fırsatını bulacaklardır. Fakat, yi

ne bu o demek değildir ki, her
hangi bir sebep vukuunda bu iki 
devlet harp dışında kalabilecek
tir. Dünya hidiselcrinin, ne gibi 
sürprizler ve inkişaflar hazırladı· 

ğı lıiliı meçhu ld ür ve yer yer harp 
kımrgası milletleri boğazlaştır· 

maktadır. Zahirde Sovyet Rusya; 
hem japonya, hem Almanya ile bi-

rer ademi tecavüz paktı imzalıyarak 
kendi bitaraflığını ve emniyetini 
sağlama çıkarını§, J aponya da A
merikaya karşı daha serbest bir 

tavn hareket iktisap edebilecek 
bir duruma çıkmış görünüyor. Bel
ki, bundan böyle İngiltere ve A
merikaya karşı J aponya daha yük
sek perdeden konuşmak htiyc
uktir. Ayni zamanda Sovyet Rus
ya da acaba Balkanlarda ve dün
yada, halde ve istikbalde cereyan 
eden hareketler münnsebetilc da
ha müessir konuşacak mı?. Bir 
sual nokta,, da hadiseyi Vaşing
ton ve Londranın nasıl karşıladı
ğıdır. 

Bütün bunlan, herhalde yakın 
bir istikbal tayin ve tavzih ede
cektir. 

Fakat ve muhakkak ki, herhal
de Moskovada imzalanan pakt 
günün istikbal hadiselerinde tesi
rini gösterecek en mühim siyasi 
hildhedir. 

F."l'EM İZZET RENİCE 

Mallkl\mlyeunı 
blUrenıer 

C1 inci sayfadan devam) 
Bu IAyihaya göre iş ve işçi bulma 

talepleri ve bu husustaki ta\tassuilar 
hiç bir ücret mukabillııde olmaksızın 
ifa edilecektir. 

Askerlikten terhis edilenlerle ceza 
evlerinde mahkılmlyctlerln! ikmal e
derek tık.anların iı bulma taıcplerf. 
meslek bakımından müsnvi şartlar aı
~da bulun;;ıa diğer taliplere tercih .. 
<lilecektır. 

}.1emleketin ikhsadl menfaaUeri ba
kımından veya içtimaı zaruretler do
layLSiyle lüzum görillecck i' sahala
rında iş verenlerle işc;ilere milkele.ti
yet tahmil olunabilecektir. Bu mi.ık& 
lcfiyete riayet etmiyenlcrden para ~ 
MSL alınacaktır. 

Bu kanun neşrinden altı. a:r ı;onıa 
mer'i.yete girecektir. 

---<>--

Habeş Krall Adisa• 
babaya geliyor 
Nevyorl<, H (A.A.) - Nevyoı::lı: Tl

mes gazete!'ti Ha~istan İmparatoru 
Halle seıasıye'ntn Mavi Nlli geçtiğini 
ve asayiş teessüs eder etmez Adi~ba .. 
baya gitmek tı17etındt olduğunu bU
d!nnektedir. 
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Bilen idam olunur 
Yazan: M. ATLI Tefrika No. 56 

• 
l çtiği Şarabın tesirile kızaran 

göz/erile yüzüme baktı 
Filhakika her ikimizin de sinir

leri son derece harap bir halde 
olduğu için Poionyanın meşhur 
siyah şaraplarından Dortokovi de.. 
dikleri en keskin ~araptan iki şi
şe ısmarladım. 

Garson, biz henüz odaları göz.. 
den geçirirken, şarabı yetiştirdi ve 
şampanya gibi patlıyan şişeleri 
açtı. 

Sonra, çekildL 

O vakit, eski Polonya şatnlann. 
dan kalma olduğuna şüphe olını
yan yüksek, gayet geniş ve harap 
koltukların üzerine kendini bitap 
bir halde atan Aıınaya büyük bir 
bardak şarabı uzattım: 

- Anna! İç şunu!. Biraz kendi
ne gelirsin!. Zannedersem, şimdi
lik tehlikeyi sa vu,ıturduk!. 

Dedim. 

Anna uzattığım şarap bardağı
nı aldı, bir saniye düşündü, sonra 
birden·birc, garip bir hırsla yarı,. 
sına kadar içtL 

- Mersi! dcdL 
Sonra birdenbire içtiği şiibbm 

tesirile kızaraıi acı g-Ozlerile yü
züme baktı: 

- Şimdi ne yapacağız? dedi. 
- Ne mi ynpacağı.z?. ~Ü· 

rüz Anna!. Sabaha kadar vakti-
• 1 

mız var .. 
- Varşovadan gidiyor muyuz? 
- Bilmem!. Fakat bana öyle 

görünüyor ki buradan derhal ha
reket etmek elzem!. 

- Fakat ... 
- Ne Iakati?. 
- Fakat .. Konta ne olduğunu 

anlamadan mı hareket edec<'ğiz? 
- Konta ne olduğunu mu?. An

na, maalesef bunu anlamak \çin 
kaybedecek vaktimiz yok!. 

- Fakat. .. 
- Açık söyle, Auna!. Ne söy· 

lemek istiyorsan, açık söyle!. Ha
yatımızın, şüphe etme ki, en mü
him anındayıız!. 

- Ona şüphe yok!. 
- O halde. her ne söylemek ;.,. 

t iyursan, niyetlerin ve tasavvur
ların her ne ise bana açı.k söyle
meni rica ederim!. 

Harp vaziyeti 1 

(1 inci ııayfıwla.n devam) 

nu da tecavüz etmeleri muhte
meldir. 

