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PARISTEKl 
Di"ilSERG/SI 

Pariste, gazetelerin yazdı
ğına göre, timarhanedeki de
lilerin eserlerinden mürek
kep bir sergi açılımıf •• Sergi, 
dolup dolup taııyor; hcrgün, 
binlerce adam, delilerin ma
rifetlerini görmiyc gcliyor-
muı ! : 

Fakat, hayret, bütün dün
yanın bazı delilerin eaerlerile 
dolduğu §U zamanda, ayrıca, 
delilerin eserlerinden mürek
kep bir sergi açmıya lüzum 
var mı?. 

Ben §İmdi, o eserleri ya· 
panların deli olduğuna inanı
yorum da, seyre gelenlerin a
kıllı olduğuna inanamıyo
rum. 

KADINLARDA 
T ABJI GUZELLIA. 

Bir gazetenin sinema ha
berleri sütununda gozume 
iliıti: Genç bir kız, senelerce, 
ıtüdyo kapılarında bekletil
dikten sonra, nihayet güç hal 
ile, artistliğe kabul cdilmi§ •• 

Şimdi, ayni kadın beyaz 
perdenin en tanınmıı yıldızı 
imit! 

Vaktiyle, bu kızı ainema 
ıtüdyolarına kabul ctmiycn 
rcjiıörlcrinin itirafı ne imit. 
biliyor musunuz?. 

Makiyajsız ve tabii haliyle 
çok güzel olması •• 

Çünkü, bu halde olan ka
dınlar, makiyaj ve ıun'i gü
zellik vasıtalariylc, beyaz 
perde üzerinde çok çirkin gö
rünürlermit 1 

Şu halde, biz, beyaz perde
de, güzel kadın değil, güzel 
kadın konservelerini ıc;vrcdi
yoruz •• 
SiNiR 
ma 

Geçenlerde, Vi.-Nii, «Sinir 
ili.cı TC kitabııt serlevhalı bir 
yazı yazmııtı. Bu da ne de
mek diye, düıünüyrodum. Bi
zim Oıman Cemale sordum. 
Dedi ki: 

- Bazı kitaplar, İnsana 
rayet tatlı bir uyku verdiği 
için, bunlar, hakikaten, iyi 
bir sinir ilacı yerine geçer. 

Meseli. hangi kitaplar?. 
- Onu, Va - Nu daha iyi 

TC yakından bilir-
NERDEN iLHAM 
ALIYORLARMIŞ 

Ercüment Ekrem, bir yazı• 
aında şöyle diyor: 

- Romantiklerin babası 
Viktor Hügo ile rcaliıtlcrin 
ahubabaaı Balzak, o layemut 
eserlerini yazarlarken, fincan 
fincan kahve içer ve ilhamla
rını bu kahvelerden alırlar
mıı ! . 

Eğer, bir fincan kahvenin 
bu kadar çok muhaascnab 
varsa, bizim roman muharrir
lcrinin on kat fazla layemut 
eıcr •ermeleri icap eder. Çün· 
kü, Babıalidcki ekseri mu
harrirlerin çok kahve içtiği 
malam ve meıhurdur. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: .30 

Transiti 
Trabzon - İran yolu 
esas 1 ı şekilde ıslah 

ediliyor 
Bu seneki kış mevsiminde bazı 

yerleri bozulmuf olan Trabzon • 
İran transit yolunun havalar dü
zelmeğe başladığı için yakında ta-

mirine başlanacak ve muvakkat .Jı
şap köprüler yapılacaktır. Yolun 
Ağrı - Van kısmı bu yıl tamamen 
ve esaslı bir şekilde ıslah edile -
cektir. 
Diğer taraftan gittikçe ehem -

rniyeti artan bu yol vasıtasile 
yaoılan ticari nakliyat her yıl 
mütemadiyen artıo inkişaf etmek
tedir. 

K0Ç0K HABERLER 

ViLAYET v~ BELEDiYE: 
-~--~-----~~ * Kağıthane, Kasımpaşa ve Piş

maniye derelerinin üstlerinın açık 

olması bu sahada sineklerin üre
mesine ve Laaffüne sebep olmak
tadır. Belediye bu derelerin üst
lerini kapamayı kararlaştırmıştır . * Şehir Meclisi bugün topla -
narak Elektrik ve Sular İdaresine 
ait talimatnameleri müzakere e -
decektir. Meclis elindeki işleri 

bitirmediğinden on beş gün daha 
temdit edilecektir. * Üsküdar meydanının tanzimi 
işi 10 bin küsur liraya dün ihale 
edilm:ştir. Şişhanede Lulapark 
önü ile 1skender Caddesinin istinat 
duvarlarının inşası ve bu sahanın 
tan~imi işi 15,500 liraya ihale e
dilmiştir. * Yenicamiin arkasındaki dük
kanlar yakında tamamen yıkıla -
cak ve buradaki park kaldırılıp 
otomobil parkı haline getirile -
cektir. 

TiCARET ve SANAYi: 

* Ticaret Vekili Mümtaz Erit
men dün ııkşa:ın şehrimizden An
karaya avdet etmiştir. 
* Dünkü ihracatın yekiınu 400 

bin liradır. Bu arada dün Alman
yaya 50 bin liralık nohut, deri, 
İngiltereye 100 bin liralık kendir, 
keten elyafı, gül yağı, İsviçreye 
misket sat~tır. 
* Dün şehrimiz Kahve ve Çay 

İthaliit Birliğinde bir toplantı ya
pılmıştır. Bu toplantıda, evvelce 
ilk defa olarak yazdığımız gibi 
Mısırdan kahve getirmek istiyen
lere açılacak akreditif işi görü -
şülmüştür. Naviser muamelesini 
yapacak incirlere istediği kadar 
akreditif verilecektir. Aynca, çay 
ithalatı için de 60 biP sterlin.lik 
akreditif açılmıştır. 

MÜTEFERRiK: --* Cumart.esi.ıı.! pazara bağlıyan 
gece Malatyada şiddetli bir yağ
murdan sonra kar fırtınası baş -
laınış ve 24 saat devam etmiştir. 
25 santimetre yükselen kar, çiçek 
açını§ olan meyva ağaçlarını ta
mamen mahvetmiştir. Sıvasa da 
kar yağmaktadır. * Dün sabah Feriköyünde ka
nsı Fatmyaı ağır surette yarala
dığını haber verdiğimiz Mehmet 
Recep öğleden sonra Adliyeye 
teslim edilip tevkif olunmuştur. 
Koltukçuluk yapan ve Hasköyde 
oturan carih, karısının kendisine 
ticaret ortağı Yaşarla ihanet ediF 
kaçtığını ve buna kızaral< yarala
dığını itiraf etmiştir. 

KOLKOLA 
lv.üellifi: Nizamettin NAZİF 

- Oh ... İkiniz beraber mi gel- ı 
diniz? Hoş geldiniz hanımefen • 
dılerim. 

Ve masa üzerine bolca bir balı· 
fiş bırakarak çtkan müşterısının 
ardından kapıyı kapayınca cıddı

~tinden birdenbire sıyrılarak Ra
şldenln boynuna sarıldı. Dudak· 
larıru olgun kadının sağ yanağıle 
dudaklarının bırleştiğı noktaya 
yap~'ırıp öptü. Sonra ondan ay
rıl<lı, vücudünü, siyah el~ıvenli 

ellerile iki omuzundan kanayan 
Rezzanın göğsüne yasladı, giıldü: 

- Bugün telefon masrafı fazla 
olnu acak. 

- Öyle ... • dedi Rezzan - iCi • 
llltz de tam zamanında gcldık. 

- Çabuk gıtmek ısterseniz, bi 
riıı,ize Merı baksın. 

- Nasıl o? Hala bize karşı so
ğuk mu·ı 

- Bırparça daha sabır ister .. 
- Benım artık sabrım kalmadı.. 

• dıye ınled.i - Ra§ide Rezzanın 
verdiğı hcdıye hoşuna gıtti mı? 

- Kolundan çıkarmıyor. Galiba 
Onunla beraber ya'.ıyor 
- O bileziğin bır eşi İstanbul

da yoktur. Onu ben Vıyanadaa 
getırmıştım. 

• 
- Gör;eniz, biıtün müşteriler 

nasıl hayret edıyor·ı Patron, dün, 
csöyle şu nişanlına da hızım lfe 

biraz sermaye koysun!. diyordu. 

- Nişanlısı da klm? 
- Nişanll9l filan yok canı1R ... 

Biz uydurduk. Bıleziği kımdea 

almış olabilirm? Şüphe etmesınler 
clıye bir nişanlı çıkardık ortayL 

1 r 
d ptasyoncu 

Yazıcılıkla adaptasyon meselesi, 
günlerce gazete sütunlarında an· 
ket, münakaşa, nıakalc, fıkra ve 
mizah mevzuu olduktan sonra ka· 
pandı. 

Ben, bu mevzua dair bir fıkra
cık knralı~·arak, işi hulasa etmek 
ve bir neticeye bağlamak istiyo
rum. 

Bir iddia ile wzlcrime başlıya
cağım: 

Bundan böyle, bizde, romancı 
yetişmesine imkan yoktur. Ben, 
bu hüknıü verirken, asla, nlıüba
lağaya kapılmıyor ve· bittabi bu
giiuün şartlarını gözöniinde tutu
yorun1. Bugünün şartları deyince, 
son on beş yılın şartlarını kastedi
yorum. 

Hıidise şudur: 
Ronıan, edebi nevilerin en muh

teşemi, en nıühimnıi, en c;-ok siy, 
vakit ve itına isliyenidir. Halbuki, 
bizde, teli! romana ,·erilen para 
azdır. Hem de müthiş azdır. Bu 
memlekette roman yazmak, bir 
in•anı geçindiremez. Binaenaleyh 
romancı, hayatını kazannıak için 
başka bir işle uğraşmağa; roman· 
cı olmağa karar vermiş müstait 
genç de, tarzını ve mesleğini de
ğiştirmeğe mecbur kalmaktadır. 

Babıali caddesinde, ayni zaman
da, 6 muhtelif gazeteye ti tefrika 
yazarak hayatını kannan arka- • 
daşlar vardır. Bu yazıların telif bi
rer şaheser olmasını bekJiyemeuf
niz. Bu şartlar altmda edebi eser 
verilemez. 

Bu bal ve manzara, adaptasyo
nu, tercilmeyi, yani, fikren daha 
az yorulmayı mübah kılmakta
dır. 

Fikir mahsulünü tam ödemedik
çe, bakikt roman değil, bir takım 
roman taklitleri yer bulacaktır. 

RESA.T FEYZi 

Serbest dövizle 
mal ihracatı 

İhracat Birliklerinin rnevzulan 
dışında kalan maddelerin serbest 
dövizle ihraçları için Vekalet ta
rafından bir talimatname hazır -
lanmış ve Mıntaka Ticaret Mü -
dürlüklerine bildirilmiştir. Bu 
hususta ). apılacak muamele hak
kında Ticaret Müdürlüğü tara -
!ından tacirlere malfunat verile
cektir. 

Yeni mevsim pamuk 
ekimi çok bol 

Ziraat Vekaletinin şimdiden yap
tığı tetkiklere göre, yeni mevsim 
pamuk ekimi şimdiye kadar gö -
rülmemiş derecede fazladır. 

Mahsulün de bu nisbette bol o
lacağı anlaşılmaklarl.ır, pamuğun 

çok para ettiğini gören müstah -
siller her tarafta dört elle ekim 
işine sarılmışlardır. Rekoltenin bir 
rekor teşkil edeceği hesaplan -
maktadır. 

Gece lzmirde iki 
suren bir 

çıktı 
saat 

yangın 

İzmir 15 (Hususi) - Gece saat 
20 de İzmir gümrük antreposunun 
bir kısmnıdaki İnhisarlar İdare -
sine ait kimyahaneden yangın çık· 
mış ve genişlemiştir. İtfaiye iki 
saat mücadele ile yangının daha 
genişlemesine mani olmuştur. Za 
rar ehemmiyetlıdir. Ateşin sebeb 
araştırılmaktadır. 

- Güzel... Haydi çabuk ol şiın
di... Evvela Rezzanın saçlarını 

yap. Sonra berumkıni yaparsın. 
Hem, benim buglin saç yaptır -
mama da lüzum yok. Daha bozul
madı benımkıler. Gi>lecek hafta 
yaparsın. Yahut vaktım olursa 
yarın gelirim. 

- Bu kadar aceleniz mi var? 
- Mühım bır ı~ımiz var bugün .. 
- Yaa .. Apartımana gelmıye-

yim mı? 
- O zamana kadar ışimız biter. 

Hem bitmese de sen yıne gel. Za
ten haftada bir buluşuyoruz. Bur
numda tütüyorsun! 

Demindenberi muhavereyi ta
bıi bır tavırla dinleyen Rezzan 
bu son ctimleyi ışıtınce hayretle 
Raşı<ieye baktı. Fakat bırşey söy

lemedi. Anjel, çok sevilerek şı -
martılm~ insanların canları sı • 
kıldığı zaman sevdiklerıne reva 
gördıi:kleri hoyratlıkla, yan naz 
ve yarı yaramazlıkla Rezzanm 
kürkünü aldı, bır ıskemle üze -
rine koydu. Sonra güzel kadına 
geçirdığı gömleğin yakasındaki 

Sefer beri i k veya ı Ye_rli. kah-. 
fe kalade halde ve ıstıhsalı 
Vazif ey~ davet olunacak/ara 

·ait yeni bir kanun neşredildi 
Hava t:ıarruzlarına karşı ko - j 

runma kanununa ek olarak yeni bir 
kanun kabul edilerek Resmi gazete 
ile ilan edilmiştır. Buna göre fev
kalüde hallerde görülecek lüzum 
üzerine l aber verme teşekkülle
rine aşaj(ıdaki evsafı haiz eşhas 
Genel Kurmay Başkanlığı teklifi 
ve icra Vekilleri Heyetinin kara
rile hizmete çağırılabilecektir. 

Sefer halinde bütün sefer müd
detin~, ve fevkalade hallerde 
müddet ve lüzumu Vekiller He -
yetince tayin olunacak zamanlar
da hava haber verme teşkilatı 

dahilindeki vazifelerde bulunul • 
mak üzere yedek subaylardan Ylll 
haddini aşmış ve 1076 numaralı 
kanunun 22 inci maddesi mucibin

ce yedek subaylıktan affedilmlf 
olanlar hizmete çaj!ırılabilir voe bu 
hizmette bulundukları müddetçe 
subay elbisesi giyerek rütbelerine 
ait üniformalarını taşırlar. 

Hava haber verme teşkilatı için 
hizmete alınacak mükellef erat 
ve gedikli erbaşlar orduda mülı:cl
lefiyet dahili emsalleri erat ve 
gedikli erbaşlar gibi muameleye 
tabi tutulurlar. 

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

Romanya ile yapıla
cak ticari mGbadele 

Romanya ile kliring hesapların
da muvazene hasıl olmuştur. Bu 
sebeple yeni mübadeleler müm
kün olacak ve ihracata müsaade 
edilecektir. Vaziyet alakadarlara 
bildirilmi§tir. 

Pamuk mlstallsll • 
lerlnden bir heJ e ı 

şehr•mıze geldi 
Pamuk mübavaa fiatının arttt

nlması için teşebbüslerde bulun
mak üzere Ankaraya giden İzmir 
pamuk müstahsilleri heyeti dün 
şehrimize gelmistir. Heyet şehri· 
mizde bulunan Ticaret Vekili 
Mümtaz Ökmen ile temaslarda 

bulunarak pamuk fiatlarının art
tırılmasını istiyeceklerdir. 

idam mahkumu 
Ödemişte Abdullah Naci is

minde birisini öldüren Altındiş 

Mustafa adındakj katilin idam 
hükmü Büyük Millet Meclisince 

tasdik edilmiştir. İdam mahkftmu 
yakında asılacaktır. 

Çlltçı • Amele lhttlAI· 
lan ı çın komisyon 

Çiftçi ile amele arasındaki ih
tilifları sulhan halletmek üzere 
yakında Vilayette bir komisyon 
kurulacaktır. Komisyonda jan -
darına ve emnivettcn de mümes
siller bulunacktır. --Muallimler için ve

rilen yeni 
ve mühim bir emir 

Maarif Vekaleti, alakadarlara 
gönderdiği bir tamimde tatil mev
siminde muallimlerin bulunduk
lan, köy, kasaba, kaza ve sehir
lerden avrılınamalarını bildirmiş· 
tir. Mecburi mazeretleri olanlara 
ancak bir hafta mezuniyet veri
lecektir. Bu mezuniyet köy mu -
allimleri icin üc gündür. --
lnglllz Ticaret Mft
messillnln seyahati 
Şehrimizdeki İngiliz ticaret mü

messili Krab ithalat ve ihracatçı
larımızla temaslarda bulunmak 
üzere İzmire gitmiştir. Bir müd
det kalacak ve sonra tekrar şeh
rimize dönecektir. 

--~ADLİYE ve POLİS-;
Sürgüne mahkôm edilen tüc
carın kasasını nasıl soymuşlar 

Tllccaruı mevkullyettnden ıs t 11 ad eye 
kalkan hamalla arkadaşı yakalandı 

Cür'etkar bir hamalın bir kasa 
hırsızlığı vak'ası dün Adliyeye 
intikal etmiştir: 
Fincancılarda kımyevt mevad 

ticareti yapan Raşid Sevilin, ge -
çende jelatin ihtikarından İstan -
bul İkinci Asliye Ceza mahkeme
sinde üç sene Yozgada sürülme
sine ve 750 lira para cezası öde -
mesine karar verilmişti. Milli Ko
runma Kanununa göre, son tahki
kat, mevkuf-en yapılın~, kararla 
beraber maznun serbest bırakıl -
mıştı. 

Raşid Sevil, tahliyesinden son
ra yazıhanesine gidil! kasasını a
çınca, 955 lira ile iki altın liranın 
eksik olduğunu görmüştür. Bunun l 
üzerine polisçe yapılan tahkikatla, 

ipleri çekerek kulağına !ısladı: 
- Boğayım mı seni? Benden 

gizli bir şey yaptınız mı deli gibi 
oluyorum. 

- Senden gızli nemiz var ki 
Anjelci~.,ım? 

- Yok ... Hiç bir şeyiniz yok. 
Bana yalan söylemekten ne za -
man vaz geçeceksınız? Sizi ne ka· 
dar kıskandığımı bilmiyorsunuz 
sanki. .. Hem benim bildiğım şey
ler de canımı sıkıyor. Kocalarınız 
neyse ... Haydi diyelim ki koca - 1 
larınızdır. Fakat buraya telefon 
eden o beylere artık tahammülüm 
kalrnadL 

Raşide Rezzandan evvel dav • 
randı: 

- Bugün telefon ettiler mi? 
- Sizınle konuşmıyac.ağım ar-

tık. Yalnız Rezzanla konuşaca • 
ğım. 

Raşide, iini bir hareketle kmB 
saçlarını kaldırıp bembeyaz e11.

sesıni öperek: 
- Gönlün kırılmasın sevgilim ... 

- dedi - vallahi senden gizli bir 
kolpamız yok, Kocalarımıza ait 

Raşid Sevilin, ihtikar cürmü meş
hudu sırasında telfı§la kasa anah
tarını masasının üs'.ünde unut -
tuğu, Haşim adlı bir hamalın alıp 

sakladıilı, mal sahibi mevkufken 
bir akşam bodruma gizlendiği ve 
ticarethane kapanınca ou anahtar
la kasayı açarak parayı çaldığı ne
tie<csine varılmıştır. Diğer ·tara1-

tan, Mustafa adlı bir hamalın Ha
şimi elinde para oradan çıkarken 
gördüğü ve bunun üzerine Hiişi
min 955 liradan 205 lirasını süküt 
hakkı olmak üzere Mustafaya ver
diği de tesbit olunmuştur. 

Her ikisi hakkında hazırlanan 
tahkikat dosyası, Adliyeye gönde
rilerek, Haşim sorguyu müteakip 
tevkif edilmi§tir. 

birşey konuşacağız. Kocalarımmn 
işlerine dair ... Hem seni nekadar 
sevdiğimizi bilirsin. 

Ve son parmağındaki büyücek 
bir yakutu çıkar;p kızın eline tu
tuşturdu: 

- Gönlün oldu mu ~mdi! 
Rum kızının yüzü kıpkırmızı 

kesildi. Böyle bir ihsanı bekle -
miyordu şüphesiz. Sevinmişti. El· 
!erini çırparak: 

- Oh! Raşideclğim ... - dedi • 
oh Raside hanrmcığım! 

Ve yüzüğü sol elinin orta par
mağına geçirip tarağa sarıldı. Bir 
berber çalışırken n!!kadar az ko
nuşabilirse o kadar az konuşarak 
ve bir kadın başını nekadar kısa 

bir zamanda düzeltilebilirse işim 
o kadar kısa bir zamanda Rezzanm 
ônünden beyaz önlüğü akil. Bi
leğindeki saati göstererek: 

- Bakınız ... On dakika b?le 
sürmedi. - dedi • 
Raşide bu sırada M arie Claire

nin son nüshasını evirip çevirmek
le meşgul olmuştu. Kızm w söı-

Yurtta kahve ağacı 
yetiştirilmesi teşvik 

edilecek 
Memleketimizde Akdeniz u · 

hilerindc, kır, kuru olmıyan ft 
cevvi hadisata maruz bulunmıJUl 
lruvtu yerlerde lı:ahve ağacı ye -
ti§tlrilebileceği anlaşılarak bu hu
susta Ziraat Vekiletince tetkik -
!ere geçilmi•tir. 

Maruf bir ziraatclmlz bu sabah 
kendisile görüşen bir muharriri • 
mize bu mevzuda şu izahatı ver
miştir: 

•- Memleketimizde il1ı: hakve 
B. Mahir Özcü isminde bir va -
tanda.• tarafından Mersinde ve 3 
yıldanberi de Antalyada vetişttril
miştir. Üç yılda mahsulünü veren 
Robüska nrn ile, hastalıklara w 
cevvi hadiselere daha dayanıklı 
Liberya nevi kahvelerinin teksiri 
savesinde memleketimizin muhtaç 
oldul!u kahvenin tamamen bizim 
~praklarımızdan elde edilmesi 
mümkündür. 

IKAHVE EKİLECEK YERLER 
NERESİDİR! 

Kahve muz kadar da itinaya 
muht•" deı•ildir ve Mersinden bat
lı yarak Sili!'ce hududuna kadar 
davanan Mersin, Mezitli, Tece, 
Perindirez, Elvanlı, Tönük ve 
Alata çaylarıı ın güzergAhını ta
kip eden, deniz seviyesinden 250 
metre .<3dar yükselen vadilerin 
yamaçlannda kalan ve bük ha· 
linde bulunuo da sulanabilen yer
ler kahv~ veti•tirilmesine bilhassa 
elverişli araziyi teşkil eder. An -
talya'nın Art:Va, Tekirova, Gederler 
ve rakır köyleri mükemmel kahve 
yetiştirilmesi i~in liizını olan bü
tün şartlan haizdir. Bunlardan 

başka, Alanva ve Finike merkez 
ve civarlarile Ege ve Marmara 
sahilleri de kahve ziraatine çok 
müsaittir. Diğer taraftan Kara -
deniı sahiHnde bulunan Cide, Gi
resun, Götele gibi Vilayet ve k.a
zalarımzıda da kahve yet~tirile • 
bilir.• 

Ondtue makineleri 
Berber dükkanlanndaki ondüle 

permanant makinelerinin fenni 
muayeneleri irin Kaymakamlık -
lara ııötürülmesi ~buriyetı ber

berlerin ~ikayetlerini muclo ol -
muştur. 

Bu şekil çok zorluk tevlit etti -
ğinden dün Berberler Cemiyeti 
reisi Belediv,.ve müracaat ederek 
makinelerin dükkanlarda muaye
nesini istemiştir. Neticede berber· 
!erin şikayetleri haklı görülmüş 

ve bu makinelerin dük'kiinlarda 
muayene olunmaları kararlastı -
rılmıstır. 

--o---

Mlbayaa ekipleri 
Sümer Bank, HükUınet tarafın

dan tesbit edilen fiatlar daire
sinde bütün mıntakalarda müba
yaata hazırlanmaktadır. Bunun 
için mübayaa ekipleri te•kil edil· 
mektedir. Bu ekipler her tarata 

da/':ılacak, müstahsilden ve tüc • 
cardan mübavaatta bulunacak • 
lardır. Dli'e rtaraftan istihsal mm
takalarında yapağının muhtelif 
cinslerine göre verilecek fiatlar da 
bugünlerde i!An olunacaktır. 

lerini işitince doğruldu. Gözlerini 
aynadan ayırmıyarak Rezzanm 
ensesine bir fiske vurdu 

- Haydi. 
Rezzanın bu aceleden hiçbir ft'1 

anlamadığı, yüzünde t<>krar be • 
liren hayretten anlaşılıyordu. An
jel, az evvel iskemle üstüne attığı 

kürkü Rezzanın giymesine yar • 
dun ederken sordu : 

- Telefon ederlerse ne diye • 
yim? 

- Apartımana gittiğimizi söy· 
!ersin - dedi Raşide -

Ve kapıdan çıkarken on dört 
on beıı yaşlarında bir kızın uzat
tığı paketi alıp Rezzanın kolun· 
dan çekti: 

- Tahminimde yanılmıyorsam, 
sen olanı biteni bilmiyorsun ... 

- Mühim iş dediğin bu olaıt 
biten mi? 

- Bilmiyor musun yok.sa? 
- Hiç birşey bilmiyorum amma, 

söyleyişinden birşeyler olup bit -
tiğini anlıyabiliyorum. 

fArkLCI-

Yazan: ALl KEMAL Sl}JI. · 

Ka t.ol.ik Hırvatlar ıla çe~ 
tikten ıonra Sırp yine yaJıı~ 
dı. Yalnız başına olarak Sırf 
birkaç kuvvetli düşmanla 
yor. Sırp ruhu ölmemiştir. 

Sırpların Miklal nıü . 
devrinde her Sırplının biJdıl 
~arkı •armış: Her ağaç bir 
oldn; derlermif. BalkanlarıII 
hine bakuıca eskideuberi ı 

ada üzerinde çok eskiden 
yerlepniş olanların en rh ad 

yetlisi Sırplar olmuştur. ~ bur 
Balkan tarihinde büyük ıııın 

roller oyıııyaeak bir mevki4' 
lunmuşlardır. Bunun misnll 
tendiği kadar sayılabilir. sır 
evsafı olarak ötedenberi 
edilmit olan birkaç mühlll' 
sası vardır: Cesareti kadar 
ire, edebiyata,. san'ata 0Ja11 ı: 
dı. Bununla beraber Sırpla~ 
rihinde bir nokta var: G 
katolik iilemi He anlaşamnıı> 

tolik dünya" ona daima ) 
mışlır. Böylelikle Sırpların 
kaldıkları görülmüştür. t: 
böyle ııçıktuu açıjla husunıtti 
bistanı aco:ırlarca miic:ldelc) 
daima da uyanık bulıınnı3h" 
bur etm:stir. 

Fh ~nt ı;unun bir neticesi ' 
Sırplarda büyük Sırbistan 
hiçbir zaman ölmemiştir. 
İsliivlarının en parlak dc.-ri 
lan bir imparatorluk vardıf 
da yirmi •enelik saltanatı rsP 
da İslefon Duşauın SırbistnOl 
nişletmesile olmuştur. j,ıcfoO 
şan dn pek go<"ne ~·aşta bab• 
tahtına çıkan hükümdarlard• 
Yaşı ancak yirmiden bir~ı 

olduğunu söylüyorlar. BaM~ 
dürülmü~, Sırhi1tan karıştl'l' 
te!an Duşan da böyle bir ı• 
da talihinin kendisine verdil' 
genç yaşta üzerine almıştır. l 
boylu, yakışıklı bir gen( oid 
o zamandan kalmış yazılard•~ ~ 
!aşılan Duşan lıendinde SırP 111 

başına geçmek için büyük bil lı 
niyet ve itimat duyduğunll 
tahta çıkar ç1kmaz gö:terıtl~ 
Kendisi daha tahta çıkmad~P 
vel Bulgarlarla olan muhart 
büyük bir cenabı idare etuı!t 
ta rivayete göre Bulgarlart11 

zamanki Çarını da eliyle ô 
müştür. Duşan için Sırbistan•' 
yüme.si Bulgaristanın kiiçiil 
ile olacaktL Daha pek gen( 1 

cesareti ile askerlikteki aıı 

ile bütün Sırplann gônlüııll. 
dine çekebilen Duşan hak•~ 
kendisinin lıaşa geçere.!' ord••

1 kumanda etmek için yarn11 

bir i•tidatta olduğunu Bulıı' e 
mağlôp edildikten az sonr~ I . 
!erindeki isabet ve ka.arlarıı1 •r 
kat'iyyct ile ishal ed:y.ırılı•· rı 
nunla beraber Duşan için rıt •i 
yük dert Sırhisfanın Adalar 
nizinde bir mahreci olmayı~ 
Fakat çok geçmeden Bizans r. 
paratoru ile muharebe netlt ,ile 
de bunu da hem pek vasi eı a 
elde etmiş oluyordu. ö~·le 1'1 
kan yanmadasrnın en büyll1'.' ıı 
mı Adriyatikten Adalar den' ı 
kadar bükmeden Duşanın t • \' 

geçmiş bulunuyordu. ~ 
fstefan Duşanın en ebelfl01 

verdiği cihet bu vesi Balkan 
paratorluğunun içinde olsıın• 1 dan gelip geçecek olanlar b11 

sun. Gerek kervan, gerek >'ıl 
başına hiçbir tacirin yolda ~ 
hangi bir taarruza uğramnrıı• ti, 
di. Alışveriş erbabı için SırP 1 
paratorluğunda tam bir eııııt f' 
büküm sürüyor, oraya getrn

1
, 

hancı tacirler kolaylıkla nıel 
nı satabi!iyorlardı. Bunun •' 
manda büyük büyük faydaları 
rülmiiş, birçok yerler Sırlıi• 1 '1 ticari ve iktısadi miinasebetl•" J 
tesis etmekte gecikmemiş!~~. 
f,cfan Dıı an memlekette "" 
tam bir emniyet tesisine ınU' 
fak olan knnunlnr tanzinıi 1 
bunları tatbik edecek menıuf 
da yetiştirmekle en bü~·iik ı:'~,tck 
!erinden birine ermiş ~ Cı 
lunuyordıı. 1336 dan t3:i~· 
kadar siiren yirmi senelik dr b 
de İstcfan Duşon biiyiik sır,, 
tanı vücude getirıni~, bnııu sıa~ . 
surette koruyacak tedbir'! " , 
düc;;iinmii!C;tiir. Aradan l;t\' 

ge~tiği hir kere hcsan c~ ]si~· 
kat her Sırplı için İstLfan il\ 
asır1rırdatt ~onra da bri_,·iik ~ıf 
tanın hüktimdarı olar&k ,ı.ırıı• 
nra ı yüksek tutulmakta dt' 
ediyor. 



.....,........ - ~bk ....... ,.............. ...... 
.. ~ ....,mt.U. 
için çare ................ 

bah..UU,•· fakat. .. 

iejltfklikW ...._ 'ff Adalar 
llealsia• ..ı.n .ı.. va.ı •1r ,..._ 
llJll ı.er vakit bUytik büiselere 

..... ·•alMhr· 
:ikinci Sultan Murad zamaaıaıla 

fethedilen Sellnik uzwı zamaa 
Osmalı ı.,aratorluiu dahiliade 
kaldıktaa seara l1Z - 13 Balkaa 
harbin•e YwıanWara ıeçmit ol· 
da. O zaman u Selhik kentllsia
den çok N)dettlnaİf ve Yaaaa 
Kralı Bir.had Yersiala ildtirill· 
aeli vak'_... saJaae olmuştll. Ge
çeli _ .... harpte ise Selinik ta-
,Utere ve Fransa tibi müttefikler 
tarafından asker çıkanlmak ve 
harltin Balkanlarda cereyaa e.lea 
safhasını neticelendirmek iti1'ari· 
le roltl olan bir yerdir· 

Selinik eski Avu.sturya. Maca· 
ristaıl imparatorluğunun Adılar 
denizine inmek emelini beslediil 
devirlerde Cermanlık iç:n bir he
defti. Yıae Seliaik vaktile Sırbis
tan, yaai lslivlık için de bir hedef 
elmuştur. 

Adalar denlzlaia böyle ltlr cad-
ı.eti var. Likin oraya kadar ıel• 
rek 0 denizi aşmak, daha uzak •· 
faklara varmak istiyenlerin llep
si de e11elleriae .,.armq değildir. 

• • 

cımal lalllr llltllell 
11• üıam wermrer 
a Operet .-•at:t1rmm .. CmR1ı1 

8ltWrfJı mı'at M7atmm 21 bad ;yıWl
aiball ~le tertip olunan Ja-
bile MI alıPlll saat n de Beyothmda 
PransD ~trosuDcla ....Uecektir. Bu 

flDlllebeUe llelllia bir proeram ba
~ Bvve1i Jılubarrir Nusret 
Safa tarafıDdaa bir ıı:on~a yapılacak 
w bfIAhare Cemal Sabir kıymeUi prl· 
.. ,.,,,,,,. Nnart, Şevkiye, Refilr ite-

mal, Kadri ve diler arkadaşlaruua ll
Urak17le Çardqı temail edecektir. 

BuadaD IOllft Şehir TJ7atrosundea 
Bedia. Hazım, Vuti ve Şevkiye SU -
Cu Operetlai, Jlublla Babahattia 

truPll xerea ile Aalqf, Halk aan'atkl
n lsman I>Ombüllil de l(lzel bir oyun 
OJ1U78caklardır. Hallwnız bu deterH 
~ ....... .., ...... ............................... 
w ,elerla 19111 ........ alııp ...... ............. 
~H.AL 

---..OTUNU 

~~1113 

en de Seoecek~in I 
Yazan: lTEM LZZET 5ENICE_ 

iae devaa 
Dedi ve.. ditilacet 

etti: N kadar da •ayata .ıeteni9-
- e k kadar J•P-

lik veri~ or. Bur kiıase 1önB• 
mJYI istihkar e• tıj'l •eHlik we 
d. öbur sefer yap blikeğ 1-

na. k'ld ölüm te 
ıeçirdıği ha ı h' bir tesir yıp-
seriade anlaşıla• 1~ kolı1cıcık 

ki L sefer .e 
mamış •• • terı.e',. 
keadiJiai tekr•.r ölidN 
bilecejiai söylilJM'· .. teselli ..,. 
Eğer mektuhulll e eı.dl ı .. 

me•i, on• ikna• ~! .. ı~aı sil• · m.s--muhakbk ki 1 hlc ...... 
tereeek. ~:-i:: ... ..,. 
de venaiY~ 
iliiaılnil cl8)'_..... - .. 

Ancak ......... 

latt••"•t .......... . 
- p,.., .-.ı.n ,..,..~ 

pielim?. Bir aiMma111 mı 
pMlc.. Hqdi, 6ari, oray• si· 
tlelim?. 

Artık, .m.ma, pnliilı /aa. 
yatanuda öyle bir meolıi tut· 
mUflıır lıi, çolak fOClliama> 
dan 6iiyiilderiınia luMlar ay. 
ni lawoetin caibai altıntl• 
yıs. 

Paar p11leri, idiralaaf 
günlerimis olmalı laımdır. 
Bütün halta çalqıyonu, oii
cat veya kala yorayora. l la
timal, çalqtığımd yer laava
Jar, .Jıhi bir mahal de değil
tlir. O halde, Pazar gününü, 
mutlak Wirahat içinde ve Jaa. 
oadar bir yerde ıeçirmemiz 
icap etmez mi?, 

Dikkat ediniz. Pazar ıün
leri iu •İnemaların en lena 
giinleriJir. Salonlar daha ,,U 
kolıaladıır. Daha lıalabalılcta. 
Bir ainema .alonana girmek, 
itipnelı, lıalnpnalı, daha İf
lıenceli, daha .inirlendirici 
bir hôdiMdir. 

Ôyle olduğa halele, Patır 
günleri .inona lıapJarı H 

.alonlan tılılım tıldunJır. 
Paarlan, kendimize bir 

i•tirahal güni olaralı ayır• 
bUHlı. 

BORHAN CEVAT 

t.taıAl Sa.-.••• .. 811br7a
... :hmlN Dibqa TarlMDe Bari
bbr YIDD C°"'* ft Aundır. 

Çooaiıa SeveJı... Ys& 'l'Mnla
nm b1'1Q'811& 

• 
y~ ı...,. llllletler (WE 

Ye FdM S&flam Çecı1* SaıAI Ol
DUıkl& F.aellerine Nail olarlar! 