Hakikat şudur, ki Alman • İtal
yan motörlü birlikleri İngiliz kuv
vetlerinin azlığından istifade ede. 
rek sür'atle ilerlemişler, :;arp çö
lünü yıldırım taerruzile geçmiş. 
!erdir. Amerikan Gemilerine açı· 
lan Kızıldeniz ve Süveyş kanalı 
artık Alman hava bombardıman
larına maruzdur. Süveyş kanalı 

ve şarki Akdeniz Balkonlardaki 
cephenin asıl muvaselasıdu·. Al
r ;hr bunu kesmeğe azmetmiş
lerdir. Bu fikir Brenner harp plii
mndaa mülhemdir; İngilizlerin 
Sellom mıntakasında dayanması 

liizımrfır. 

2} YUGOSLAV CEPHELERİN
DE: 

4 ün<Ü ordu mıntakasında iler
!iyeu Alman ve İtalyan kuvvetle
ri (Fiumc • Karloviç • Zeğrep) 
hattını cenuba geçmiş ve Sava 
nehrine varmıştır. Bu kuvvetlerin 
(Liomo ·Saray Bosna) istikamet
lerinde iki demiryolu boyunca, 
5 inci, 3 üncü ve 2 inci Yugo•lav 
ordularının geriler ine taarruz 

maksadile ilerlemeleri çok muh
temeldir. 1 inci ordıı da cennba çe
kilmiş ve Bclgrad Alınan kuvvet
leri tarafından işgal edilmiştir. 
Şarkla (Kraguçevaç • Kruse\'aç) 
hattında 5 inci ordn Alman taar
ruzuna karşı mukavemet etmek· 
te, daha cenupta bulunan 3 üncü 
ordu ile 2 inci ordunun bazı kısım
ları mukabil taarruza devam ede
rek Kaçanik boğazından şarka ve 
cenubu şarkiye yürümektedir. Bu
rada taarruza uğrıyan Alman kuv

vetleri, Yugoslavları bir torba içi
ne almak ve bilahare şimalden, 
şarktan ve cenuptan hep birlikte 
taarruza geçmek için biraz şarka 
çekilebilirler. Almanlar harid 
hatlar üzerinde muhar~be edıyor
lar. Şimaldeki Alman kuvvetleri
nin harici hat mesafelerini k"alt
maları ve Yugoslavları bir muha
sara çemberine almaları için, ce
nupta bulunan Alınan kuvvetleri 

1 

Anna heyecanla cevap verdi: 
- Benim gizli tutacağım hiçb.ir 

fikrim veya nfyetim yok!. Fakat, 
şunu düşünüyorum: Eğer izimizi 
kaybetmekte ısrar edeceksek.. ki 
bunun elzem olduğuna ben de 
ıkanüm!. Kontun da bizi bulanıı
yacağı muhakkak değil midir?. O 
takdirde onun hiçbir suretle yar
dımından istifade edemiyeceğiz!. 

Halbuki bulunduğumuz vaziyet, 
tek başına ikimizin kendimizi ko
lay kolay kurtarabileceğimiz bi 
vaziyet değil!. 

- Neden! 
- Hala neden diye soruyorsun. 

Öyle garip ve müthiş bir vaziyet 
içindeyiz iti yanımda sen olma
san ben tecennün ederim!. Bir 
dakika yalnız kalsam, deli olu
rum!. Sen h.fıla neden diye 90ru
yorsun!. 

- Bunda deli olacak bir şey 
yıok, Aıına!. Aıılaş:lıyor ki yalnız 
Danzigde değil, burada, Varşova
da da ahval pek karışmış. pek teh
likeli i>ir hal almıştır!. Şimdi, göz· 
]erimle gördüğüm s<>n hadiseler
den sonra soğuk.kanlı düşününce 
işi tahlil edebiliyorum!. 

- Ne gibi?. Mesela ne gibi bir 
kanaattesin ?. 

- Kanaatim şu, Anna!. Zanne
dıyorum ki harp olacaktır!. Bun
dan dolayı bir tak.ın tedhişçiler 
büyük mikyasta ve luyasıya faa
liyete geçmişlerdir!. 

- Evet!. 
- Hedef herhalde bizım gibi 

iki aciz ve meçhul insan ola?1'aZ!. 
- Ya?. Kim olur?. 

- Kim olacak?. Bence, hedef 
herhalde senin kocan olan Kont
tur!. Ş'mdi ~!er tamarnıle aydın
lanıyor!. Şüphesiz, Kon' un du .~ 

manları olan tedhU,.iler onu şid
detle takibe b~lamıı;lar!. Bizim 

baş.mıza gelen \er bu ytizden ol
duğu gföı, eminim ki, zavallı ba
ban da strf bu .>~üzdl"n, y ııni Kon
tun yüzünden kurbnn olmu~.tur!, 

Anna benim, arka arkaya bir 
(Arkası ı·ar) 

Kosva mıntaka,ında, belki de 
nıünferiden hii:vük bfr ın~·~·d"'n 
muharebe•ine bulaşınıyaraklar<lır. 
Eğer böyle yorarlarsa 1": ) ıı~ •
la" orduları için ııek tehlikell o· 
lur. Herhalde Ka>va mmtol:asın· 
dn taarruz eden Yugoslav orcfusu, 
seri netice ahntık ınc('buriyetinde
dir; ceııuptnki taarruz Sa\ a bo
yundaki mukavem~lr h• 'lırlır. 

3) Yl.'NAN CEJ:'II ,I\'' .. 0 E: 
Arnavutluk r-cphc .;, c it~'' an 

taarruzları siingü hücun1lari]e kı .. 
rılmı~hr. Scliınik l·iirkzi ""'P 
sahilile Ohri giHü arasmdoki Yıı
nan - İngiliz <"t;lhcsinde Alman 
motörl!i birliklerile tnuhor<bt' te
ması devam ctmekted:l", 
Almanların bu ccııhrde şinıdi

~en büyük bir taarrıı•a germeler; 
mııhtenıcl ~eğiJdjr; Y11gula\. or
duları cenuptan tamamile klı ·a
tılmadıkça Almanların Yunan • 
İngiliz cephesine yüklenmPleri 
doğru bir hateltet olmaz. Bımılnn 
başka Almanlar her ~·erde , aptık
ları gibi bu rephenin de ınuhtelif 
noktalarına birden taarru1 edecek· 
lerdir. Fakat asıl yarmanın m•v
ziin sağ cenah ve merkez mıntako
sında yapılması mulıı~md<l'r A· 
t ina demiryolu ve tı~cf' 1,,;3rac:n \'R
disi istikametlerinde . ·apıla,nk 
yarmalar sevkulr<'~·lj hakınıdan 

çok tehlikelidir. Bu :v•rm•lar mu· 
vaffak olursa iki mlirlafaa cephe
sinin muvasalası ke iUr. Yunnn -
İngiliz kuvvetleri ccnuplnn ihata 
edilmek tt"hli · ıne diişcr. Tibi,·e 
sahasında sağ l'enah vo merk~z 

mmtaka,ından yarma gii~tiir: fa
kat insan ve mnlzcıneyi asla t'~İr· 
gemiyen Aln1anlar sc\•kulccvşi 
faydaları tabiye güçlüklerine hiç 
feda etmezler. Almanlar daha zi
yade Floriııa yani yeni mrYz°in 
garp kısmında muharebe faAli. C· 

ti gösteriyorlar. F:ıJ,;ııt sııii c•ııolı 
ve nıerkC"z ınıııtak3l..ırınn yapfl""'<
Jarı hakiki yarn1a i tiknmet1cr'.ni 
ısaklnmnk, müdafileri yanıllmak 

içln b <ka çare yoktur. 
11 rhalde Yunun - fngifü ıniô~a

faası c;;ahil ile İD<"E=k, rasu vrırl ..,· n• 
de ve Florina rrnchuna diisrn 
Kesriyc mtnlska..,ında di'r:ntiğ\ntı 
kuvv tll bulunmalıdır. 
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Padişah kararını vermişti, Turgut reise eski 
Trablus seferinde 

edecekti 
beyliğini verecek, 

yardımını temin 
tına girişmek için noksanlarını 
tamamlamağa uğraştı~ _....__ ... ...... 

-2-

Sultan; Turgudun arzusunu 
memnuniyetle kabul etti.. Osmanlı 
devletınin Karlıkeli beyi Turgut 
reis, gemilerindeki Osmanlı bay
rağını indirdi. Yerine Fas Sulta
nının sancağını çekti_ 

İşte; iki senedcnbcrl Fas Sul
tanının hizmetınde bulunan Tur-

Sinan paşa İstanbuldan 
hareket ediyor 

gut reis Padişahın bu sefer için 
aradığı kumandandı_ Kanuni de 
Turgudun hangi sebeple Fas Sul
tanına ilticaya mecbur kaldığını 
takdır e'tı'niyur değıldi, Fakat 
Rüstem paşanın nüfuzu Sinan pa
pyı iltizam etmesine sebep ol -
duğu için Turgudun böyle yap -
makta mazur olduğunu kabul e
diyordu. 

Padişah kararını vermişti. Tur
gut reisi bulduracak, ona eski bey
liğini iade ederek Trablus sele -
nnde yardımını temin edecekti. 

Ertesı gün lstanbulda bulunan 
Kaptan paşa huzura çağırıldı. 
Padı.şah tarafından bizzat irade 
olunan emri gizlice tatbika me -
mur edıldi .. irade şu idi: Turgıit 
reısi buldurmak. teminat vererek 
lstanbula getirtmek. 

Sinan paşa kendi kethüdasını o 'ı 
akşam bır donanma ile Cezayire 
gönderdi . Oradan Turgutla te -
mas ettirdi.. Temiz ve sadık Türk 
denncisi Turgudun, kap~n paşa
nın bu davetinden şüphelenmeden 
hemen lstanbula gelmeği kabul 
ettl. Geldi. Padişah tarafından ka
bul olundu. 
Hücum borusu vzkınni Cün 

Kanuni; Turgudu iltifatla kar
tıladı. Söz arasında Trablustan 
bahis açtı. Burada bulunan hal -
kın ekseriyet itibarile islam ol
duğunu, halbuki Malta şövalye -
lerinin esaret altında bulunduğu
nu, lsliım Padişahına düşen vazi
felerden birisi de İ.!1am halkın 
ta!ırler elinde esir olmalarına 
meydan vermemek olduğunu söy
ledi .. Böyle bir seferin başarılması 
için ne gibi tedbirlere lüzum ol
duğunu da sordu .. 

Osmanlı donanması 1551 (H. 
959) Trablus seferine en muhte
ferrı şekli ile hareket etmışti.. 

Padişah, Yedikuleye kadar git
miş, donanmayı yerinde teftiş et
miş, Sinan paşaya kat'i iradesini 
vermiş, ertesi sabah da üç yüz 
parçayı bulan bu donanma aza -
metle yelken basmış. Marmaraya 
doğru dümen çevirmişti~ 

Donanmada Yeniçeri bölükleri. 
Anadolu Sekbanları, Sipahileri, 
donanma azab ve levendlerinden 
mürekkep on beş bin kişilik bir de 
istirdat ordusu mevcuttu. 