Ç--* Eslrseme K11n11m 
Geael MeırlEeıd 

-1'-
Ana .....-1. 1•'ftU111 besleme

nln en m'llllteşir ve • ~ olam
dlr. 

Ana memesine mflrtcaat etmek 
umanı, sütün kendine mahsua 
bulalarilU eAm1 oıatak, ~vnı

mm pfa lhtiyaçJanna klfQet •
lediii müddeWr. 

cocuır. dojılutu ladan itibaren, 
bu ıriltla terkibinde au, oelçer, 
1'•1lı maddeler gibi kendisinin 
bOyQmesine yarıyacak ve elzem 
unsurlan bulacalı lfbl, doldutu 
zamandan uzaklqtıkça da, tedri
cen bun unsurların terklbatmda 
pek rakik ve nazik olan vücudü
nOn ih~açlanna unun tebed
dOller husule aeıecetı için, bu ba
kımdan da ana aütil c:oculun bil
,.omestnde ballıca nl&un vazlfem
nl ıısrnr. 

Eter berbanll bir •beı>ten ant 
nine>'e lhU,.Sç basıl olursa, c:ocu-
la ailt vermek bakımından ırilb:ıl

ne.rı seçmek mflh.im bir meeele 
tefkil eder. Çünkü sütOn terkibi 
deturduktan sonra çocuğu beısle
mek üere tebeddül edecetine tö
re, mesel! çocuk bir aylık ise, 
.cıtniasinln bir ild .,. evvel do
jurmUI o1maat 1Azıa ıellr. Cocuk 

alb 7edl aylık be. llltninesl de 
alb yedi 87 evvel çocuk dotur
DWI bir kadın ol.,.tıdır. 

- Bayar .. 
Demekten ••tb •erilecek ~ 

valt.. 1oktur. o.- öliimlnden 
tlelı11 serre kadar ma•di ve ma
nevi mes'uliyet kabul etmenı. Fa· 
kat. her vakit söyleefiii gibi astı. 
rap duyarua. Onun ölmesine ta
hammtllüm 7ok. Btitün hiılerim
le, şuur ve irademle bmaan iayu 
ediyor~ '\"e.. ... - behemehal 
, ..... , ... ı.ti1onam!. 

IKt GCN SONRA 
Genç bdıa. lri esmer gözlerini 

biyük işlerıai haprmıya çalaşaa· 
laraa dikkat ve teyakkuzuandaJd 
dade ~rçevesi lçıule sabit bir 
laetlefe •ikmış dtitfinllycmlu. 

- Bilmiyorum ne 1apmalı11•? 
Biyerek mauııaaa üzerine ltı

raktltı kalemi yine aldı ve kara 
kaplı hatın defterindeki yaaılırı· 
aa tlMa• et.itte Mflatlt: 
... .... lçbctt IÖL Bili yas

chjlm mekt1lba cevap vermedi. 
M it f ltir merak içinde ltuaalı} e
n111. Kafam n i · atle onu• elümi 

MAHKEMELE E: 
Dlrerıart 

" Yardımcısıdır doğru
ların Haz reti A llah,, 

B. Bo.e,.ln ŞOkı1l Baba cYfllll a
la&ma:t isimli bugünkü yazısında -
SoVJet - japoa anJ•ımuındUl bU• 
~tmekte ve: 

"Yahu! Bak şu tesadüfe ... ~esa
düfün yaptığını bir şey yapamaz,, 

,Anlaşma f(lpbesiz Aatlo - San. 
memlf'ketlerinde bir nevi hoPlutauzluk 
ve Cermen memleketlerinde de bir 
derecqe kadar inıirah 117anclıracak
tır . .Maamafib jap0D7a ve SovJ'et Rua
n bu bareketJeıVle ~ harp 
latn1 çok faal bir IW'ette ;rürütmemek 
içln bir nevi manevi lu7Ut ;yapmü 
lstemif olabWr. japon;ya ailAba sanl--1-Yazan: BfıBITIN Bl•ÇBT-1- mak ıibi son adımı atmadan evvel 
daha dilşilnmek ve dilfOndilrmek 11-

- Ne o yahu, böyle tesbih bi
~ gibi büziılmiıs kap umb a 
gibi paltonUJl içine çekilmipin? • 

- D~ıda Ayaz paşa kola çık
mış .. Yaz erken geldi derken, yine 
kış geri döndü. 

- Zaten ck.ork nisanın beşin
den; öküzü ayırır eşinden• derler. 
Böyle vakitsiz yazın elbette geri 
dönen kışı olur. 

- Vallahi .ne olursa olsun, do
nuyorum vesselam. 

- Ne yaptın miras işini .• Hal· 
lettin mi? 

- Nerede edeceğim.. İşte ODUJl 

peşinde koşuyorum. 

- Geçenlerde rastladığım za -
man bir şeyler anlattmdı biras 
amma, n~ olduğunu İ) e a a
madım. Daha öğle paydasu bitme
di. Şunu bir daha baştan anlat 
bakalım.. 

- Anlatması bu işte .. Bizim btl· 
yük valde merhum oldu. Tutum• 
lu bir kadındı Allah rahmet ey· 
lesini. 

- Allah rahmet eylesin! 
- Ölüm hak, miras hellt. Ö-

lenle ölünmez yal.. Birkaç gün 
ağ1adık sızladık.. Matem ettik. 
artık heosi bitti. t ı \ set 
için müracaat ettim. Büyük valde 
merhum, dedim ya, tutumlu idi. 
Beş altı evi, birikmiş nakdi, er 
yası, mücevheri, şimendifer, Kre
di Fonsiye tahvilleri, işte artık 
herşeyi canım; topakla ak amDerl 
bile vardı. Şöyle böyle, otuz kırk 
bin liradan fazla bir servet. Ha· 
kikaten, büyük valdenin de pe
derden başka rocuğu yo~. Ped r 
de merhum olduğuna göre, varis 
biziz ... 

Bir de baktık, bir varis daha 
çıktı.. Söz de, babamla, ana bir ......,.,,.. 

- Yani. lim kardetl-- • 
- O da ne demek? 
- Yani ana bir brdef.. HaD1, 

[ 

JAm kardeşi, lib kardeti vardır ya.. 
- Hay Allah iyiliğini versin.. 

O, 1im kardeşı lab kardeşi delfl
dir. Eskiden, Arap harfleri zama
nında lib ve 1Am gibi yazılırdı 
amma, leüm, lieb diye okunurdu. 
Um, ana, eb baba aemektir, ma
lllın ya.. leüm anadan, leib ba
badan demektir. 

- Caru.m şimdi sarf dersini bı
rak da. şu işi anlat. Avukat ola -
cak değilim ya.. LAm olsun, le
üm olsun, ne olursa olsun!.. 

- Hayır .. Yani, bil diye söylil-
JelUlll. 

- Haydi anlat canım .. Llfi fel-
ee uğratma ... 

- Ne diyorduk? Hal Pederle 
leüm bir amca çıktı bize ... O da 
iddiayı veraset ediyor. İşte h&ll 
bu işle uğrqıp duruyoruz. Hayır .. , 
Onun istifade ettiği ve iddiasına 
mesnet olarak gösterdiği şu: Bizim 
pederin merhum valdesinin adı 
Fatma Zehra idi. Malatyalıydı. Pe
der de Malatvnda doıtmu Bun n 
da nüfus tezkeresinde anasının 
adı Fatma Zehra ve kendisi de 
Malatyada doğnıu§. Halbuki, bu-

- ÖWB mi?. 
lle•i dialnaecll mi?. 
Dıye zihnimden ıeçen lıer nal, 

kabım hemde tasavvur hu•udu
aun en senit niıhetl içinde bir te-
41ehhüs yaratıyir. Hele onun it
mesine asla tahammUUlm yok. Ya
f8DIUI ile ölme'ii arasında beai 
madcleten alikalandıran hiçbir 
vaziyet te olmamak lazım. Jakat, 
nipn büyük arzu Ye hislerim he• 
bu temayülü ifade ediyor? Oaa 
hastaaeye giadenlikten ve_ kur-
tuWuğunu- lıaber aldıktan sonra 
bilmiyermn nud bir ira•e kuvveti 
bana: 

- Oau uatacak••·· 

nun yap pederden küçük. Bil,& 
babam bu yakınlarda öldü ve bü
yük valde de tahtı nikAhmdaydı. 
Nasıl olur da, babamın, kendisin
den yaşça küçük üvey kardt!§i, 
ana bir kardeşi olur? 

- Peki, bunu neyle isbat eıti -
yor? 

- Bilmem!. Şahitler filin göste
riyor. İşte, o şahitler dinlenecek 

temektedlr. Vaıingtondakl yeni Mftrl 
(Namora) pyet şöbreW ve mahir Wr 

amiraldir; son vakayiden azami istifa
de temin ederek Mister Ruzvelt ,,. 
Amerika etklrı üzerinde tesir icra et
mek lstlyecektir. Bütün dünyaya ve 
lat'alara pmil bir harbin yeni to-
humln ,.alnız atıbnıf delil --ÇQnJdl 
zaten bu Uçüzlü Pakt ile olrnuttu-
fakat ID1z verrniye bile başlamıştır. 
Beşeriyet 7enlden es1dsi ile kabili mu-

galiba!. kayese obm7acak yeni bir uçurumua 
- Ben buna benzer bir davaya, tA kenarına kadar aürOklenmiftir. A-

yedi sekiz sene evvel İzmirde caba ;yuvarlanmJ7a muvaffak olac* 
rastladlmdı. Bir adam böyle yine mıdır?:t demektedir. 
ölen zengin birisine varis çıktı CUMHURIYE1 
idi. Sonra, sahte olduğu anlaşıl-
dı .. Mahkum olduydu galiba!.. B. Yunua Nacll cRua - Japon an-

laşması> Isimil bug(lnkü J'UUIDcla 
- İşte!. Bizim üvey amca, yani 

sahte amca geliyor .. 
- Hangisi? A! Al Şu mu? Şu 

gelen, bıyıklı adam mı? 
- Evet!. 
- Ay! Ben bunu bir yerden ta· 

myacaj?'ım.. Dur dur, dur ur! 
Şimdi buldum. İşte, yedi sekiz se
ne evvel, İzmirde sahte varla ol
duğu anlaşılıp da mahkOm olan 
adam buydu .. Amma, dur, adı.nı da 
bulacağım ... 

- Zekai ..• 

ayni mevzua temaa etmekte ve SoY
yetlerin japonlarl a akdettikleri bl.ta· 
raflı.it paktının iki devlet arasında bir 
barit vesilesJ olduğunu BÖ;J'lemekte ft: 

cBu pakt De beynelmilel ~ette 
defişmi§ büyük bir 197 70ktur. Deli' 
1811 şey vaktl)'le Japoeyuun Almup 
ve İt.aqa ile Rus,.a ale.11ılne müteveo-
cib olarak akdettill antikomintenı 
paktının Moakova muabedelerb-le 
ortadan ltaldınlımf olmandır.> de
mektedir. 

YENi SAaAH 
B. HQseJ1n cahtt Yalçuı cPropapa-

- Tamam.. Zekli!.. da ı-.nevralan> islmli buaünkü Blıl-
- Hay Allah senden razı olsun makalesfnde: 

yahu!.. Bak fU tesadüfe.. Tesa • <Düne gelin~ kadar devam eda 
düfün yaptığı şeyi, hiçbir ff!Y ya- haamane hareketlerin birdenbır. ıted-
pamaz. Görüyor muaun şu Alla- lerek Türkiye sfyaaetinjn 1Q'et dJra-

,.eW ve basiretli bir auıette idare .. 
hın işinı ... Bu, benim hul\isumdan dlldilinin limcl1 Almaa ıazeıeı.vı. 
oldu .karde§im... il4n edilmeal ve Alman ajanalan ta-

y cınhmcıaıdır dofNlcın• Haz- ~ından büdirilmeal, ~tahtta pek 
reti Allah- tabil oıaıı diplomaal münaaebeiler1Dfn. 

Derler. Vallahi, nekadar doğrul, hususi bir ehemmiyet ve mAna atf ve 
Amma, i!i biliyor musun? Kat- l&afe olunmak ister libi, aıkJqtJtınm 
iyyen biliyor musun bunun oldıı· bile telgraflarla blldirilmele lA)'lk 

müstesna bır b!dise mevkiine çıltanl-
ğunu? ması, Türkiyede oturan bütün Alman-

- Nasıl bilmem yahu .• Şimdi iyi· lar atmıdan llJl'l ayrı hep dosUuk te-

• Wırladlm. -Ta Mndi• .. ;ı·~ ~ &ı::-.~ 
Biraz lic>M* ıMh....,...... - - -

ler. Hakiki varis 0Jdulun11 iddia ,,. defin llbi &lrcmtn 1ıııi dtl's ... 

eden, hikime dedi id: -:=-:.. ............. ~ 
- Bfendim yeni bir ,eye muttali alnde, ciddi ve SQ'et tMI bir pro..,. 

oldum. Zekll, bWıdin yeclt ıresıe pnda manevrası karpsmda, bir alDlr 
evvel de İzıni.rde bayle bir sahte bubi içinde buulndutwnuzu Jaotdede
veraset iddiasında bulunmUf, sah· ret yazısını töYle bitirmektedir: 
tıekirlığı anlaıılmıı, hakkında takt· cMibver devletlerinin Türki)'e ~-

bat ılarak -L ,__ 1_ • ....._ binde hiç bir taaavvurlan 70ka. buna 
yap . ~aua.uw o"'"-'...,._• bizi lnandınnak için zahmet ibtl)'ar et. 

Bu veraset iddiasııwı da ayni ma• melerine hacet yoktur Çünkü biz bir 
hiyette oldulu §Üphesizdir. Bu el- aultefebhOm ~ut ı,b. lflpb• üaerine 
heü isbat edeceğim. bmirden bu· _ hareket ve tecavilze ıeçecek delWa. 
nun sorulmasını isferim. BQatl menfaatlerimize dokunuWuJıa 

Dikkat ettim .. Z-ekAinin rengi dakika vatanımızı müdafaqa bJb-
biraz değişir gibi oldu. İtiraz etti: cap. Binaenale7b bJalm1e 17! ıecla-

- Yalan efendim .. Yalan! Kül- mek istl)'eolerin bıze tecavüz etme-
liyen bi ulü esas.. Davayı uzat - metten halk• bir te7 79Pmalarma ıa-
mak, oyalamak için ne yapacatmı mm hissedUemeL 
b·ım· B f d Şahidi oldutwı'luz propaaanda kar

ı ıyor. en maru a amını .. Be- 1111Dda .. ıı:at, bir u.n ne temin .... 
ru her yerde tanırlar, bilırler.. J1m ki TOrlder mfaak ve lttlfaklarıa-

Mal keme, bu cihetin İzmirden Pil~,.,. hiç bir zam1a 

tahkikine karar verdi. Mahkeme- QT1].nuyac:aklardır. Tilrklw senı ,.. 
den çıkınca, koridorda, iki ahbap namus ulnmda ölmesini bDea bir .aı-
tekrar yanyana gelip kolkola gir- :ı.t olduklarını bütün tarllıleıVle 1apa1 
diler. Zekai yanlarına sokuldu: etmitlercllr_. 

- Aşkolsun sana azizim .. En so
nunda böyle acayip yoll ra da mı 
saptın? Kim öğretü sana böyle 
hud'a aı: ? Ben zaten bu mirastan 
pek birşey beklemlyonım. Çok 
tükür, ihtiyacım da yok. Bana bir 

(De1jcımı 6 ıncı savfodu) 

ti de tekrar MsmUf oluyor ve.. 
anhyorum ki, bütün gayretimi se
feriler etmiı ~baama rağmen ou 
kartı zifım var ve açıkçası iten 
onu seviyorum. 

Fakat, hayat ve lçiade ltuluada· 
ium hadiseler bu ıevsimi ona ifa
tle etmekten beni menetti. Şbncll 
korkuyorum, ve: 

- Keşke• mektwh iyle 7UIU• 
uydun_ 

Diyor1lm, fakat e udakl hlletl 
ruh·,emle bugıünldl hislerim w 
düşüncelerim aras&IMla o kaür pil 
fark var ki. 9 ela: 

- Belki ikiad Mr •ela .. Y ..... 
kaıtletmektea çekialr '"- 1'al 
uautmayı tercı1a Her. Y-caı
eeYap aert olsma!. 

Dl1erima, p.ult ile: 
- Ya, baiiliaJ il48ıM n.t. 
Ya, beal liialeme•ı ile?. 
D > e ibbt fizilm lsillliyeraa!. 
- Seven katlaaır •. 

f' ASVIRIUICAR 
Tuviri Etkir lmzah ve cYunan t.p

raldarmda İngiliz adalamwı mflütaa
aı> bafmakalede: 

cYunan topraklanndald lqwa u
kerlerinin, Yunan onlular17Je telll 9'
tiklerl rabıtanın herslln b1raa 4IMa 
kuvvetlendill 'belrlg.,. laabereler ..
li;for. 

Bu laberlerba tahakkuk etmen N
besiz Yunanlılar içla ook ~. "*-* 
bundan asıl istifade edecek olanJar lıııll• 
bassa İngilizlerdir. 

Cünil Balkanlanla .. 1Mı arıa 1'111-
Jamıt olan lu.1ul7a bOlullnua _. 
hlyeti iyi tetkik edlleoek olun. na. 
herfe)'den evvel harM İnlflla adala
rından~ lıldba ...... 
tnahür .... ~ 

Db'e bqlamakta ft IMl'baN hıllıta
lerln YnQanhlara ,,_.illa 111,Jtık ,_.. 
dmu tebarilz eWrenk: 

cAlmanlar herbalcle, ,..... ~ 
laV7anJD 80D •'dks•• ......... 
cllrlek çevfreceliDl ~ • ..,,..,.. 
de Y'W"P'hlara 'bu ~ ltlftlk mlk
,...a )Wdua edeceldlda1 --. qıt-
meıalflerdlr. • c:ıBıet1e ita Ba11ra aa
cerumua AbDanlara llülEatea c:* 
palıallp ru1 o1acall ......... llltldlr. 
o deneede, ki klçQk Yunanistan u-
m!, esareti ve tehlltı:enin lt"7Qk1QI ile 
mfltauiben artan metaneti ...,...... 

bu UrWa ~ la11iacle - ... 
...ıı t.lri )'apacak Mr aıertebe;Je -
lllll liltl ılıiln~or. Ummactııı: .,. 

kara v kara bir kabus pltı ller 

De4i. Ve.. ben ea mtltelaıkkla 
'hir itaat his'i ile k emre uytlam. 
Ve hakikaten ea• anatmıya çalq
tua. Belld, ba ...tuı bir ateşia 
kerlanması an'in•ea. bir unutuı 
olcla. Ancak aetice odlll'. Fakat a
t~ yine ludaada, yiae aJe, len.ei. 
On son mektubu kafam d a a
ltllDI u, mu.hakememdeki 1erme-

Afkta ltiriaei prt itaattır!. 
(Af'k.uı ... ) 

bal 7ardıiı &a&ılsı .-Mııll bir ~ 
ü Fakat bu kadar ufelr bir tafuı bu 
k d r b yuk b lar yardıjına tarihte 

b bo sa1Jer &österileıneu -6D lrir ~ , ..... ektedir. 