Gaziler cenk havalan çalıyor, 
türküler söylüyorlar; uzak çöller
de harbe giden bir ordudan ziya
de dost bir hükümdarın ~enlik -
!erine iştirak eden kıt'aları andı -
ran bir zafer mevkibi heybetle 
yol alıyordu .. 

O zamanki donanmanın hareket 
adeti şöyle bir sıra takıp ederdi: 
Donanma evvela Beşiktaş önünde 
toplanır .. Hareket işareti oiarak 
Yedikule önüne gelir, demirler, 
buradan yelken aeınca doÇu E -
reğli, Marmara, Ekinlik iskelele
rine uğrıyarak Geliboluya gelir, 
oradan Canakaleye varırdı. 

Sinan paşa, etrafında muntazam 
hatlarla hareket eden donanmayı 
Geliboluya getirince Gelibolu ter
sanesinden donat~an elli parça 
çektirme ve mavna da il.ihak et
mişti. İstanbuldan hareketten son
ra, tıpkı da~ zirvesinden kopan 
bir çığ gibi Osmanlı donanması 
her menzilde biraz daha fazlala
şarak yoluna devam ediyordu. 

1 İsTANBUL BELEDİYESi iLANLARI 1 
~------------,---• Ahırkapıda Cankurtaran ınahallesinde Yeni Saraçhane çıkmazında yaplın

lacak kanalizasyon ~atı açık elulllmeye konulmuştur. Keşi! bedeli 649 lira 17 
kuruş ve illt teminatı 48 lira 68 kuruştur. Keşi! ve prtname Zabıt ve Muamelat 
Müdilrliıiü kaleminde &örülebilir. İhale 25/4/941 Cuma &ünü 111at H de Daunı 
Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat nı"'kbuz veya mektuplan, ihale 
tarihinden sekiz &ün evvel Belediye Fen İşleri MüdürlütUne müracaaUa alaca.k
lan !ennl ebl ıycn ve 941 yılına ait Ticaret Odası veaik>.JariylA! lhııle &ünü mu-
117en saatte Daiml Encilmende bulunmalan. (2835) .,. .. 

Pasi! ıı:onmma işlerinde kullanılmalı: Qzere almacal< maa teferruat 35 adet 
;rangın tulumbası kapalı zorf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun tah
min bedeli (9012) lira 15 ku~ ve ilk teminatı 675 lira 91 kuruştur. Sartname 
Zabıt ve Muamc14t Müdürlügü kaleminde ıörülebllir. İhale 18/4/ 941 Cuma &ü
nü saat l' de Daim! Encümende yapıla caktır. Taliplerln ilk teminat makbuz 
veya mektuplan ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesikası ve 2490 numaralı kanu• 
nun hükümlerine tevfllı:an Jbr.w IAzım ıeıen diğer evrak ile birlikte kanunun 
tariCab cevrcsindc hazırlıyacakları tekli.t mextuplarını ihale &ünü saat 14. de ka ... 
dar Daimi Encüınenc vermeleri Jlızımdır. (2642) 

~ . - .-··~ & • '".V"}-" ~ ~~ "'",;.". :,: '-.ı....:· ~ i;ii.. . . - . > ~: ... .. - . , 

~- lstanboı · - ıomutanlıüi : .Sabnalriıa~ Komisyonu· ·filanları -» 
ti .<C·<t! ~ .......... ı •. ...,,, • .,.).;."'\. ·· ·'· • ~ ........ " 

Aşağıda clnt ve mktarlan yazılı iaşe maddeleri hizalarında yazılı gün ve 
aaatlerde pazarlJkla satın alınacaktır. ŞartanmelerJ her eun komh;yonda görOle
btlir. isteklilerin belli giln ve saatlerde k:ıt'i teminatlariyle birlikte ~·ındıklıda 
aatın alma komisyonuna eelme!eri. <2870> 

Pazarlık 

Günü Saati D. 
Cinsi Mlklan Muh.Bd. Kat1 T~ 

Ton L 1L L. K. 

Nçhut 
K. Fasulye 
K. Mercımelt 
Bulgur 
Pirinç 
Makarna 
Selırıye 

··---
50 
50 
30 
50 
30 
50 
25 

7000 
11000 

6000 
10000 
11700 
15000 
7260 

... 
B•her tonuna ıe lira fiyat latımln 

edilen ve ıününde isteklisi ~madığın
dan yeniden lliınına k arar verıl en 800 
ton lavarıarin kömürü 15.4.941 günü 
saat 1 ı de poıarlıkla s::ıtın nlmacak
tır. Muhammtn bede li 12800 Ura olup 
katt' teminatı 1920 llradır. Sartntıme:;.l 
her gun komisyonda görüle-b ı !ir. istek
lilerin belli gün ve saatte Fındıklıda 

satın alma kom.Uiyocuna ıelme!f'ri. 
•2831> 

Brher ll:Uosuna 31 kurut 40 ~anttm 
fiyat tatunlo Niltn SCO tnn bf"rızin 

ı7.4.941 gilnil saat 15 de pazarlıkla aa
tın aJınaczktır. Şartnam~i her &Un 
komisyonda cörOlebilir P.fuhammen 

... 

1050 
1650 

900 
1500 
1755 
2~50 
1087 

18.4.941 
16.4.941 
18.4.941 
18 .4 941 
19.4.941 
21.4 941 
21.4.941 

10 
11 
10 
11 
11 
10 30 
11 

bedoH 251200 lira ol>Jp kat1 t•mlnatı 
3759ô liradır. lstek !i terin belli gün 
ve saatte Fındıklıda satın alma komis .. 
yonuna ıeımeleri. c2874> .,. 