GONtJN • 111:1:11.119 
lıta111t .. a ••an•• 

11111• berlae 
teıırı er ı 

lıtultulua imarı için sarf .. 
dilea faali1et, ,a1mz teııria 
rüzellepeai, tanzimi ile ali. 
kadar deiil, ayni zamanda, 
lıtanbulun iklimi ile de all· 
kadardır. 

S., icldia, doirudan doi• 
ru1a bana ait bir ketif deiil
clir. Bir aıbdap mahau, o
rijinal bir fikirdir. Geçenler-
.ı.fe, havanın cüzel olduğu bir 
alqam, saat 19 aulannda, 
Bahçekapıdan Eminönüne 
dojru bir arkadqla beraber 
)'iriıyorduk. Bana: 
«- Bak, dikkat et, dedi.. 

Eminönü meydam açılmadan 
nvel, ıu süzel deniz koku
ıunu hissetmek için, ti, köp. 
riinün batma kadar selmek 
lazımdı.. Fakat, timdi •. 

Bir kaç adım daha yürü
dük •• Meydana çıkmak üze
re iken deniz, iyotlu, fo forlu 
kokuıunu burnumuza ıavur
mUftu. Serin deniz kokuıuna 
bayılırım. Hele ııcak, bunal
dıiımız atinlercle.. Meydana 
doinı Jtiriiyrouz. Deniz, sit
tikçe kendisini daha çok hi .. 
aettiriyor. Evvelce, Eminönü 
meydana, deniz rüzgarlarına 
kapah idi. Şimdi iae açıktır. 
Yani, bu mıntakanın iklimi 
deiitmiftir. 

Yazın, meydanda tramvay 
bekliyenleri, serin bir riiqir 
olqıyacakbr. 

Fakat, bunun özürlü tarafı 
ela Yar. O da lapn.. Evvelce, 
henüz meydan aiılmadan, E
minönii daha ılık ve kuytu bir 
verdi. Şimdi açıktır. Boğazın 
bütün riiqin Eminönünde 
aoluju alıyor, ıeliyor, Yeni-
cami duvarlanna çarpıyor. 
Bu kl! dikkat ettiniz mi? G1'i-
ı.. bir 
lisiiiii, -f''.11i11Niiiıidil ~ ... / 
ia tataWu. 

Şehirde, ~elanlar, cad
de!• açıldıkça, latanbu\un 
iklimi izerindeki 'bu deiitik· 
lild•, kendisini daha zİJ'acle 
lüa1ettirecektir. Taksim llleJl
daaı da böyle.. 
Anlqıhyor ki, biz, latan

hulu imar ederken, bir taraf. 
taa da ikilimini tadil ediyo. 
ruz. Şehre dalıa bol hava P. 
rİJ'OI'. Bot hava ıizel bir..,.. 
dir. Y azm riiqirlanm•k laot 
olmaz mı?. 

Ancak, ,aıa .... .n dikeni
ne katlanmalı, derler, lntm 
ela, bu bol .. Ya - riiqinn 
18p k•91Sl'W' claJ'anabiJ. 

R.SABIT 

t Biri!""i.zi.nDE"DI• 
tiepımtztn lr 1 
Balıkesir yolcula· 
nnın Galata rıhtı· 

1D1Ddaki hali 
._.,. • Jıa -- O-. .... ~ 
cBalılceslr - Banaaımıi ..,..__ 

tanm latanbuıa ıetıı. ........ 
.. , 21 de iatanbula ~ 
Vaptınm Oelata nb.tııımma ,_.... 
mumdan ..a ilk damlar • 
7alaraft ............... 
••••• , ?ta~~ 
................... tinde 
-lif'Mst ....... ta .. aclnr 
_...._. etıı ta.il ~ 
_.. ~ ae,.ra.-
fer lctu.lala 1ı:aduı, erkek. çocuk 

70lculan "*•na Mı 1almwlu ve 
rtıqlrh aecelerde nktmda ... 
il belde•lkta ~ o... 
Sua "91'& 'l'nılE ~ t.
tanMlla ...,.ı.t mtldıt a.Ja· 
ta nı..tnnata. ki, .... 1ı:lll alk· 
tar4a 0 ...... ~ 

- ~ - ..... lııarebt 
olaaıaldlr.-

Sen Te1lfaf - • Mkh ft ... 

henunlyetll lmsulu alUtaliarlarca 
b r eVftl nazan dikkate alına
cağını ümit ederiz.. 
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Bir kızla dolaşdım 
--F: Yazan: ZİYA VEBBi :J--

Osmanbeyden Tepebaşına ka -
ft.r iyi havalarda yürümek ben.iın 
için en aevkli, eğlenceli, işt.ilıalı 
aeş'eli bir rejimdir. Hele bu yü· 
rümek sabahları fabrikalara, tez
gah başlarına, mağazalara giden 
il!çi kızlar yanında olursa bu zevke 
Aiyecek yok gibidir. 

1 
İşte böyle güneşli, havalı, ruh 

açan, neş'e saçan bir günde yine 
J'irüyerek işime yol almış gi.li -
yordum. Vakit erkendi. İşçi kızlar, 
eaddeye bir şelale, bir gül kokusu, 
tıir serinlik, bir hayat, bir musiki 
gibi dökülmüştü. Ne de güzel bir 
fiindü. Hiç unutamıyorum. Bu 
mların arasında çeşit çeşit, reırk 
renk rob;uıar, saçlılar, gözleri, a
~li ateşli, riiyalı, hulyalı, .ev -
G!ı bakışlılar, ince, kalın, zarif 
belliler, kısa, U2Uil etekliler, aÇlk 
kapalı, mantard.an .i.sk:arpinliler de 
'Nrdı. 

1 

den yürü diyordu sanki bana .. 
Ben bu sese uydum. Arkalann

dan yürümeğe başladım . Kız bu 
yürüşürnü anlamış, civelekleşmiş
ti. Derken bir mağazanın önünde 
durdular. Sonra da mağazanın içi
ne girdiler. Bir şeylere baktılar. 
Beğenmediler. Çıktılar. Bu sırada 
kıza şöyle, heyecanla sürtünürmüş 
gibi bir hal aldım. Kız: 

- Anne karşı tarafa geçelim 
dedi. 

Geçtiler. Ben bu tarafta kal -
mıştım. Onlar yürüyor, ben yü -
rüyordum. Fakat, kız benden, ben 
ondan gözlerimizi ayırmıyorduk. 

- Oh, diyordum. Ne güzel bu 
sabah bakışı .. İçim açılıyor, ru -
hum genışliyor, çocuk gibi, onun 
gibi seviniyordum. Kıza karşı bir 
sevinç duymak ne tatlı oluyor .. 

Yine bir mağazaya girdiler .. 
Ben tam o mağazanın kapısına 
urşı olan bir yerde oraya doğru 
durdum, Onlar mağazadan çıkar
ken kızla tekrar bakıştık. Kız ga
lı'ba onların pek meşhur olan : 

- Terbiyesiz ... 
Sözünü sarfediyordu anlaşılan. 

Maamafih söylenişe göre bu da bir 
aWı:anın sinyali idi. Onlar yürü
yor, ben yürüyordum. Onlar dön· 
dü, ben de döndüm. 

- Şu kızla bir konuşabilsem, 
diyordum. Yine bir mağazaya gir
diler. Bu sefer mağazadan bir şey· 
ler almış olarak cıktılar. 

- Ah şu aldıklanru ben taşı· ı 
yabilsef, diyordum. 

Böyle yürüyor ve düşünürken 
tramvay durak yerinde durdular. 
Bu sefer kız beni annesine gös • 
terdi. Ben de kızdım. Fakat ga· 
liba utandrrn. Onları orada hıra -
!tarak yoluma devam etilin. 

Fakat, en göze batanları, insa
mm içini oyalıyanlan, coşturan -
1ıan ve bu suretle yolda koşturan
lıan kma eteklileri idi. Sevimli, 
haşarı sabah rüzg~ı bir esti mi 

manzarayı şöyle geniş, aç hayali· 
ltizle seyredin, durun. Doyum ol
maz vesselam. Kısa etek modası 
çıkalı ortalık caddeler, parklar, 
belıçeler, merdivenler, dik yo -
lı:uşlar b~ka bir ileme büründü, 

(itti. Modanın yapmadı~ı kalmı
-,,.r. Fakat, nedense, bıyıklı kız -
lıarııı bıyıklı görünüşü h!ç ho~
sna git.miyar. Onlan öteki arka • 
•alarmdan ayırarak bir kenara 
tıırakıyorurn. Ben o sabah böyle 

lı.ir alem içinde yoluma devam e
ılerken Galata.saray önüne geldi
lim bir sırada karşıma gözlüklü, 
erta yaşlı bir bayanla yanında da 
mm tahminen sekiz, diğeri de on 
~rt yaşında iki kız gözüme çarp-ı-------------
tL Rüzgann, suyun, kokunun çar- 22 Nisan Salı akşamı ~ 

poşı gibi bir teY·· ÇZMBERLİTAŞ 
Bu çarplŞla hemen on dört ya· SİNE:\fASL'illA 

[qüNDELiK HAYAı] 
omş ya mer t! 

Biz hazan bir eğlence alemine 
aldığunız zaman, eglencemizln 

yakın •rııızda bulunanlar üzerin -
de bıraktığı tesiri Jıiç kale alına
yız. 

Mesela apartımanlarda, üst ka
tında tak, tuk, tak, tuk ... Bayanın 
tında t.ak, luk, tak, tuk... Ba -
yanın sert adımlarla ge -
lip gidişi ... Sağlam kunduraları ile 
evin bir kaç çocuğu da buna katı
lırsa, eyvah! ... Bu da mesela sa
bah erkenden başlayıp, akşam geç 
vakte kadar devam ediyor. 
Artık iş yapmıya, keneli kendini- I 

ze düşünmiye, istirahatinize vedağ! 
Hayatınız zehirlenmiştir. 

Acaba üst kattakiler hah sere
mezler mi? Yahut sadece ayakları
na pantofla geçiremezler mi? 

YA RADYOLAR? 

dilini neden yazıhanede unutmuş? 

BİR BULUT 
Pencerenizi açıp odanızı havalan· 

ciırmak istersiniz. Üst tarafınızda 
oturanlar balkondan halılarını sil
ke lem iye başlarlar. Aşağ:.ya doğru 
hulul gibi bir toz lnmiye başlar. 

Bunlar halılarını arka pencere
sinden silkemezler mi? yahut S>k 
sık süpüremezler mi? 

EVİN KÖPEÔİ 
insanların dostudur, biliriz, se. 

vilmeseler, evlere apartımanlara 
alınıp beslenirler mi? 

Fakat bunların içinde öyle huy
suzları vardır ki, gece yarısı de
mez, gündüz demez, mütemadiyen 
havlarlar. Acaba bunları sustura
cak şekilde terbiye etmek müm
kün değil mi? 

Ben, doğrusu radyo seslerinin sa-'.-------------
bahtan akşama kadar gürültüsünü 
çekemem. Gerçi bizde, Ankara rad
yosunun •Bu geceki servisimiz 
bitti. dedikten sonra çana darbe 
vurulunca, hemen bütün sesler 
kesilir. Fakat bazı apartunanları 
kalabalıklı yerlerde iş öyle değil
dir. Çok radyo sahipleri makinele
rini son haddine kadar bağırtırlar, 
hatta yazın lütfen kabilinden 
komşular da dinlesin diye pencere
lerinide açarlar. Dünyada bir kom
şu için bu radyo bağırtısı kadar 
bıktıncı ve sıkıcı bir şey yoktur. 
Komşu insaf! Şu makineni biraz 

kısamaı.rnısın ve muayyen vakti 
gelince, artık kapıyamazmısın? 

DO, RE, Mİ, FA, SOL 
İşte bu müthiştir! Başınızın üs

tünde, yahut civarınızda evin kü
çük bayanı, gerçi radyo moda oldu 
piyanoya rağbet kalmadı ama, yi
ne bir çok evlerde feda edilememiş 
eski piyanolar var. evin içinde ço
cuk olur da piyano boş durur mu? 
Çünkü çocuk öğrenecek, her za
D1an istedif:ini çalacak. 

Notalar birbirini tutmadığı ve 
eski pıyano çatlak ses verdiği için 
küçük bayan şu işi muayyen bir za
manda ve pencerekrini kapıyarak 
yapsa olmaz mı? 

KARAKEDİ 
Eyvah, yine ne oldu? Yukarıda

kilerin arasından muhakkak bir 

==Merakb=~ 

Dünyanın en sür'atli 
dört ayaklı hayvanı 
1938 seneı-;inde hayvanlar Ameri.ka

da akla gelmedik büyük bir sür'at ya
nşına Kirmişlerdi. Kronometreyi elin
de tutan hakem hayvanat bahçesi mü
dürü idi. 

Dört ayaklı hayvanların sür'at ko
ıu.sunda şu neticeler alınmıştı: 

Yaban kedisi 12 kilometre, karaca 
te, tavşan 72, koşu atı 68, yabani mer
kep 64, tazı 57 kilometre. 

Fil saatte 39 kilometre koşar. Yani 
insandan !azla. 

8;;,yaz bayrak kuJlan
mak nereden geliyor? 

Be:raz ba;rrak, düşmanla gör ... şmek 
ye müzakereye cir~mek 4tenildiği 
takdirde kullanılır ve bu müzakereye 
memur olanlara dokunulmamasını i!a
de eder. 

Eskiden, düşmanla mtlzakereye cf
rişmek için onun naza.n dikkatini cel
bcdecek herhanig bir şey sa Uanırdı. ı 
Sonradan beyaz rengin kuJlanılması, 
bu Lşareti kullananların d0$m&nca hiç 
bir niyetleı·i olmadığına delıl sayılırdı. 
Beyaz rengin masumiyet ifarle etmesi, 
böyle harp ıahalarına da girrniştlr. 

KftçGk Sinema 
RABEPLE Bf [1J 

Şirley mektepten 
Stüdyoya dönüyor 
Artık bir bebek olmaktan çıkan 

Şirley, - şimdi 11 yaşındadır - mck
tel>c gitııırk içiıı stüdyoyu bıraka
cak mı?. Hu nıeselc <"\'veli, Şirle
yin çalıştığı stüdyo firma" ile ai
lesi arasında bir ilıtilaf halinde 
iken, nilıayet mahkemeye düş
müştür. 

!\e kadar garip görünürse gö
rünsün, n>ahkeme firmaya hak 
vermiş, evl:itlarını okutmak isti· 
yen ailesinin pek tabii olan hakkı
ı kabul etmem~tir. 

Şirley tabii bu karardan sen de
rece memnun olmuştur. Acaba se
neler geçtikten sonra pişman olup 
ailesine hak vermiyecek mi?. 

* Norma Şirer •Kadınlar. is -
minde çevirdiği son filminde saç
larını kesmeğe mecbur oldu. Der

hal yüzlerce kadın cAla Norma• 
diye saçlarını o biçimde kestirdi • 
!er. Şimdi cAla Norma• modası 
alrlı, yürüyor. Acaba şu muharebe 
zamanında yolları tehlikeli iken 
buraya kadar da gelir mi? 

*Bet Davis bir kere daha hid
detlenmiş! Fakat sebebi de var. 
Tasa,·vur edin ki, kocası Jorj Be

net'in kalbini çalan rakibi An Şe. 
ridan bu sefer de çok beğendiği 
şoförü Bil ismindeki zenciyi kan
dJrmamış mı? Zavalı Bet Davis. 

* Sessiz film zamanında Ru • 
dolf Valiıntino ile birlikte çevir -
diği filmlerde büyük bir ~hret 
kazanmış oln Vilma Banki tekrar 
filme avdet edecektir. Şimdi kırk 
yaşını gcçtığine göre, yeni filmle
rinde anne veyahut yaşlı kadın 
rolü alacaktır. 

Camla elleri kesfldf 
Galatada oturan Abdullah Çınar 

isminde biri dün fazla sarhoş bir 
halde Kasaplar caddesmde 12 nu· 
maralı kahveye gitmiş ve müş
terilerle kavga etmiştir. Abdullah 
bir aralık camları ywnnıklamış 

ve kırılan camlar<ia"'.l Eağ bileği 

kesilip hastaneye kaldırılmıştır. 

11ııd.a okluğu anlaşılan kızın göz· 

leri de benim gözlerime gün~e SAFı-VE karakedi daha geçti. Erkeğin se-
tutulan bir ayna aksi gibi aksetti. ı • si pek gelmiyor ama, kadının ki ye-
Ve birbirimize bakıştık. Gözlerle di mahalleye dağılıyor. çarnaçar 

l~ Nisan Cumartesi günü akşamı Fransız Tiyatrosunda 

Halk San'atkarı N A Ş f T •e Arkadatları 

YABAN GÜLLERİ Komedi 
aynldı:k. Aynldık amma ben tek- ve ARKADAŞLARl tara!mdnn dinliyoruz. kavga niçin çıkmış, bi-

3 perde 

rar ona dikkatle, içten bakarak Büyük il ONS ER 1 liyor musunuz? kocası kirli men-

eyrılır gibi oluyordum. İçimden L: J ========================================-=-
Varyete - Solo - Düetto - Caz 

bir ses: Biletler şimdiden sinema 

- Haydi sen de onların peşin· gişesinde •atılmaktadır. ,.. 17 Nisan Perşembe Matinelerden itibaren İPEK'te 
----GÖRÜL!\IE:\llŞ FEDAKARLJKLA YALNIZ 1 

Çarşıkapı . A Z A K Sinemasında 
Yarın ıııatinelc rden itibaren: 

lll•nimin en büyük proğra mı, 2 büyük şaheser bird~n: 

BAKiR ADAM 
Vataa Kıutaran Arslan - Kcşil Alayı gibi emsalsiz e•erlerin 
kahramanı, •İne ve göiısü aşılmaz bir kail', kahramanlığa !tir 

destan, ecaat ve cesauti tanlı bir efsane olan 

EROL FLYN 
Sinemacılık ilemi nin gözde yıldızı 

Bliyülı: saa'atkıir JOAN BLON DEL ile müştereken çeriNikleri 

BAKIR ADAM 
Hayeta .UlmıJ. •••um bir gencin hayat raaıaaı. 

1Ja,·e olarak 

KARA ÇANTA 
RİCHARD DİX - CIJESTER MORRİS 

lı•••••••Büyük heyecan ve tlehşet filmi •••m•••d 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 37 

TUNA BOYUNDA~ 
TÜRK ORDULARI 

'--~c Yazan: M. SAMİ BABAYEL -+---' 

Bize Hisara girmiye çare var mı ? 
- Ne yerden geçenıin?. 
Anlar ettiler ki: 
- Ey Şah, bunda yerler vardır 

ai ceçWi yaktndır. Hem lisend:r. 
Bunlar iiedicek Süleyman Paşa 

4ahi anlara destur ·verdi. Pes an

lar da-lıi sürıhiler, vardılar bir yol 
llıuldular, Adına (Varence) derler 

bir hisanhr. KöpriHtcücten ~niz 
kenar:ntla Geebolısdan '.!l"Okanı '1C 

Çelenk hisarı &erler. Anın muiı:a-
9ele;inQe Rwıeli taraf1Ra Eoe 
Bey ve Fazıl ~ al iki gazı !tir 
w düzdüler Dahi fPa il geçti· 
hır. tar ara rı a bir ki!lr öt-

tülcr. Ol k;;firi sandala lıistlirüp 
ales ab~h Süleyman Paşa el ki· 
fire etli: 

- Bi2e hisara girmeğe ft" çare 
var mıffo.r ki, Katir~r Dizi 5yıııı· 
y.a. 

:Dedı. Ol kafir etti: 
- Ey Şah iten &izi lıoir Jerim 

eyleteyim ki ltimesrıe IÖJ'llledllı 
Wsara firesiz . 

DetlL Hemande-m Süleyman 
Paşa emretti. Birkaç ~! düzdü
ler. Andan Süleyman P~a ye•miş 
seksen bata dır dilh erler alıp ol 
allara b n · ~ ~ 1 eri A· 

Memleketimizde ilk defa olarak • 

TÜRKÇE ye TEKNİKOLOR (TABİİ RENKLERLE) 
Sinema dünyasının son 5 senede yaptığı EN MU AZZA'.\I I'lLM 

NAMUS BORCU r KAHRAMAN FEDAİ· =! 
2 Devre 16 kısım (4000 metre) hepsi bir den 

Kahraman bir subayın ıeref ve namusu için göze aldığı 
Müthiş fedakarlıklar... Aşk ve vazife mücadelesi 

BEYAZ PERDENİN EN SON MUCiZESİ 
Uu filmin Fransızca 't'e Teknikolor (Tabii Renkli) 

Nüshası 
YARIN 

MELEK AKŞAM Sineması nda 

DİKKAT: İPEK'te Türkçesi her gün 3,6 ve 8,45 de. 
MELEK' te FransH:cası her gün: 2 - 4,15 - l,:ıt ve 9 da 

Numaralı koltuklar her iki aineına giıematle timdi dea satılmaktatlır. 

nadolu yakasında koyup ve ken
d u gece ile Rumeli yakasına ı:eçti
ler. Bu kafir bunları Tugra (Çem
bin) kalesine gütördü (1). Bir 
terslik vardL Kalaya karşu çekil
mişti. Kaleden ziyade yüksek kud
relullahı gör ki, oldem kalenin i· 
çinde kin1se yoktu. Zirakirn har· 
man vaktiydi. Cemi halk hep har
manda idiler. Kale şöyle kalmış
tı. Süleyman Paşa dahi ol yetm~ 
ı~ksen kişiyle ol terslikten kaleye 
girdiler. Kaleyi fethettiler ve la· 
kin kale kafirlerinden bir ka.; ka
fir ki adı bellücedir, Anların gibi 
'1kladılar. Pes Türkler kalenin li
manında gemiler buldular, ol ge-

• mileri aldılar ve el kafirleri ge
mi i<;inc koydular ve karşu Ana
dolu yakasına Türklere "Ye leşkere 
gönderdiler. Andan gazilerden i
ki yüz miktarı gemiler ark)"Up ka-

(1) Aşıkpa§aıade tarihinde lıu 
Jıisar, Çlnhisarı diye yazılmıştır. 
Rallıuki ..ı. .. kpa .. azedenin Çin ve 
Tourilıi Aliomıanın Çembin ıle· 
<lici Çr.mnidir. Jlizanolıların Çi(e
aıtlir. 

···--

leye koydular ve kalede atlar bul
dular. Gaziler atlandılar ve Bo
layir yan:nda Akçeliman tl.erler
d.i. ( Akçelimcn) bir limon vardı. 
Süleyman Paşa gazilerle <>l limo
na vurup hayli gemisin od'a urup 
yaktılar ve yine kaleye girdiler. 

ô~n durmadan öte yakadan a
dam geçurdüler. Böyle ide ide Ç<>k 
leşker cemettiler. Ol kadem Ru
meline geçmek Süleyman Paşadan 
oldu .• 

Neşri tarihi, Aşıkpaşazade, Liit
fipasa, Süleyman Beyin Rumeline 

geçişini he!>"i Tavarihi Ai.iıomıan 
gibi tasvir ederler. 

Müverrih Ali diyor ki: 
cGeçerkin fU beyti okudular: 

Akdenizi geçmişüz itiz bir iki salla 
Dimnıet airdınla, gayıpten irsalle 
Oldu bizim alımız, tahtı Süleyman 

bize 
Gözlerimiz açınışnz ıhseni amalle 

l\Ievliıdü Nebi sahibi Süleyman 
Çelebi, Süleyman Paşanın yakın 
mu ,ahiplerinden biri idi. Süiey
ırnn Paşan .n Rumeliye «&Çişini 
ıu bcyill yaf.,.tm · tı 

Veliye! ırösterüp halka suya 
seccade salmışsın 

Yakasın Rumelinin desti tekvi 
ile alınış.ın 

RaRıuki, Süleyman Beyin Geli
bolu kalesine yerleşmesi, Türk
lerin Rumeline ilk geçişleri değil
ıii. Fakn t, ilk yerleş işleri idi. Ev
velce Kantakozinosun hatırı için 
Geliboluyu geri vermişlerdi. Şim
tli buna artık imkan yoktu. 

Avrupa müverrihlerinden birı 

föyle diyor: 
•Şimdiki Türkler Çanakkaleyi 

ilk geçişlerile sen geçişlerin karı:ı
tırarak Orhanın oğlunu seksen 
yağmacı ile pek az mal~ olan 

tıir düşman toprağına irile ile 
geçmiş •barbarlar gibi gösteriye·
lar. Halbuki Süleyman on bin ki
şilik bir Türk süvarisıile daha ev 
ve! Rum imparatorunun gemisine 
dost ve müttefik gibi kabul edil
miş, zahirelerini de irnparaıor te
darik etmişi! .• 

Bu mütalea, şehzade Süleyman 
Bevin n·,meline geçı ne aittir. Bu
n n. ·. bcra ber <ill'rl' ki Türklerin 

1 Yazan' osr._&_A __ ...;.. __________ ~ 
t 'J',.frikn J • L __ _ 
Karakoldan çıktıktan so~ 
Mustaf ada hüzün hali baş 

Karakoldan çıktıktan sonra, 
Mustafada yeniden bir sessizlik, 
lıir düşünce, bir hüzün halidir baş
ladı ve arkadaşları, Galatadaki ka
yık iskelesine kadar onu, türlü 
şaklabanlıklarla yeniden neş'elen· 
dirmek istedilerse de buna bir 
türlü mu\·affak olamadılar. l\tus
tafa, kayıykla karşıdan karşıya 

geçerken bahar sonları ll"Celeri
nin Halice verdiği fevkalade ırü

zellik karşısındat gözünün önüne 
ııelen se,·gilisinin hayalile coştu 
ve yarı ağlamalı bir sesle Fuzu
linin şu şiirini makamla okumıya 
başladı: 

Beni candan usandırdı 
Cefadan yar usanmaz mı 
Felekler yandı 1ihımdan 
~furadım şcn1"i yanmaz mı 
Kamu bimfırına canan 
Devayı derd eder ihsan 
Niçin kılınaz bana derman 
Beni bim5.r sanmaz mı 
l\Justafa tam buraya ııelince 

birdenbire yaman bir aşka gelip 
birdenbire taşan B:dık Hasan deh
şetli bir naradır savurdu: 

- Allanaah!. Allaaaah! .. Allah 
diyen mahrum kalmaz heeeey!. 
heeee)·: .. heeeey! .. 

Bu yaman naralann akisleri, 
derhal etrafta çmlamıya başladL 
Karadan bekçiler, kullukçular, 
denizden kolcular ve bilhassa Ha
liçteki gemilerde uyuyan gemi nö
betçileri yerlerinden fırladılar ve 
berikilerin kayığı tam Unkapanı
na yanaşırken peşlerisıra, üç çif. 
te olarak gelen deniz kolcu san· 
dalı, bunlara yüz elli, iki yüz kü
reklik bir mesafeden şu emri ver
di: 

- Durunı yanaşmayın!. 

Durun, yanaşmayın amma, bu 
emri dinliyecek kimdi?. Mu5tafa 
ve arkadaşları kendi kayıkçıları
na bağırdılar: 

- Yanaş iskeleye, yanaş!. 
Şimdi iki cami arasında kalmış 

beynamaza dönmüş olan kayıkçı 
ne yapacağını şnşırn11ş, yanaşaca ... 
ğı işkelenin önünde öne. arkaya 
bocalıyordu. 1\lustafa biraz düşü· 
dükten sonra, buna da bir çare 
buldu. Arkadaşlarına: 

- Aman dedi, çabuk, atınız ken
dinizi denize!. Burası zaten sığ
dırt sular boğazımıza bile çıkmaz! 

Mmtafa ve arkcdaşları hep bir
den iskelenin önündeki sığlık ye
re kendilerini attılar ve sonra yİ· 
ne Mustafanın teşvik.ile hep bir 

1 ağızdan bağırmıya haşladılar: 

- İnıdat, iındat, cankurtaran 
yok mu, boğuluyoruz Allabım, 

imdat: Allah diyen mahrum kal
maz, imdat!. 

Bunlar suyun içinde böyle bağ
rışıp, y3landoıı çırpınırlarken yan
larına )anaşan deniz kolcuları ile 
diğer sandaldakiler bunları birer 
birer denizden çıkarıp kendi ııan
dallarına aldılar. 

Deniz kolcularının çavuşu sert 
bir sesle bunlara sordu: 

- Nedir zorunnz be herifler, 
gece yarısı böyle, denizin i~inde 
ne diye naz avaz bağırıyorsu· 
nuz?. 

Mustafa cevap verdi: 
- Duymadınız mı ne diye bağır

dığımızı?. İmdat, imdat, cankıır· 

(H. 758) de Rumeline geçişımizi 
hiç bilinmiyen bir ülkeye geçiş 
aıuretinde tasvir etmeleri tama
men yanlıştır. 

Süleyman Bey Gelbolunun ah· 
valine vakıftı. Keza (H. 747) de 
güzel Teodorayı almak için Siliv

riye otuz kadar gem yollıyan Or
kan Beyin (H. 758) de Rumeline 
askerini sallarla geçirmiş olması 
da doğru olamaz. 

Türkler Rumeline sallarla değil 
Bizans müverrihlerinin de tasvir 
ettikleri gibi, büyük bir harp do
R•Illllası hazırlıyarak geçınişler
ttir. 

Süleyman Bey birkaç ıün için· 
de Rumeline ilci bin kişi geçirme
ğe muvaffak oldu. 

Ali tarihi diyor ld: 
cEvvela (Ödköklük) talesfinl 

aldılar, .balkın vmumen kı!ı.çtan 
:eçirüp badehu (Eksemil) yani 
Bolayir kaJeıı;nı fethettiler. İçin· 
dekileri haraca kestiler .• 

Süleyman Bey ald:ğı hisarı ta
mir ettirdı. İki av bun ·n için c;a-
1.ı§t,. Baban Or"an Be~ e hab~~ 

taran yok mu?. AJLJbtıl' 
diye bağırıyorduk. 
Çavuş şaşaladı: • 
- Siz nereden gdi)ori" • ce yarısı böyle kayık!•· 
- l\fhafirEkten!. 
Çavuş bu hazır et' Zayı 

ıüphelenerek: '·' r. 
- Senin adın ne bı .. 
- Mustafa?. Vetl 
- Nasıl Mustafa? İn 
- Basbayağı l\fustıl•

1 

- Senin yorgancıh~ 
.aıı?. 

- Var ağam!. 
- Bekriliğin~. 

- '?. da var!. . F 'er! 
- Oyle ise, vakt.le buy 

me~yhane'iinin ha,·uzund 
olduğun orostopollu~ıı 
rada denizin ortasınl. 
madın da •imdat, rf.. Yl>\ 
yok mu?. daJa,·rresint sı.r 

dun?. lan 
- Havuzda baş\ urııtV 

çareyi burada kullana 
- Niçin?. 
- Niçini \•ar mı?. Si 

paşanın adan1larısu1ıı1 

nasıl kül ~·utturabılirdııl 
- Öyle ise, haydi bş) 

yığınızla birlikte düşiid 
ııe!. Y 

- Nereye gidece[:iz, 1' 
•• mı .. 
- Yok Silıihtarağa)~ 

gideceğiz, gemiye!. 
- Gemide ne ı·apacır 
- Oraya gidince -' 

haydi atlayın kaı·ığınıt• 
Kasımpaşa önündeki ~ 

kenli bir deniz karakol 
ambarında sabahı edtP 

!ar, saba hl eyi ambardaP 1 
ye çıkarıldıkları zanıaP 
den afalladılar: k 

- A .• a ... Burası da P ta 
neredeyiz yahu?. e 

:tıustafa etrafı iyice d~ 
1 

ten onra cc\·ap verdi: I le 
- Bura" :\Iarmara ) ' 

mız Yedikule, solumut 
sahili, öniimüz Katırlı d• 

Gemi pupayelken, •'.~ d 
gidiyordu. J\Iustafa telıı; 
!ara sordu: 

- Nereye gidiyoruz ' 
Bir tayfa cevap Hrd•' 
- lla3·ırsız adaya!. 
- Nereye, nereye? • .,1 
- Sağır mısın, Ha) 

dedik a'. , 
- Ne yapacağız oradJ• 
- Gidince anlarsın!. 
- Nerede sizin çavu~ıı' 

siniz, kaptanınız?. 
- Hepsi de kamarada 

!ar!. 
- Yahu, ıakayı hır•~ 

ııötürü)·orsunuz bizi?. 
Tayfa cevap vernırdt1 

rından uzaklaştı. Şimdi I' 
de teliış, merak artını~ 

başlamıştı. J\Iustafa, bU 
1 

de bir dalavere ,·ar anıtı' 
du, Allah sonunu hayr•ı;~ 

Neden sonra, geıni ~ 
Hayır ızada;ra yanaştı 

kendilerini yakalayıp ı' 1 
tiren ça.,ış kar~ılarına d

11 
- Haydi bakalım. (ı~ 

ya!. 

gönderdi: 
•Devleth1 himmetinlt 

fethohmmağa ~ebep ol~ı 
firler zcbundur imdi şo~ 

1 olakim bu tarnftan feth0 · 

lara ve vilay<'tlere t'hlı 
çok adam gerektir. ll~ ı 
hisarların içine kuma} P· 

yarar gaziler göndcr;n" 
Orhan Bey RumeLre • 

kara arap evleri) nı gönd' 
lar Gelibolu taraflarına~ 
rildi. Süleyman Bey 'f~I' 
(Rodosto) ya doııru il<f> 

külhisarı aldı. Hııyrepol ,J 
iboluya yürüdü. Bu csıt• 
siden akın akın Türklel' 
Trakyaya doluyordu. (. 

O sene Orhan Bey J!P fi' 
irinci bir ordu görderdı. 
kiiçük oğlu Murad Beyil' 
das:nda idi. 

Sü!Pyman Bey İP6~J;ıf 
Murad Bey de Kokürlı 
şallı. Apoka\·Kc !ıiıan: 
toı:undan bır cez. g'i:d ı 
d' k ırın l V 

kemmel surett<' tahk ..,. 

' 



-Libyada Mısır hududun• 
daki Sollunı'a varan Al· 
man kuvvetlerile İngiliz 
İmparatorluk kuvvetler i 
arasındaki t emas devam 

J - ebnekte d ir. A lm an ileri 
;.;-'., (1:Su ya.ıw.m metinleri . Anacıonı l 

Ajaru;ı lıültenlerinden aıınmııtır> hareke tinin sür' a t i aza -
lh· mı§tır. Tob ruk'a tankla 

<ı ıs eden: Muammer Alatur. l h yapılan bir A man ücu-
0 ~ ltahiredcn verilen haberlere gö- mu da püakürtülmüıtür~ 

e, Mısır - Trablus hududunda =============:.::\ 
Uharebeler devam etmektedir. 

Sovyet-Japon 
paktı ve 

A merika 
Londra, 15 (A.A.) - (B.B.C.) A

merika Hariciye Nazın B. Hull ~u be
ıranatıa bulunmuştur: cSovyet - ja
pon paktının ehemmiyeti büyütU.lme
melidir. Bu pakt Amerilı:3.yı hayrete 
düşürmemiştir. Sadece iki mernlel<et 
arasında mevcut v~etı tasvir et
mektedir.> 

Gephede bir 
in t i za r 

• • 
vazıgetı var 

Atina, 15 (AA.) - Alina Rudyosu. 
Pazartesi akşamı emisyonund:ı, Yunan 
Harp Nezaretinin tebligini kaydettik
ten sonra demiştir ki: 

Pazartesi günü, !<ayda değer büyük 
ehemmiyette hiç bir faaHyet olmamıı
tır. 

İngiliz bava kuvvetleri ve Yunan 

Rarp vaziyeti 

ınan tankları mahsur bir vazi
•tte bulunan Tobruğa bir hücwn 
aprnışlardır. Almanların yirmi 
adar tankı şehrin dış müdafaa 
altını geçrneğe muvaffak olmuş

da, İngilizler de tanklarla mu-

idesini Groenlanda teşmil etmesi 
üzerine Amerikanın Atlantik mu
harebesine iştıraki günden güne 
yaklaşmaktadır. Amerika liman -
lannda bulunan bütün ecnebi va
purların müsaderesi hakkındaki 
tasavvur tatbik edildiği takdırde 
Atlantik denizin.in İngilizler ve 
Amerikalılar tarafından kontrolü 
daha ziyade emniyet altına alın
.ıruş olacaktır. 