Milteahtı!i!I nam ve hesabına 9.4.941 
günü paz.arlıkla satın alınacı. tı il:in e
dilen 46 kalem güvercinl ik ma lzem e
sine istekli tık.madığından mt>z.kılr 

malzeme 17.4.9-11 &ünü saat 11 de satın 
alınacaktır. Muhammen bedell 4395 
Ura olup kat't teminau 659 lira 25 ku
ruştur. Şartnamesi her gUn komisyon
da görülebi"'Jr. isteklilrrin belli eün ve 
ıaalte Fındıklıda satın alma komisyo-
nuna celmelerl «2868> 

Harp -uz ere 
Okuluna havacı subay yetiştirilmek 
sivil liseden mezun olanların kayıt ve 

kabul şartları 
1 - Lfse olgunluk lmUhanını vermiş bulunmaıe. 
2 - Aldıkları mezuniyet diplomalarındaki kanaat notu bi veya çok fyl 

bulunmak. 
8 - Ol&unluk diploma tarllılnden bir seneden fazla müddet aeçmemll bu-

lunmak. 
4 - Sa~4k durumu pilotluk hizmeti ne müsait ol.malt.. 
5 - Yllflan en yultan 21 olmak. 
No&: 

Billhare hava muayene heyeti tarafından yapılacak mu3yenede sallık 
durumlnn piloUl;ıc sınıfına milı::alt &öI"ülmiyenler isterlerse harp oku
lunun dl er sını!l:ırına verllme'.t gibi hiç bir mecburJyete tabi tutul
mazlar. Tam serbesttirler. Kendilerinin arzularına ıöre muameleye 
tabi tutuluılor. 
Okul tedrisatı ı5/Mayıs/941 de başlayaea~ndan talip olan lan•, bu
lunduklilrı a!-kerlik ıubelerine müracaat edeceklerdlr. Askerlik şubele
ri. yaptıracak'il.rı sıhhi muayenede milsbet netice alanlar evrakları ile 
Harp Okuluna sevk edileceklerdir. (2822) 

Turgut Padişaha bildiklerini 
anlattı.. Kuvvetli bir donanma ile 
denı:ııden abluka edilerek Senjan 
ş('\'alyeierının harıçten yardım 

görmelerini önledikten sonra 
Trabiusa çıkarılacak bir ordunun 
bu işi muvaffakiyetle başarabile
ceğini de ilave etti. Padi{m Tur
gudun tasavvurlarını mu,·afık 

buldu.. Bu sefere donanma kuman
danının müşaviri sıfa.ile iştirak 

ettiği ve Trablus fetbolunduğu 

takdirde bu eyaletin beyliğini ver-

Kaptan paşaların arpalığı olan 
Servilikte su alınmak adetti .. Si
nan paşa da ServiUkte donanmayı 
üç gün alıkoyarak suyu tamam -
lamış, Çanakkaledcn alınan çıra 
tomruklarını da ambarlara yer -
leştirmişti.. Bu çıra tomrukları o 

~~::~~~~:~~~S:~s:~~ 1 ~ revlet rcm1rrolları ve lin:anları İşletme U. i~aresi llanhrı 1 
harpte meşaleler gibi kullanılır, 
Bunlarla hem düşman gemilerini 
tutuşturmak hem de gece etrafı 
aydınlatmak noktalarından isti -
fade olunurdu. Ayni zamanda ge
milerin tl'z elden kalafa ' brı icap 
ettiği zaman da çıra tomrularına 
b:ışvuruiurdu. 

mek vadinde bulunan Padişah 
Turgudun rızasını aldı.. Ertesi gü
nü donanma hazırlıklara başbdı. 
Sınan paşa; bütün donanmayı 

teferrüatıle hazırlamış, donanma 
Beşikıaş önüne gelmişti. 

O zaman donanma hareket et
meden evvel hazırlıklarını tamam
layınca Beşiktaş önül11! çıkar bu
rada brkkrdi .. Hareket iradesi çı
kınca Beşıktaştan kalkar, Yalı 

köşkünde Pad~h tarafından tef 
tiş olunarak Yed.kule önür.e ge
Hr. Geceyi orada geçırır. Sabah
leyin oradan hareketle doğru Ge
liboluya dumen tutardı. 

Geliboluda o zaman Osmanlı 
devletinın yırmi ıki muhtelif ver- ' 
deki tersanelerinden en büyUğü 
mevcuttu .. Burada donan!"'n o yıl 
denize indirilen yeni harp vahit
lerini alır, bazı noksanlarını te
lifi ederdi. 

Turgut, Kanuni Sultan Süley -
mandan Trablusun fethi ile Bey
lerbeylığini hayat kaydile kendi
sine vadolunuşunu müteakip fs
tahbuldan ayrılmış, kendi gemile
rini toplayıp onlarla birlikte Na
varln'de donanma ile birleşmek ü
zere Fasa dönmüş:ü. 

Yiğit Türk deniz kahramanı ı 
kendısini ·bekliyen arkadaşların~, 
maiyet reislerine adeta mujdeler 
gibi tekrar şanlı Türk bayrağına 
kavuştuklarını on'.attı. Fııs Su! -
tanından müsaade istedi. Sultan 
Turgudun kendı hızmetınde kal
ması içın çok ısrar ettl. Fayda ver
medığini görünce müsaade etti. 
Turgut kendi yirmi parçalık fl.lo
sile yola çıktı. Navarındc Osmanlı 
donanmasını karşılamak, Sınan i 
pqa ile birlikte Trablus hareki-

Yine Osmanlı donanmasının bi
rer kaziyye! mahkeme gibi iti -
razs _ kahtı! eri len kar ,n'asmı~ 
usulerinden birisi de •liman ba
sılmaz• düsturuydu. Yani pro -
gr:ımlı iskelelere uğramadan ge
cilmez, ak<am limana girilir, sa
bah nama1ı kılınmadıkça hareket 
emri verilmezdi. 