,.... :J:.~ilııaı~-(t>·i~.~~~ ' hava kuvvetleri filoları, düşmanın kıt'a 
~e levazım tahşidatı y:ıpmakta olduğu 
sanılan ~1anaslır mınt.ak<ı:sındaki ~\i
manları. merhametsizce bombardıman 
etmekte ve mitralyöz ateşine tutmak
ta.dır. 

Cl inci sayfadan devam) 
kapatmaları lazımdır, Bu birinci 
tedbirdir, ikinci tedbr kafi derece
de kuvvet topladıktan sonra mu
kabil taarruza geçmektir. İngiliz 
donanması ve hava kuvvetleri, Al
man . İtalyan deniz ve bava nak
liyatına müui olama'lsn Aln1an ve 
İtalyan kıt'alarının daha çok tak
viye edilmesi ve Siiveyş kanalına 
doğru taarruza geçmesi ihtimali 
vardır. Libya cenubın.da Kufra -
Merzuk mmtakalarına evvelce 
varmış olan Hür Fransız ve İngi
liz kuvvetleri de çöl müşküliitını 
iktiham ederek ilerlemiye gayret 
ebnelidirler. Üzerlerine kuvvet 
çekmeleri bile faydadı.r. İngilizler, 
Balkanlardaki harp için Libyayı 
zayıf bırakıruığa mecbur oldular; 
fakat Süveyş kanalına kadar ica· 
bında müdafaa için 3-4 hat var
dır. Mukabil taarruz için kuvvet 
toplayıncıya kadar bu hatlarda 
miidnfaa muharebeleri verilebi· 
lir. 

abiJ hücuma kalkmışlar ve Al
anları, tankça ve insanca ağır 

~Yiat verdirecek püskürtmüşler
~ r. 

' ' Solluın civarında iki taraf kuv-
vetleri temas halindedir. 

IngT fs t ı ız avcı ve bombardıman 
ğıl ayyareleri mütemadiyen düşman 

~haşşütlerini dağıtmak üzere kul· 
.. nılrnaktaclır. Sollum'a gelen yol . 
llzerındeki bir Alman koluna da 
1ayyareler bomba ve mitralyöz
be_:ıe hücum etmişlerdir. Vaziyette 
ıı::n:k bir değişiklik olmamakla 

raber, harekatın sür'ati azal -
tllaktadır. 

Mısır kabinesi askeri vazi -
Yeti m.. k , .. s uza ere için toplanmış, a.u-

4; Genel Kurmay reisi de top -
.:::_ıda hazır bulunmuştur. 
• "ı\llLus LİMANI TEKRAR 

ln . . BOMBALANDI 
li gi!iz tyyareleri Traıblusgarp 

.ı Y ınanına şiddetli bir hücum daha 
i1" J°nınıslardır. Gümrük binası ve 
~ e •kirik santralı yakılmıştır. Li

·p ~•lltla bulunan vapurlara da bom
alar atılıruş, büyük bir vapur 

Yakılmıştır. 
te Alınan tayyareleri de Maltaya 

.,, krar akm yapmışlarsa da bir 
~ıktar bomba atmıslardır. Ciddt 

MI b;ısar yoktur. Bir İnıı~iz .. ~vcı~ı 
ır Alman tayyaresinı duourmuş, 

80nra kendisi de düsmüşse de 
Pilotu kurtulmu•tur. 

Son hava harekalında İngiliz -
l~rin yedi tayyareleri dönmeınis
tır. Fakat ikisinin pilotları sağdır. 

DOCU AFRİK.ASINDA 
Iialıeşistanda mağlüp edilen ve 

karmakarışık bir halde çekilen İ
talyan kuvvetlerinin takibi devam 
etmektedir. Mütemadiyen esir 

j} toplanmaktadır. Son alınan esir
ler arasında bir fırka ve bir Liva 
ltuınandaru da bulunmaktadır. 

FRANSAYA İTALYAN 
KIT'ALAR! GİDİYOR 

Müstakil Fransız ajansının bil· 
d.irdiğine göre, Fransada bulunan 
Alınan kıt'alannın bir çoğunun 
Yerine İtalyan Jı:ıt'aları konulmak
~adır. Angers'e mühim miktarda 
:aıyan kuvvetleri gelmiştir. Pa

rısi işgal için de 40 bin İtalyan :keri gönderilmesi muhtemeldir. 
ununla beraber sahil muhafa • 

lasının bir bir verde İtalyanlara 
~llıanet edilmiyeceği de ilave o -
~ntnaktadır 
0~ADA tAşE MESELESİ 
•'l' ltÖTÜLEŞİYOR . 

<Üri! ·~~. ajansının Bükreşien b~ -
h digıne göre, Romanyada, bıl-
ıe":;: ~Ükreşte iaşe vaziyeti mü-
11 diven fenalaşmaktadır. Et, 
len •. süt ve sütten mamul madde-

t
. rııı kıtlığı çekilmektedir. Zey- · 
lllya· · ,, I?, bulgur sabun netrol pı-

.TD.Sad ' ' :ı:ı ~n tamamen çekilmiştir. 
azı ıaşe nıaddeleri için vesika 

Usu1·· 
A!.,.! konacaktır. 

•c.IUKA, GEMİ KAFiLELE -
V Iı'.Nİ HİMAYE EDECEK 

_ asıngtondan gelen haberlere 
gore A . il .. 
v ' nıerıkan harp gem erının 
ı:~ur kafilelerine refakati mese
n:,~ eh~nı!lli.yeıle teemmül edil
göretedır. Vaşingtondaki kanaate 
il ' .. nıalzemenin Kızıldeniz yolıı 
Ye gonderilnıesi gibi bilvasıta bir 
b ardım faydalı tedbirler olmakla 
ı::tbe~, kafi dei'>ildir. Mc,ele n
nild'. _?ır tarzda halledilmek iste
ttı..tıgı ta~dirde Amerika hükü
Ver~ Ya Ingiltereye harp gemisi 
_ ek, Yahut İnailtere--e malze-
q•e t ~ 
h aşıyacak vapurları Amerikan 
/rp gemilerinin !himayesinde 
ti~ndernıek şıklarından b' ni "'" 

1 ap etmek mecburiyetinde ka -
a""kt -Oir ır. Amerikan donanmasınır. 
za lllıktar lornido daha vererek 
ııu~ıflatüması islenmemekte, va -

.kaftlelerine Amerikan harp 
geınıler· · t . . . .h ea·ı ının erfık cdılmesı tercı 

1 llıcktcdir 
Aınerikad; h~rkes bu mesele

n:11 -·· 1 n •»U$ accJiyeti fikrindedirlıi!r. 
•Uzvelt , b . · i . ı 0 e u zarurctı herkesten 
Yı anlanııslır. Siyasi müsahitler 

"ı ek ''akında bir karar ittihaz edi
cce ın. t . en ı emın edivorlar. 

•OENI.ı\NLJIN AMERİKA 
l!l 1\TA YE SİNE GEÇMESİ 

Nevyork p l .. 
d <·s gazelesının yaz-

ı ına er .. 
" ~orc Ruzvellin Monroe ka-

Ruzveltin Amerikan harp ge -
milerinin harp mal:remesim mu
harip Kanadanın Halifax Hına -
runa kadar hiınave etmelerini mü
sait kılacak yeni bir projeyi tet
kik etmekte olduğu haber veril -
mekredir. Bu proje tatbik sahasına 
konulduğu takdirde İngiliz harp 
gemileri malzeme nakleden va -
uurlara Nevyorktan Kanadaya 
kadar refakat etmek zahmetinden 
kurtulmuş olacaklardır. Mevzuu
bahis projenin Amerikan gemi -
terinin Groenland'a kadar gitme
J:erini derpiş ettiği de söylenil -

mektedir. 
Danimarka elrisi Dekauffınann, 

Kopenhag hükıimeti tarafından 
azli hakkında verilen emri tanı -
madığıru resmen Hull'a bildir -
~itir. 

Balkanlarda vazi
yete Bakış 

(1 inci Sahlfeden Devam) 
liz kuvvetlerinin Afrikada variye
te tıakiın olduklan mütaleasını çı
ıcarmakladlrlar. 

Yunanistan cephelerinden alınan en 
son haberlere göre, İmparatorluk 
kuvvetleri ile Alman kuvvetleri ara
sında henüz ciddi çarpışınalar olma
mıştır. Görünüşe nazaran Alınanlar, 
karş;larındakilerln müdafaa hatlan
nın kuvvetlerini yoklamaktadır. 

Yalnız merkez kısmında Almanların 
yapbklan hücumlar şiddetli topçu a
teşi ile pü;;:ktirtülmilştür. Hava fevka
Llde soğuktur. Kar yağmaktadır. -
ADOLF HİTLER 
TÜMENİ 

Alman.la.r cAdolf Bitler> tunıeni is
mi verilen mümtaz motörlü cüzütam
Jarını da Yunan cephesine getirmişler
dir. $imali Yunani'ilanda bir muvaffa
kıyetsizliğe uğrıyan bu tümen Hollan
dadakl barek4t esnasında mühim rol 
oynamış ve bu hıarek:lt sınısında tü
mene cAdolf Hitler> ın ismi vc.rilmi.ş
tL Geçen ay bu kıt'alar BO.kreşle bu
lunuyordu. 
iT!\LYANLAR GÖRİCEYİ 
isTi.RDAT ETTiLER 

Ankara Radyo G~etesinin verdiii 
bir habere göre, Jla1yanlar Görlce 
şehrini istirdat etmişlerdir .. ~a.nların 
Arnavutluğa girmeleri netlcesı olarak, 
Yunanlıların hudutlarını düzeltmek 
için bu şehri tehliye etmeleri pek ta.-
bil görülmektrdir. . , 

İtalyan tebliğin• göre, Italyan kıta-

Gö. ·ce mınt.akasında ilerlemjye 
ıarı rı · 
başlamışlardır. çekilen .kıt'~lar ı:;:_~

tayyarelerinin atcŞi ile tacız e -
=ktedir. Berat köprüsü tahrip edil-

ınlştir. At" 
?ıı'lüstakil Fransu Ajansının ına-

daJti muhabirine göre, General de 

1 il 
General ı<atru Yunanlılarla 

Gau e . t k ., 
bir1ikte mücadeleye iştı.rak e. me u-
zcrc Yunan~t<lna gelecekl~rdır. 
yUGOSLAVLAR MUKABiL 
TAARRUZLAR YAPIYORLAR 

Yugoslav cephelerinde .muharebeler 
~iddetle devan1 etmektedir. ~n M.
berler Draç'ın muhakkak sure.~ du-

... , ... 
0

ilatini verecek mahi:yctte-
şecegl ~ ni 
d. Bununl..'1 beraber, Roma mcha ı 
~;~ç'ın düştuğll hakltındaki haberleri 

tckZiP etmiştir. . . . 
ş:ırktan Garba dog:ru ~endiru his-

. Al an ta-rwik kıl'alarından da-settiren ıTI ... .T . • y 
da sür'atle harelteL etmek 1ı;ın u-

. 
1 1 . bUvıik bir gayret snrfetmek-

gos av aı " d y . N. .. Şinıo.l mınt3kasın a u-
tedır 1~ ın · ·· ı 

1 
·, ku\•\•etıcri, Bt'lgrad duşmu!l o -

gos a\ ld ınukabil taarruzlarına de
~u;ı e:~1.:~tcJir. Bazı habcrclt'.!rc gö
,a yugosl:ı.vlnr K=ıraguye\raş ka:::.aba-
rc, • ı d" . tirdat ctnıış er ır. 
sın,ı 1~ ::ın trblig.i~e göre, Zara kıtaatı 

Jt.ı Y 
1 

iddclli mukavemetini 
Yugoslav :ınn . k · , 1 ~. 'JC'ki demıryolu mer ezı-
kır~r3iC "'111 rd Bundan nıa:ıda Ad-

,.3r,~ışlJ. ır. 
n_e . 1 ~ 

0

11 ;ıındeki dört küçük adayı 
r:y~lı•\, s .... · . 
• 1 el'ııişl!!rdır. . 
,~ga ınotörlü kıtaları d:ı Tur:a ıle 
. I\t \('(lf d u ... videk k:ı::ı\Jlslna 

F . tırasın~ 'l -ı:S<'l d Ricat etmekte ol~n Yu-
varmışl r ır. b'"lgedekL koprülerı ber
gosl:n·l~r _bu ~ 
h:l\"3 et:ııışterdır . 
,KATİ\'fl'i TESLiM 

L r!YACAG !Z.> 
O !\ ::ı vekili \·e Yugo-::lav or-

Yugosla\f B ş d uı Grnfl'ı ·ıl Simoviç 
l a3şk:um:lr. ~ 

dtı an _. rn•ıh~blrine beya-
in }lusu:-ı " . r ki 

c'Tlrnes~ k bili,. sa deııtış ır : 
natt3 bulun~ra k sım vilfıyetlerlmizi 
cAlm3nYa bır kıt bizim müttehit 

b·r Fa a, zaptede ı ır. ·ni olamaz. Riyaset etti-
kaln1am1~ ma

5 
rpların, f{ırvatlarm ve 

ğim hilkU.met ilıU arzuları lle vücnde 
sıoventcrın m ıtır Arasında d:.>k .. 
gelnliş bir hükiı1medu~akla müftehir 

l< • bu un 1. tor J.,'laçe ı el biC bır vakıt tes un 
olduğum hUkilm 
oımıyacaı<.tır.> 

Türkiye'nin 
Birinci 

Hususiyeti 
(Başm"Jcıılden Devam) 

Görülüyor ki, memleket tabii 
zamanlara bas sükfınu içindedir. 
Hiçbir fevkaladelik bahis mevzuu 
değildir ve biç bir Jıidise dahi 
kılımızı kıpırdatmıya kafi gelmi
yor. 

Yugoslav kuvvetlerinin Alınan mü
nakalfıtına hücum ettiklt:rl bu mü
nakalatı bozdukları ve düş~ana bü
yük zayiat verdirdikleri tceyyüt et
mj;ıtir. Alınanlar, bu dag:lık mıntaka
da motörlü ve zırhlı cüzütan1larını kul
lanamamaktadır. 

~ ~~~~~ 

Elbette ki, bunun sebs.bini içte 
ve dışta merak edenler çoktur. Bu 
noktayı biz üç esasta bulduğuınu
z:u söy liyel.im! 

1- Türkiyenin hususiyetinde. 
2-- 1 eylfıJ 1939 dan itibaren 

aldığı müdafaa tedbirlerinde 
3- 23 nisan 1921 den ilibaren 

kendisi için seçtiği yolda 
Türlciyenin hususiyeti ve halla 

beT devletle farkı şudur: Türkiye 
karar sahibidir. l\1illi Şef, l\1eclis 
ve Hükfunet dünya hadiseleri kar
ş•sında kararını vermiş ve Türk 
milleti; dünyanın hiç bir mille
tine na'ltip olmıyan emsalsiz bir 
tesanütle bu karar etnfında bir
leşmiş ve reyir( Şefine ve onun 
Yüksek Teınsiline terketmişlir. 

Türk milletinin saf»ılmaz bü· 
tiinlüj;.Unü ve iradesini temsil eden 
J\Iilli Şef he; Avrupa harbinin 
başladığı giindenbcri milletin 
menfaatlerini, vatanın scl3.ınctini 

en oıiikeıııoıcl şekli ile benimser 
ve idare ederken Türk emni~·eti· 
nin icap ettirdiği her tiirlü n1i.ida
faa tertibini de alm1ş, aşılmaz ve 
geçilmez bir vatan satın ve ordu 
varlığı vücudc getirmiştir. 

Bizi bugüne. bu kudxete, hu 
orduya sahip kıla n ann kaynak 
da hiç şüphesiz milli hfıkiıniyeti 
tesis ettiğhniz 23 Ni';ıtn 1921 günü, 
o günkü vaz'ımızdan başlıynak 
bütiin istikbal için çerç<-velendir
diğimiz iç ve dış meseleler hak
·kındaki ınilli siyasctitnizdir. Türke 
ait olan her hakkı Tiirktc nııılıa
faı.a ctıllek aziıu ve iradc!i'inc da· 
yanan bu milli ,iyasclimiıdeki 
bağhlı~unız ve hu siyasetin bnnis.i 
olan Milli Şc! ctrafmdaki kayıtsız 
ve şartsız sun)ıkı toplanı~ımızdır. 
ki, bugün bi.ıi i;tcdiğimİz ölçii i
ı;indc tutuyor ve bunu istemiyen. 
lcr, bundan J1cşlanınıyanlar varsa 
onları da şasırtıyor. 

ETE~1 İZZET BEN1CE 

imtihanlara dai r 
Maarif Müdürüe!iıı 
bu sabahki beyana.tı 

Maarif Müdürü Tevfik Kut hu 
sabah saat 11,5 da gazetemize şu 
izahatta bulunmuştur: 

<-- Lise ve orta okul bitirme, 
bütünleme imtihanlarından bu 
yıla kalmış olan talebelerin Ma
arif Vekaletine mür caate mecbur 
oldukları ve imtihan yerlerinb 
Vekaletçe teshit edileceği hakkın
daki haberler doğru değildir. Bu 
kabil ialebeler için geçen yılki 
imtihan talinıatnamesi aynen tat
bik olunacaktır. 

ASKERLİK KAIV!PI 
YAPTLMIYACAK 

Bu yıl askerlik kampları yaptl
mıyaoaktır. Nazari ve ameli imti
hanlarda •l ııacak notlar asker· 1 
Ji!>:ten terfie esas olacaktır. 

Lise l>itirme imtihanları 21 ni- · 
sanda baslıyacaktır. D1'vlet Orta 
Okul bitirme imtihan!arı da ayın 
23 inci salı günü başlıyaca1<lır. 

Lise Devlet olgunluk imtihanı 

9 mayısla ba~lıya~aklır. 
Şehrimizde n:asdikname alarak 

ba<k:ı vilayetlere gitmek istiyen 
talebrler bu tasdiknameleri Ma
arif Müdürlerine göslermeğe lü
zum kalmadan gittikleri yerlerin 
mekteplerine virip orada imtihana 
gireceklerdir. 
Eğer bunlar imtiha11 başlama 

zaınamna kadar yet:şemezlerse 
eylül devresi imtihanına kalacak
lar ve bunda da muvaffak ola -
ma lu;a gelecek yıl imtihanına 

girecekler dır 

Yugoslav cephesi 
tı inci sa:rfad:ın devam) 

rmda mevzilerini aldıktan sonra 
şimdi intizar vazi)etinde bıılun· 
maktadır. Yugos)a,•yanm batı şi
malinde mi.icadele dc\'aın ediyor, 
fakat Yugoslav ordusunun hemen 
sapa;ağlam bulunan kısını küllisi 
Alman motörlü kuvvcllerinin 
yaklaşması için pek müşkül dağ
lık arazide mukavemet etmek 
maksadile cenuba doğru ~elcil
mektedir. 

Cenupta ve doğu cenupta inisi
yatif Yugoslav kıtaatının elinde
dir. 

Vardar hattının garbında par· 
çalaıııp dağılmaktan kurtulan Yu
go>lav fırkaları Alman piyadesi
nin n1otörlü ve zırhlı ileri unsur
larla iltisak pcı~·da ctnıcsinc ın5.ni 
olmak için son derece anudane 
müc•dele etmektedir. 

Yugoslav gayreti üç ayrı mın
takayı istihdaf etmektedir: 1 -
Şarkta Niş ve Belgrad, 2 - Nişin 
garbında Yup:ıslav kıt'aları Pro
kupje,•i almışlardır. l- Batı ce
nupta, YugB·,lav km·vctlerinin 
şimdiki faaliyetinin bir dümdar 
faalyeti mi, yoksa geniş bir hare· 
keti mi istihdaf ettiği henüz bi
linmemektedir. 

Atimı 15 (A.A.)- Beyan edildi
ğine göre. Yug-osla"·yada vaziyet 
sağlanılaşmnğa 111i.itl·ınavildir. Yu
goslav krt'alnrı ıneınleketin Al· 

n1an zırlılı kıt'alarının haı·ekcte 

geçcnıiyeceği mıntakalarına çe
ki lmektedir. 

YugosJn,•yanın ~inıalinde, vazi· 
yet n1iiphemdir. Son kırk 5ckiz sa· 
at içinde Yugoslavyada vnziyet 
daha ziya~e düzelmiştir. 

Atiııa 15 (A.A. )- :\lora va vadi
sinin garbındak Alınan ileri ha
reketi Yugoslavlar tarafından ta
mnmilc durduru1rnuşt1ır. 

Yunan cephesi 
(1 inci sa:rf.td:\n fto>v&m.) 

RESMİ YUNAN TLBLİÖ.İ 
Atina 15 (A-ı\..) - Resmi Yu -

nan tebliği: 
14 nisanda, Yunan ceohelerın

de normııl faaliye: kaydedilmiş -
tir. 

YENi !GGİLİZ TAKVİYE 
KUVVETLERİ GELDİ 

Atina 15 (A.A.) - Yunan cep
hesi.m? mütezayit surette İngiliz 
takvivc kuvvetleri gönderilmi,tir. 
MÜTTEFİKLERiN CEPHESİ 
Atina 15 ( A.A.) - Son haber -

lere göre, müttefik kuvvetler Ad
riyatikte:ı Egeye kadar uzanan ve 
makineli yıldırım harbine müsait 
olmıyan tabii kaleleri ihtiva eden 
kuvvetli bir hat üzerinde bulun
maktadır. 

çınınere i re 
(1 inci sayfadan devam) 

Sovyetlerin japonya ile her liirlil 
tarııhal teşebbüru takbih edil
mekle beraber unnınıiyclle hiıkim 
olan filcir şudur ki Sovyetler Bir
liği bu pnkh bilhıı-sa bütün dik
ketini silr"atle kendi cşiğ!ne kadar 
ya) ılınakta olan Avrupa harbi ü
zerinde tek.ıf için ?ark hudutla
Tını emniyet altına alınak maksa
dile akteylemiştır. 

Çinin mühim gazetelerinden o
lan Takung Pao, paktın yakmda 
Pasifikte gcrgiliğin tazelenmesini 
intaç edeceği fikrindedir 

Fransızlar lr Alman 
tayyaresi dttşörcUl 

(1 lı:ıol -1'11.da.n devıı.m) 
isabet ettiğni görmüşlerdir. Dah:a 
sonra tayyarenin denize düştüğü 
görülmüştür. 

Torpid> muhribinde ı:ıe hasaı:, 

ne de zayiat vardır. 

Herhalde Siiveyş kanalı açık 
kalmalı ,.e elde bulunmalıdır. Za
man, mek5.n ve kuvvet şartlarını 
iyi kullanan General Wavcllin ye
ni bir Libya zn[erilc Alman - İtal· 
yan molörlü birliklerini mağhlp 
ve perişan etmesi çok muhtemel
dir. 

YUGOSLAV CEPIIELERİNDE: 
Şimalde 4 üncü ordunun Sırp 

olan birliklerile l inci ordu, Tuna 
ve Sava nehirleri cenubunda oya
lama muharebelerile Almnn - İ
talyan ileri hareketlerini durdur
mağa, şarkta ve cenupta kat1 mü
dafaa ile taarruz muharebeleri yı
pan S inci, 3 üncü ve 2 inci ordu 
lehine zaman kazanmağa çalış· 
maktadırlar. 

Şarkta Kragujevnc - Krusevaç 
hathnda muannidane müdafaayı
pan 5 inci ordu Alınan taarruzunu 
kırmış, hatta mukabil taarruza ge
çerek eıı ileride bulunan Alınan 
kat'alarını geri atnıı~tır. Daha ce
nupta Priştine - Pezren mıntaka
sında taarruza devaın eden 3 ün
cü ordu ile 2 inci ordunun bazı tü
menleri Almanların en iyi bir tü
menini mağlllp ederek ric'ate mec
bur etmiş, Ü ,kiip umumi istika
metinde ilerleıııcğe başlıı1ıııştı.r. 
Burada taarruz eden Yugoslav tü
menleri Almanları ihtiyari ric'at 
yapmaktan menetmeli, mııhare

beyey mecbur ederek seri bir ne
tice almalıdır. E~er Yugoslavlar 
Üskiip ınıntakasın ı ele ge~irirler 
se, cen up ta. Yunan • İngiliz m ü
dafaası önünde hazırlanan Alman 
ordum tehlikeli bir vaziyete gi
rebiHr. 2 in~i ordunun Arnavut
lukta ilerliyen tümenleri (Draç) 
limanını işgal etnıiştir. Bu kuv
vetler Tiran ve Elbasan istikatnc.t
Jcrindc s.ür,atıc taarruza devam 
etmelidirler. Bu taarruzu tamam· 
lamak için Ynnanlılann Avlonya 
istikametinde bir mukabil taarruz 
yapmaları \'e İtalyanların elinde 
kalan bu biricik ikmal üssünü ele 
geçirmeleri çok muvafık olur. Şu 
halde Üsküp - Debre - Draç hal
tında cereyan eden Yugo,lav la· 
arruzları nımaffaki)·etle ink~af 
etmektedir. Benim kanaatime gö
re cenubi Yugoslnya n Arnavut
luk kat'i netice cephesidir; bu lıa
rckfıtı idare i~in 5 inci, 3 üncü ve 
2 inci orduları bir cephe kuman
danlığına bağlamak \"e harekette 
beraberlik temin etmek muvafık 
olur. 

YUNAN CEPHELERİNDE: 
Yunan • İngiliz Cephe Kuman

danı ola n General Vil>on, Arna
vulukta Poğradcçe dayana n Yu· 
nan ordusu cenabıııı geri ald ı, İ tal
yanla r da Yunan artç ıların ın çe
kılınesi üzerine Gör iceyi işgal et· 
t iler. Selanik körfezinden Adriya

tiğe uzanan ıuevzii n P re'll• - Ob
ri go lleri mıntakasında taarruza 
ıuü,ai t b ir çıkıntı lcşlcil ettiğini, 

cepheyi kısaltmak ve müdafaayı 
kuvvetlendirmek için bu kısmın 

düzeltilmesine lüznm olduğunu 
evvelce yazmıştık. Bu iş vaktinde 
yopılmış!ır. Yugosla,·lar Draçtan 
Elbasana doğru ilerleıneğe mu
vaffak olurlana İtalyanlar çok 
fena vaziyete düşeceklerdir. İlal· 
yanları kurtarmak için Almanla
ı·ııı Debre üzerinden Tiran istika
metinde taarruza geçn1~leri n1uh· 
!emeldir. Muharebelerde böy le 
buhralı vaziyetler dain1a olur; 
Yugoslavlar Elbasana ilerleıneğe 
devam etmelidir. Buna nıuka~il 
Yunanlılar da Avloııyaya taarruz 
elnıclidir. Tekrar ettij":hniz veç
hile, Üsküp mıntakasındaki mu-
barelıeler Yugoslnlar lelıiııe İll
kişaf ederken Almanların Yuııaa
İnıtiliz cephe.ine biiyiik bir taar
ru:ı.a girişmeleri muhtemel delil
dir. (Draç) ıa ı;plile Arnavutluk· 
ta müsait lıU vaıı:iyet hasıl olmuş
tur. Bundan istifade etmelidir. A-
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Barb Ve Caıaslalr. Telrlllası 

Bilen idam olunur 
Yazan : M. ATLI Tefrika No. 57 

S en Bunları Kontu Kıska
narak Söylemiş Olmıyasın 

iki kadeh şarap yuvarladıktan son
ra kafamı toplayıp da etrafımızda 
cereyan eden karanlık ve korkunç 
hadiselere canhavliyle nüfuz et
miye çalışarak bu şekilde izah e
dişime müthiş bir hayret duymuş 
g1bi şaşkın ve şüpheli gözlerle 
bakıyordu. 

Birdenbire uzanmış olduğu lrol
tuktan doğruldu: 

- Sen, dedi, bütün 'bunları sa
kın Kontu kıskanarak söylemiş 

olınıyasın. 
Sinirli sinirli güldüm: 
- Amma yaptın ha, Anna!. Yi

ne işleri kadınca düşünmekten 
kendini alamıyorsun galiba!. Şim
di, hayatunız meselesi var ki, 
Kontu kıskanm>ya mahal var mı 
ki?. 

Anna bu teminatıma bir türlü 
inanamamış gibi büyük bir heye
canla: 

- Oh!. dedi. Zira, senin bu izah
larınla sevinmek istiyorum!. Fa
kat hiç emin değilim!. Zira senin 
bu şekil izahın, bizim bilhassa 
K<ınltan uzaklaşmamızı icap etti
rerek bir mana taş>yor. 

- Tamam, Anna!. Bence, me
sele hakikaten birşey olamaz!. Et
rafımızda, yani senin etrafında 

garıp iddialar esasen sırf •bunun 
için uydurulmuş olsa gerektir .. 
Yoksa, senin hakkında ortaya a
tılan şeyler aklın alaeağı, imkanı 
olacak şeyler mi?. 

- Fakat ... 
- Anna!. Yine tereddütlü ta-

vırlara, müphem itirazlara başla
~· Allah aşkına!. Söyle, ne söy
lıyeceksen!. 

Anna, benim birden parlıyan 

hiddetimi görünce adeta titredi. 
Sapsarı kesildi. 

Birdenbire titriyen bir sesle 
kollarıma atılarak: 

- Oh!. dedi. Zira ... zira ... be
nim arbk senden başka hiç .kim
sem yok!. Hiç kimsem kalmadı!. 
Şimdi babam da sensin!. Herşe
yim, herşeyim sensin.. Korkuyo
rum kL. korkuyorum. ki. .. 

- Çocukluk etme, Anna!. Söyle 
neden korkuyorsun?. 

- Korkuyorum ki beni böyle 
kuru tesellilerle yalnız başıma bı
rakmıyasın!. Oh!. deli olurum!. 
deli olurum ben .. 

- Anna!. 
Anna, benim kendisine şüpheli 

bakışları.rodan o kadar müteeSSir 
olmuştu ki birden kollarımdan 
sıyrılarak geri geri çekildL 

- Anna!. dedim. Neden bana 
bu sözleri söylemiye lüzum görü
yorsun?. Beni şu anda kendine da
ha ziyade ve vicdanımdan bağla
mıya neden lüzum görüyorsun?. 

Bugün Eytpte 
pastı korunma 

(1 inci sayf:ıdan devam) 
!iye olduğu yerde kalacaktır. Diğer 

l<twllardan hlç kimse, tecrube zar,ııı

nınd.a. Eyüp kazası huduU3nna giromi
yecektır. _'\yu1 21 inde de Adalarda bir 
tec.rl.i.be yapılacaktır. 
Diğer tara!tan diln Beykoz kaza

sında yapıldığını haber verdil'imiz 
tecrübe muvattakıyeU olmuJ, Paşa• 
bahçe Cam ve Rakl Fabrikaları lşçile
rınin sti.r'atı takdir cdilıniştir. Bakır-
köyünde ayın ıo inci gQnu saat onda. 
30 uncu gllnü de Kartalda tet:rübeler 
yapılacaktır. 

BEYKOZ VJI EllliNÖNtlNDE 
Evvelki g!in Eminönü kazasında ic

ra edilen pasif korunma dencmesinhl 
raporu hozırlanmışbr. Vali Muavini B. 
Ahınet Kınık denemede Beyazıt nahi
yesini teftiş ctmış ve gerek asayişin 
ntükemmeliyetf ve gerek ckipleıia 
muntazam faaliyeti dolayı.siyle Beya
zıt Nahiye Müdüril Zorlu Tunayı. ve 
Başkomiser Kemal Kökmeni takdirle 
tebrik etmiştır. ----o----

Kral Zogonua 
otomoblll 

ı l inci .. ,racıan de..-> 
otomobil tkı yd içınde devren Re
şat, Ahmet v~ Alman tebaasındaıt 
Çapı adlarında üç kişıye satıl -
mış, fakat bunlar gümrük resmini 
vermcdiklerınden •kaçak olarak 
otomobli kullanmak• suçile malo
kemeye verilmişlerd.r. 

Her ne olursa olsun, ister h&
dise iddia eıti'kleri gibi ölüm ta
likeleri dolu olsun, ister başkan
na yapılan bir tedhiş hareketi yi
~den olsun, seni asla yalnız bt
rakmıyacağundan emin değil mı. . , 
sın .. 

Anna, adeta inledi: 
- Eminim!. Eminim!. 
- O halde?. Bırak şimdi bu ço-

cuklukları da, bundan sonra no 
şekilde hareket edeceğimizi dü
şünelim!. 

- Peki!. 
- Hah şöyle!. Şimdi istersen, 

eğer Varşovada senin artık her
hangi bir ilişiğin kalmam•ş ise, 
Varşoyadan derhal çıkıp gitmemiz 
lazım!. !stanbula!. 

- İs tan bula mı•. 
- Evet!. 
- Ah, çok iyi!. Bu fık:r ç<.ık ivi!. 
- F~kat ... Senin 'ıakkındaki ~il 

garip iddiaların herhangı tehlike 
ihtimalini de ortadan kaldırmak 
için senin bir an cn·el arr.elıyat 
olman lazı.m geliyor 

-Oh!. 
- Evet!. Ne olur olmaz, Anna!. 

Fakat -bunu İstan<buld.1 mı yap
tıralım, yoksa yolda diğer bir mem
lekete uğrayıp şu beladan bir an , 
evvel kurtulmanın yoluna mı ba-
kalım.. · 

- Nasıl istersen!. İ9tanbulda 
daha emin olmaz mı? 

- Olur! Fakat, o vakte kadar 
bir telhike olmasın!. 

- Zannetmem!. 
- Aeınliyattan !ıorkuyor mu· 

wn, Anna'?. 
- Hayır!. 
- Doğru söyle?. 
- Seni temin ederim!. Bir an 

evvel emin olmak isterim!. 
- Göre!!. Şimdi yarma kadar 

istirahat edelim ... Rahatsız edile
ceğimizi biç zannetmem .• Yarın 

ben pasaport işleri için uğraşaca
ğım!. 

Fakat tam bunu söyliyerek so
yunmıya başlamıştım ki artık ra
hatsız edilıniyeceğimiz noktasın
da 90k yanıldığın derhal sabit ol
du. 

Zira, otel ~il odamızın ka
pıwıı vurdu. 

İJrim.iz de ürpermekten kendi
miu alamadrk 

Kapıyı açtım. 

Gamın, garip bir hayretle yü
züme •bakarak şu sözü söyledi: 

- Bayan ve bay!. Affedersiniz 
sizi r.ıhatsız ettim!. Fa kat bir ja
pon sizinh! acele görüşmek istiyorl 

İkimiz birden bağırdık: 
- Bir japon mu? 
- Evet ... İsmi: Tuhumi' 

(Arkası var) 

acıref ,am plyona 
Teldrdaftb Bil:ıeyin 

meydan okuyor 
Türkiye serbest güreş şampi -

YQnu Tekirdağlı Hüseyın pehlı -
van bu sabah matbaamıza gele
rek tekmil pehlivanlara şu suretle 
meydan okumuştur: 

•- Dört aydır idman yapıyo -
rum. Şeref stadında bana meydan 
okuyan tekmil pehlıvanları bu a
yın yinninci günü mezkür s'.adda 
güreşmeğe davet ediyorum. Beni 
yenen olursa hem Türkıye ~m
piyonluğunu kaybetmeğe ve hem 
de 500 lira vermeğe amade) ım. Bu 
meydan okumamı Mulayım p~hli· 
van, Kara Alı, Yarımdün~·a. Ma
nisalı Halil, Göncnlı Hamdı peh
livanlar kabul etmışlerd..- Hariç
ten meydan okuyanlar o!ursa on· 
ların da benı yenmeleri arttır. 
Hani karşıma çıkac !< pehl!van
Jar? Neredeler? Onları bekliyo -
rum.• 

• ELiM BiR ziv A 

Dünkii celsede Reşat. Ahmet ve 
Alma" tebaasından Çopinin dST
der ay hapıslerine ve 600 er lira da 
ağır )lQTa cezMı ödemelerin" ka
rar verilmiş!~ 

Tt.iccardan ve Ke-sriyP cşrıı!ından 

Selim K~zım Ke-sny"? dütar olduğu 
hastalıktan k.urtulamıyarak lrtıhaJ et
miştir. Cenazesı JGı-lf'l'4l Çare.;ıınba 
&ünü saat b.r de Du:anyolunda Bele
diye civannda Dostluk Yurdu oka
ğında 8 num~ralı .:ıpartım·~ndan kalrlı
rılarak Be"aııt !'anıı:nde <".'.'naıe na
mazı kılındıktan sonra MC'rk:eı Efen· 
dı~e aııe iıtabri.stanı.na defnedilecek
tir fe\.·!~ rabm~t l"yliye. 