(ArkaR Var) 
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•: Küçük T cuarrul 1 
1
4 heşapları 1941 • 

• • ikramiye Planı •
4 

• • .~ KEŞİDELER: 4 Şubat, 2 Maya '• 
, 4 1 Aeustos, 3 İkinciteşrin •4' 

~~ tarihlerinde yapılır. .-:~, 

/ 1941 lkramiyeleri ~. • • •4 1 •det 2000 L.lık = 2000,-Llra •' 
' 8 > 1000 > = 3.JOO.- > 1< 
'4 2 • 750 • = 1500.- • 4 
• 4 • 500 • ~ 2000.- • • 

•• 8 • 250 • = 2000.- • •• 
• 35 • ıoo • = 3500.- • •• 

• 80 • 50 • = 4000.- • 4 
,• :ıoo • 20 • = 6000.- • •• 
~ ~ ~ ~ .. - ---- ~ ~ '"' . 

Muhammen bede;j 20.000 (Yirmi bin) lira olan 1000 ton süper çimento 
24/4/1941 Pc11embe günil saat 15 de kapalı zarf uoulil ile Anlı:ara'da İdare bina
sında satın alınacakttr. 

Bu işe girmek lsüyenlerin 1500 (Bin bet yüz) liralık muvakkat teminat ile 

kanunun t!ly:n ettiği vesıkalan ve ıeklitlerlıı.i ayni &Un saat 14 de kadar Komis_ 
7on Reisliğine v"rmeleri Uzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, HBJ"darp3.1a'd.a 
Tesellum ve Sevk Şerlıtmden datılaca.ktır. (2717) .,. ... 

Muhammen bedeli (Jl932) Ura (35) kuruo olan muhU>llf cins ve eb'atta 21 

kalemden ibaret vagon ~roi, .ndi ve duble bina camı ile arnıvo canu (28.4.1941) 
Paz.arle~l gü"'lü saat (15~ on beşte Hayda rpaşada Gar binası dahllindeki komis-
yoo tarafından kapalı zart ıısuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe g irmek isly< 'llerin (894) lira (93) kuruşluk muvakk~t teminat, ka
nunun tilyln etliği v~\.a.larla tekliflerini muhtevi 7.arflannı ayni &ün saat (14) 
on df\r:i e k dar korni ya\ Re lsligine verT.elt'rl lAZlmrhr. 

Bu işe ait ıartnameltı komisyondan parasız olarak datıtılmaktadır. (2858) 

Deniz; Levazım Satınalma 
Komisyonu ilanları 

2000 Kılo Koyun ctl 
200 Kııo Sığıreti 

1 - Heybeli adada teslim edllmek 
şartiyle yukarda CLnı ve mıktarı yazılı 
iki kalem etin, 15 Nısan 94 ı Salı günü 
saat 15 de pazarlıltla eksiltm i yapı
lacaktır. 

2 - İsteklilerin belli gOn ve saatle, 
tek!:.1 edecckkri fy.ıtıa: m ı;o 7,5 nis
beti.ndek. ilk ten ı,aları ile birlık.te 
iıtanbulda.Ju: krım.syonda haıı.r bulun-
maları. •2860> 

• 
IOARUINI BİUN 1$ BANKASINDA 
iKRAMiYELi HESAP AÇAR 

Satlhk Otomobil 
Ford 38 modeli ve Elycvm Tak

side çalışmakta olan 2622 plaka 
num3ralı tomobil s.atıJıktır. Beyoğ
lunda Tepcbaşında Cumhuriyet ı 
Bahçe!lnde Bay Vangele müraat. 

Sahip ve Başmuharriri: Etem 
İzzet Benice - Neşrıyat Direktörü 

Cevdet Karabilgin 
•SON TJ:;LG.RA}'> btatbaa•ı 

1 

ı 

Ti 

Bq 
lcı.rıı 

14 Nh·an 1941 

Beşiktaş-F enrbahçe 
nasıl berabere kaldı 

18.00 Program, ve ıı.ıe~ = 
18.03 

18.40 
19.15 

Ayarı. 

lllüzık: Rad,yo caı 
(İbrahim Özglir İ .-ı 
Müzik: Kadınlar f:JI" 
ll!ilzik: Çlıan 

~~~~~~~-... ·~~~~~~~~ (Pi.) 

Memleket Saat Mıf> 
Jans Hab<·rlerL 
Konuşma~ Ziraat 
Müzik: Radyo toce<" 
Radyo Gazel 1. 
Müzik: Plyano Sol•"" 
yan R. Sabo. , ,,J} 

Müzik. Dinlcykı iP": 

Galatasaraylılar İstanbulsporu 
3-1 mağlup ettiler 

19.30 

19.45 
19.50 
20.15 
20.45 

Milll Kiline maçlanna dOn Şeref 
Stadında devam edilmiJ. FenerOOhçe 
Bcılktaşla, Galataıaray İstanbulsporla 
karşılaşmlŞtır. Sekiz bin kadar bir se
yirci önünde cereyan eden bu mlisa
bakalar çok heyecanlı olmuş, Galata
saray istanbulsporu 3 - 1 mağlup el
miş, B<şiktaş - Fenerbahçe de ı - 1 
berabere kalmışlardır. Maı.;lann tal· 
ail~tı ıırasiyle ıudur: 

G. s. 3 - t.t:uı.ınılspor 1 
Günün ilk maçı Galatasaraylıı İ1-

tanbulspor arasında idi. Hak.em BU· 
lendin idre etliği bu maça t~lar a
şağıdaki .kadrolarla iştirak elmişler
dir: 

Galata!aray: Osman - Faruk, Ad
nan - Musa, Enver , Halil - Sallıhal
lin, Mu•tala. Salım, Eflak, M. A1L 

İsta.rıbulspor: Nevzat - 11.:ıyrl, Se
ter - J.tuzaUer, Tarlk, CelA.l - Mu
u.Ifer, Süleyman, Cihat, Kadir, i.a
meı. 

Oyuna Galatasarayın ortadan in
kişaf t:dcn bır akını iie başland.ı. Da
ha ilk anlardıı İstanbul kales ini sa
ran Galatasaray lehine bir penaltı ol
du ise de hakem vennf·di, Top M. A
linin ayağında, ıüt çckıL Kaled lopu 
kar§ılad ı, fakzı.t tutamadı . Geri gelen 
topu S:ı l!.ıhattin 'ıkı l>ir &tiUe kaleye 
yolladı. Gol! ... dakika ı. 

Bu goliln akab.ndc İstanbulsporlu
lar, Galatasaray kalesine indi i e de; 
Galatasaray tekrar oyunu lstanbulspor 
sahasına intikal ettirdi, 

Dakika yedi ... Top ~lakta... Kale
nin önü karıştı. EşCc1 ktan iyi bir paa 
_alan Salim Galaıasarayın ikinci &olünll 
de sol zavıyeden atlı. Bu gol İslanl.ıul
&poru canlandırdı, Şimdi hücumlar 
karşılıklı oluyor. lwtustafa sakatanlan
dığından, Salflhattinlc yer değiştirdi

ler. İstanbulsporlular açılmıya ba:Jla
dılar. Şimd.i onlar daha ağır basıyor
lar. İstanbuispor forvellnın sıkl bir 
hücumunu Galatasaray miJdafaa hat
tı güçlükle bertaraf edebildi. Bu teh
likeli vazıyetten kurtulan Galatasaray, 
İ.stanbulspor kalesine indi. Bu arada 
İslanbulspor aleyhine bir penaltı da 
olduysa da deminki penaltı &ibl ha
kem bunu da vermedi. İ!'tanbubporlu
lar sertliğe ba~ladilıı:. Bir tarafı.an Ta
rık, Salfilıattine favul yaparken, diğer 
taraftan da Sc!er Ef!aiı aakaUadı. Ha
kem bfr llem._ Favullere göz yumu
yor. Eşfak üç, dört dalul<alık bır teda
vıdmı 50nra tekrar oyuna &irdl. Birin
ci devrenin 10nu yaklaştığı halde her 
iki tara! ta kal1 tı4kimlyet lemin e
demedi. Galatasarayhlnr zaman za
man a,Q:ır bestJlorsa da İstanbu.lsporlu
ların yaptıkları akınlar da çok tehll
kt.?li oluyordu. Kırk birinci dakikada 
da, az evvel ıakatlnnmış olan Mukita.!a 
oyunu terketti. Şmdi, Galatasaray tor
vedi dört kişi ile oynuyor. Kırk ikınci 
dakikada İstanbulspor Galatasaray ka
lesine indi. Cıhat şilt çekti. Osman ye
re kapanarak topu tuttu ve elinden 
kaçırdı. Topu ikınci defa tutmağa ça
lışırken Süleyman yeU~erek İstanbul
sporun ilk golünü attı. Az sonra da 
devre 2 - 1 Galatasarayuı &alebesile 
aona erdi. 
JKİNCİ DEVRE: 
İkinci devreye İstanbulsporun 1111#

dan inkl~~ıf eden bll' akwı ile baııı:lan
dı. Akabinde her ikJ. taraf da yüzde 
yüz gol olarak birer !ırsat kaçırdılar. 
Allıncı dakıkada, Ei[ak topu sürdü, 
Saılme verdi. Salim topu E:i!ilğa ge
çirJi.k.ten sonra daha müsnit bir vazi
yete girdi ve Eş!aktan aldığı pası ka
lenin yakınlarından avula attı. Bu 
tehJkt..>den kurtulan İstanbulsPorlular 
ni.sbi bir h3k..im.iyet tesis eltiler. 

On dördUııcU dak.kada Cihat ile :!.
met topla beraber kaleye girerken Os
man nyak.larıoa bpandı. Cıhat topu 
O~IJ'.andan kurtarmıya çalı;ı;ırk~n ka
lenin önü karıştı. Oyuncular bi.ribirıoi 
yemeğe baş.adılar. Neti<:cde Galala

.saray bu işi O:;n1anın hafıfçe aak'1t
lanmasiyle aUaltı. lki dakık.illık bir 
tevakkuftan ıonra oyuna başlanır ba.ş
lanmaı. Galata.saraylılar istanbulspor 
kalesine indiler ve 5alimln ayağı ıle 
on sekizınci dkik:ıda üçüncü gollerini 
de kazandılar. Şimdi her iki tara! ta 
liert oynuyor. ()yun tatsız. bir hal al
mıya başladı. Her iki tara!ın d:ı yaptı
ğı akı.nlar !!ık ınk ravul He ke ılıyor. 
Nıhayet dakıkalar ıcçtikçe kalitesi 
düşen maş 3 - 1 Galatas:ırayın gale
besiyle sona erdi. 

F. BAHÇE 1 • BEŞİKTAŞ 1 
Günün ikinci maçı Fenerbahçe 

ile Beşiktaş arasında idi. Hakem 
Samih Duransoyun idare ettiği b•ı 
maça takımlar aşağıdaki kadrolar
la iştirak ettiler: 

Feneroahçe: Cihat - Ze7 lel, Le
bib _ Ömer, Esat, Fikret • K. Filc
ret, Naci, Naim, Niyazi, Rebii. 

Beş.ktaş: M. Ali - Yavuz, Hüs
nü • Rifat, Halil, Feyzi - Şükrü, 
Şeref, Hakkı Sabri, Şakir. 

Oyuna Beşik taşın hücumile baş
landı ise de Fenerlıler vaziyeti 
kendi lehlerıne çevirdiler. Fener
liler ümdin fevkinde bir oyun 
çıkarmağa başladılar. Dakika ye
di. K. Fikrctten güzel bir pas alan 
Nacin:n sıkı bir şütü avuta gittL 
İlk on bEli dakika Fenerin nisbi 

bir hfıki.mlyeyti altında geçen o
yun, yavaş yavaş karşılıklı hü
cumlarla devam etmeğe başladı. 
On yedınci dakikada Şerefin sıkı 
bir şütün kalenin üstünden hava
landı. Her iki taraf.n forvet hattı 
bugün çok beceriksiz. Ellerine ge
çen bütün fırsatları mahvediyor
lar. 

Otuzuncu dakikada, Beşiktaş le
hine korner çizgisi yakınlarında 
bir frikik 0>ldu ise de Beşiktaşlılar 
bundan istifade edemediler. 

Beşiktaşlılar yavaş yavaş açıl

mağa başlad•lar. Otuz yedinci da
kikada Hakkı soldan gelen topu 
sıkı bir şiltle kaleye havale etti. 
Top kale direklerini yalıyarak a
vuta gittL B;r dahika S'Onra Beşik-

• taşlılar topu kaleye sokarken Fe
nerliler penalt:ya sebep oldular. 
Penaltıyı Hakkı sıkı bir burun 
şütün ile ağlara taktı (d . 39). 
Kırk dördüncü dakikada K. 

Fikret, Naime bir pas verdi. Naim 
avuta giderken çok güzd bir çe
virişle topu Niyaziye ÇC\~rdl. Ni
yazi de beraberlik golünü durdut
madan attı. Az sonra da devre 
(1-1) beraberlklc bittL 

İkinci dene: 
İkinci devreye Fenerin Beşik

taş haf hattında kesilen bir hücu
mile başlandı. Her iki taraf da ga
libiyeti elde etmek için canla baş
la çal~ıyor. Fenerbahçenin sağ
dan yaptığı akınlar çc>k tehlikeli 
oluyor. Alt:ncı dakikada B~iktaş 
lehine olan frikiki Hakkı çehti. 
Top kalenin üstünden avuta gittL 
Beşiktaş nisbi bir hiıkimiyet te

sis etti. On üçüncü dakikada Hak
k•nın hazırlayıp kale önünde Şe
refe bıraktığı yüzde yüz gıollülı: 

vaziyeti Şeref çok fena bir vuruş
la heba etti. 

Dakika on yedi, Fenerbahçe ar
ka arkaya kazandığı korner at~ 

• 1 

21.05 
21.30 

- 21.45 

22.30 

Konuıma. .J 
Müzik: Radyo 0rkt>". 
Dr. E. Prae~or·us) 
Memleket Sa • AJ 
Haberler!.. Ziraat, 
Tar.vilit, Knmblyo"" 
Borsooı (Fiyat). 

22.45 ll!llzik: Cazband (fi) 
23.25/23.30 Yarınki 

Kap.ınıs. 

Rumi 1357 Ka ım 
NİSAN 

158 1 

NiSAH 
\."a...<"&ti 

\"akli S. D. ---G~• 

14 
6 :l4 

13 15 ötıe 

6 58 İklnd! 

19 47 Akt•fll 1 

Pazar' esi 
t1 22 \'at.sa 

4 •s lms.O 

Dr. Hayri 
Öğleden sonra Be;yo!lu 
kar;ısmda Hasanbey Apt. :1 .. 

Telefon: 48586 

!arından istifade edemedi. 
Yirmi beşinci dakikada 

dan gelen t<ıpu, Şeref çvk 
şütle kaleye havale ettL ft 
gol diye gağırmağa hazırlJll 
Cihat, cidden güzel bir plO 
bu yüzde yüz golü kurtard> 

Otuzuncu dakikada NıY .,ı 
on sekiz çizgisi d.ahilnden ~ 
şilt avuta gitti. Beş;ktıışl:~ 
kim oynamalarına rağrr·cn 
lü netice alamıyorlar. Az fi' 
maç netice değişmeden 1-1 
berlik.le sona erdl. 
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Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
~Ziraat Bankasınd• kumbaralı •• ibbarsl% tasarnıf besaplıaınb 1~ 
Saz 50 lirası bolunanlara ıenede 4 defa çeki!.acek kur'a ile af8lı,.... 1 
~ plana göre ikramiye da~ıtılaca.ıdır. 
;:;:; 4 adet LOOO Liralık 4.000 ıJı11 
§ ' • 500 • 2.000 • 
s ' "' 250 • ı.coo ' 
;;;; 40 • 100 • 4.000 • 

ıoo • 1141 • 5.000 , 
-- ııo • 40 • 4.800 • 
= 160 • 20 • 3.200 • 
:::= DİKKAT: Hesaplarındaki ııeralar bir ..;ne tende ~O ~ 
= .ı.salh düşmivenlere ikramı ye çıktı~ takd:rde % 2' fazlasile v~ 
=c~ktir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Eyliıl 1 Birinci.kanun, 1 »"' 
ti~az:ran tarihlerinde çekilecektir. 
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