A. esi. etnı:dına Y,.. dafl"lntları avukat 
F Up \'e Doktor Rt-şat ören ıle 
Abdurrahman ve Sal~hattın Öine be
yanı tlııyet eyleru 

sıl muhareloe taarruzdur, ett ıyı 

ruiidafaa bile ınrok zamnında 
yapılmış laarl.'ll21:i yapılabilir. 
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Sinan Paşa Navarin'e gelir gelmez donanma 
süvarilerinden gemilerin vaziyetini sordu 
Çanaldkaleden hareketi mütea· 

kip koca donanma İzmire uğramış, 
erada hazır bulunan mütebaki Si
pahilerle Sarıca ve Sekbanları da 
ıemilere bindirmiş, Midilli, Sakız 
yolile N avarine cihet tebdil et • 
miştL. 

geçip oturdu.. Aralarındaki ezeli 
rekabeti şimdilik uyutmak için 
Turguda bol vaidlerle dolu kısa 
bir mukaddeme yaptı... Turgut; 
gerçi aralarında hadiselerin do -
ğurduğu bir anlaşamamazlık mev
cut olmakla beraber memlekte 
meselesi mevzuu bahsolunca Türk
lere has bir asaletle şahsi ihtiras
lardan feragat liızım geldiğini, 
vazife uğrunda birbirine zıt iki 
kafanın dahi müşterek mücadele 
direktiflerine tam mutabakatla 
vatan uğrunda birbirlerile yanş 
ederek döğüşe girişmeleri husu
sunun ancak zaferi temin edece -
ğini anlattı ... Kaptan paşa Tur • 
gudu tas<li'- ettikten sonra sordu: 

(Arkası....,., 

Hazar zamanlarında Osmanlı 
ıi<>nan.ması ilkbaharda mutlaka 
İMtanbuldan hareket eder, yuka· 
nda saydığmuz iskele ve liman • 
lara uğrıyarak Navarine gelir, 
burada gemiler yağlanır, yağlan
ma ifi bittikten sonra filolarını a· 
:rıran Kaptan paşa Akdeniz ada· 
ları arasından manevralar yapa· 
rak üç aylık bir cevelan faaliye -
tine geçer, kışa kadar devam e • 
ıien bu manevraların sonunda d<' 
ııanma, harp vahidlerini muhtelif 
fıslere dağıtarak. ana kısmı ile DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
1stanbula avdet eder, gelecek yıl 
9eferine hazırlıklara girişirdi .. 

Sin211 paşa, Turgut Reisle Na· 
va.rinde buluşmak üzere sözleş • 
111işti .. lz:mirdeki askerleri de ge
milere dolduran Kaptanı Derya 
eradan demir alnuş, Navarine, 
Turgutla mülakat noktasına gel
mişU. 
Donanmanın böyle Kaptan paşa 

lruınaııda&ında ve askerle yüklü 
elarak tam tertiple N avarine ge
lişi Venedik Cwnhuriyetini kuş
kulandırmış, İstanbuldaki Venedik 
tıalyOl!IU Sadrazama müracaat e • 

cDayanıklı mahlı'.ıller veren ko- 1 

!ay kabili inhilal Kalsium emlı'ihı 
imaline müteallik usul. hakkında-ı 
ki icat için alınmış olan 20 nisan 
1939 tarih ve 2755 numaralı ihtira 
beratının ihtiva ettiği hukuk bu 
kerre başkasına devir veyahut 
mevkii fiile konmak ıçın icara 
dahi verilebileceği teklif edilmek
te olmakla bu hususa fazla malü
mat edinmek istiyenlerin Gala • 
tada Aslan han 5 inci kat 1 - 3 
numaralara müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

ZAYİ - Kadıköy Askerlik Şube-
ederek henüz imzalanan on sene· &inden almış olduğum silki askerlden 
bit muahedeyi hatırlatmış, do • ihraç tezkeremi zayi ettim. Yenlsinl a-
manmanın harek.et nokıtasmı ve lacağımdan eski.c;fnin hükmü yoktur. 
maksadını öğremneğe çalışmıştı. 1313 Dotumlu Mustata Haslp 

Veziri.azam balyosa Padişah na- ı DEVREDiLECEK İHTİRA BERATI 
lllına l<!minat vererek Venedik hü· / 
lı:Cıınl!tine it.arşı hiçbir tecavüz e- •Travers üzerine ray tesbith 
111eli bulunmıvan Türk deniz ordu- hakkındaki icat için alınmış olan . 
.unım Akdenizde mutat cevela • 20 nisan 1939 tarih ve 2752 nu- 1 
ııına başladığı, bu sene Arşipel maralı ihtira beratının ihtiva et-
arasında d-Olaşmağa, garbi Akde- tiği hukuk bu kerre başkasına / 
Dizde manevra yapmağı tercih e- devir veyahut mevkii fille kon-
den Kaptan paşanın herhangi bir mak. için. icara dahi verilebileceği 
tıecavüze karşı donanmayı hakim teklıf edilmkete olmakla bu hu- 1 
mevkıde bulundurmak düşünce • susa fazla malumat edinmek is-
lile tekmil teferrüatile yola çı • tiyenlerin Galatada Aslan han 
kardığını söylemişti 5 inci kat 1 - 3 numuaralara mü-

Bu teminat Venedik balyosunu racaat eylemeleri ilan olunur. -----tatmin etmemekle beraber fazla 
lz'acına da mani olmuştu. Balyos 
Sadrazamın Padişah namına ver
diği Wmlııatı bir raporla kendi 
büklımetine bildirdi. 

Navarinde gemilerin yağlan • 
masına başlanmıştı. O zaman çok 
mühim olan ve ancak yelkenler 
bir de kürekteki forsalar vasıta
ırile tahrik edilen donanmanın 
Rir'at mesele;i bu yağlanma key· 
fiyetine bağlıydı .• 

Gemiler, az zamanda su kesi • 
minden aşağı kısmında yosun ve 
midiye peyda ederler, bu yüzden 
yelkenli azami saatte on iki mil 
~ kürekle dört mil yol alan iyi 
bır sefine kayganlığını kaybedin· 
ce sür'ati -rı yarıya azalırdı. 
Yağlama ışi de mühını ve kül· 

f~tlı bır keyfivetti. Zira gemiler 
yağlanmağa başlanınca düşman 
deniz kuvvetlerinın baskınlarına 
maruz kalmak çok variddi. Bi -
naenaleyh donanmadaki bütün ge· 
mlier bırden yaA-lanmağa cekil
mez, içlerınden bir kısmı bu işe 

tahs;s olunur, di~er kısım limanın, 
üssün emniyet ve seliıme'.İni te
min ile mükellef tutulurdu .. Bu 
ıebeple de yağlama işi epey vakit 
sürerdi. 

MABKIMELERDE 
(Üçüncü. Sayfadan Devam) 

bin liracık versen, veraset iddia
sından vaz geçerim. 

Hakiki varis: 
- Bir pua bile vermem .. Dedi. 

Fakat, sade vermemekle kalmam.. 
Bu işin arkasını da arayıp soraca· 
cağı~.. Seni de mahkıim ettire- 1 

recegım. 

Zekai işin tutamıyacağını anla
lamış olacak ki başka bir ıey söy
lemeden yürüdü. 

Arkadaşı, hakiki varise: 
- Gördün mü? dedi, nasıl yel· 

kenleri suya ınd'.rdi ? 
Sen bir de şüphe ediyordun .•• 

Şimdi inandın mı? Ama, bir ziya
fet isterim. 

- Bir değil, bin ziyafet iste a
zizim. Hani. masalarda vardır ya: 
• Dile benden ne dilersin! • 

H.BEHÇET 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERA Ti 

Fen Memuru Yetiştirilmek Üzere 
Memur Tayini Hakkında 

• A 

1 LAN 
Maliye Vekaletinden 

cb 

f/9/940 tarih ve 2/4605 numaralı Resmi Gazetede münteşir, 17.8.940 
tarih ve 14177 numaralı kararnameye bağlı toprak tevzi talimatnamesi· 
nin tatbiki için teşkil edi1en ve edilecek olan komisyonlarda istihdam 
edilmek üzere yetiştirilınek için tapu ve kadastro U. Mildürlilrğil Fen 
tatbikat Mektebinde stajları temin edilmek üzert:' memur alınacaktır. Bu 
memuriyete talip olanlardan aranan şartlar ve vesaik aşağıda eöste
rllınlllir. 

clh 
ARANAN ŞABTLAll 

1 - Yaşı 40 dan fazla olmamak; 
2 - En az lise 10 uncu sıru!ta veyahut bu dereceye muadil dlter bir 

mektepte tahsil görmüş olmak; 
3 - Halen resmi bir dairede müstahdem ise, infildk için muvafakat 

almış Olmak ve aicili itibariyle kendisinden istifade edileceği antas1•mak; 

dlb 

HtlRACAAT ŞEKLİ 

Yukarda]<! ıartlan haiz bulunan taliplerin, apğıda ;razılı nslkalan 
bir istida ıle en geç 20 Moyıa 9U larilıine kadar Maliye Veklletine cMilll 
EmlAk> göndereceklerdir. 

1 - Nüfus Hüviyet varakası caslı veyahut noterce veya resmi bir 
makamca musadd.'.lk sureti> " 

2 - 6 kıt'a fotoğarf calb buçulı: dokuz eb'adında> 
3 - Mektep tasdikname veya p.Jı.nde'Damesi caslı veya musaddak 

sureti> 

~ - Memuriyette bulunmUJ ise, tasdikli .ıcn karnesi veyahut bulun
duju memuriyetler iı;in ayrı ayrı vesikalar; 

5 - Sıhhl durumunun köylerde ve her iklimde vazife ifasına elve
rişli olduğuna dair bir bükfunet veya belediye doktorluğu raporu. 

8 - C. MüddeJumumlliğinde mahktimiyeti olmadığına dair vesika 
«istida zirine Müddelumumllikçe tasdikli me~rubat verilmesi klıiidlr> 

7 - Hüsnühal kfiğıdı; 
8 - Aakerlilt vesikası cnllfus hüviyet varakasında varaa aynca la· 

temez.>; 
9 - Talip olan ıaıu. resmi bir dairede müstahdem ise, ayrılmasuıda 

mahzur olmadığına dalr veınka ctalebe müteallik istıda ve merbutu ve
sikaların o daıre vasıtası ile &öncıenlmesi halinde aynca muva!akatna
meye mahal yoktur.> 

ıo - Aşağıda yazılı tekilde taahhütname; <bu taahhütnamedeki 
müteselsil kefilin resml daırelerden veyanut ticart, mall veya aı.naı mü
ıeueselerde mı.h;tahdem olınası prttır . .t; 

NOT: Bu Jr.e!aletname noterce resmen tanzim olunacalr.tır .> 

TAABHtlTNAME 

Maliye Ve'kAletince toprak tevzi talimatnamesinin tatbiki için teı;
edilecek komi::.yonlarda istıhdam edilmek üzere, fen memuru olarak 

yeti:;tirilnıek için blr vazifeye tayin edilerek talim ve staj maksadı ile 
Tapu ve Kadastro Fen Mektebinde talim ve tahsilim neticesinde bu 

mektep1en mezun olamaz veyahut mektepten mezun olduk~ \a sonra beş 
sene müddetle hızmet ifa etmez veyahut istihdam edildiğim vazifeden 
istifa eder veya idare hizmetimden memnun olmıyarak vazi!cme nihayet 
verirse hem ceza! ~art ve hem de tazmin mahiyetinde olmak Uzere, yedi 
.UZ elli Ura ödemeği; ve bunun için b.aloumda dava ikamesine ve ilfı.m 

istıbsaline lüzum olmadan bu taahhütnamenin icraya vaz'ı veyahut hazi
neden alacağım varsa bu alacağımdan def'aten takaı; ve mahsubu; ve yine 
bu taahhütnameden mütevellıt her hangi bir lhtil:\f lci.Q dava ikamesine 
lüzum hasıl olursa bu davanın Ankara mahkemeler.ınce l"ÜJ'etini JısabW ve 
taahhüt ediyorum. 

Adres: 

Nüfus h!lviyei varakasmdakl hOviyetl; 
•.•......... nln cezai sarı olarak taah.hut ettlfl ~ :rt1z elll llra;ra tadar 

ayni şartlarla müteselıııil kefil olarak kefalet ederiJP 
Kefilin meslek ve adresı; 
Nüfus hilvlyet varakasmdaki hilvi;retı; 

.v. 
Kabul edilecek tallplere, mektepte her ~ deTam 9decek stajları 

müddetince aylık 50 - 6U Ura ücıet ve nıc. 1.; u~1.::1 ııı~.tunıyt.!~...1.u nıu ..... .,, . .ı.,ı 
liyakat derecelerine ve teadül kanunu esaslarına ııre 100 - 150 lira ay-
lilt ücret verilecektir. cl638> •2211> 

.n...~·ı: .. ua cı.:ıs \"'-' mıtt<trJarı y<.ı..lılı iaşe maddeleri hııalarında yazılı gün ve 
snaUcrde pazarlıkla satın alın~c:ıktır. Şartanmeleri her ıün komisyondd. görüle
bilir. isteklilerin belli gün ve saatlerde kat't teminatlariyle birlikte Fındıklıda 
satın alma komisyonuna gelmeleri. «2870> 

Cimi Mlklan Muh.Bcl. Katı T .. Pan.rtı& 

Günü Saati D. Ton L. iL L. K. -Nqhut 50 7000 
K. ı-~asulye 50 11000 
K. l\1ercım so 6000 
Bulgur 50 10000 
Pirinç 30 1 ı100 
Makama 50 15000 
Schrıye 25 7250 

~ 

Beher kflomna Sl kun.ı~ 40 ~antim 
fiyat tah!'Tı i~ ~di'en sen tnn heıızin 
17.4.941 günü aaal 15 de pazarlıkla sa
tın a 1 .1ar· kt1r. Ş .: :ı.nl: · her glın 
ko:nL·yonda gc.rulcbiUr. l\1uh~mmen 
bed li 251200 li~ olııp kat'l t.Pmi:ıı:ıtı 
37596 lirarl•r. İs.tektilerin belli gün 
ve saatte F~ndık:ıda satın alma komis .. 
yonuna gel.rclerı. «2874> 

--. 
1050 16.4.941 10 
1650 16.4.941 il 

900 18.4.941 10 
1500 18.4.941 il 
1755 19.4.941 il 
2250 21.4.941 10 30 
108• 21.4.941 il ... 

19.4.941 rQnü saat 12 de pazarlıkla 
3000 geyim beygir ve 2250 ıeyim ka
tır nalı satın alınacaktır. Şartnamesi 

her gün komisyonda gölüJebilir. Mu
hammen bedeli 4:l50 Jira olup kat1t te
minatı 652 lira 50 kuruştur. İ:">teklile
rin belli gün ve saatte Fındıklıda sa
tın alma komisyonuna gelmcleti. «2938, 

Sinan paşa Navarine gelir gel
mez dpnanma süvariler;nden ge
milerin vaziyetini sormuş, hep -
sinden ctam ve tekmil• haberi al· 
mıştı .. Yağlanmağa muhtaç pek 
az s->firıe vardı. Bunlann hemen 
yağlanmasına başlandı. .. Faaliye
tin üçüncü haftasında Turgut reis, 

maiyetindeki yirmi bir gemi ile 1 

parlak bır deniz alayı halinde Na· 
varine geldi.. Sinan paşa ile Ak
denizin en şöhretli Türk korsanı 
görünüşte samimi bir müsafaha 
ile birbirlerini kucakladılar. Do • 
nanma levendleri de yıllardır has
retini çektikleri ve çok takdir et
tikleri Turgut reisin müretteba -
tile sarmaş dola< olmu•lar, onla
nn ayrılık senelerinde başlann • 
&an geçmiş vukuatı birbirlerine 

· cMiknatisiyetlenebilen maden
den mamul kopça ve mümasili 
kapatma vesaitinin enjekte usulü 
ile boyanmasına müteallik usul 
ve İatbikat• hakkındaki 'cat kin 
alınmış olan 20 ni•an 19~9 ta~ih 
ve 2751 No. lu i'1•.ira beratının ih
tiva ettiği hukuk bu kerre baş -
kasına devir veyahut ırcvkii fii
le konmak için icara da'1i verile· 
bileceği teklif edilme1<t' o! -:ıa 'da 
bu hususa fazla malı'.ımat edin • 
?n1?k is!iyenlerin Galet.ada Aslan 
han 5 inci kat 1 - 3 No. lara mü· 
racaat eylemeler; ilan olunur. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 

hikaye ediyorlardı. 
Sinan paşa, Turgudu kendi baş· 

tardesinde kar~ılamıştı.. Müsafa
bayı müteakıp kendi kamarasında 
1V cösterdiği Turgudun karşısına 

,. 
8T 

Rumi 1357 

NİSAN 
? 

ru~AN 

15 
SAL 1 

---- -
KVİM e 
Kasım Hicri 1360 

R. EVVEL 
159 18 

·~ Ez.ar.f 
S. D. Va.kit s. r --
6 21 Gün°' 10 33 

ıs t4 ~ele 5 27 
1 6 58 İkind! 910 

' 19 49 Ak tam 12 00 
21 25 Yat.sı 1 37 
4 34 İmSik 8 46 

SİN GER 
TELE'.\IETRE 

KRONOGRAF 

Ha.ssa.s - Saflam -
Zarlf ve 15 _. 

pranffüUr. 
ÇELİKTEN 
Fiyatı 55 llt'a 

AL Ti:-< 18 AY AB 
F:yalı 135 lira 

ALTIN 18 AYAR 
Fantazi 155 llra. 

Sİ'ilGER SAATLERİ 
Ma.fa~ası, istan bul 
Eminönü cad. No. 8 

İstanbul Hava mıntaka depo amirliğinden: 
1 - 10000 cam matraya kılıf ve tE:terrüah yaptırılacaktır. 
2 - Kılıflar hava rengi kalın kışl:k elbi:-;c kumaşından olacaktır. 
S - 1500 liralık kat'I teminatı c:Bak ırköy mal müdürlüğü.ne yatırılarak mak

huzlan ile birlikte 22/4/941 Salı günü roat 14 de Yesilkt;y hava mıntaka de-
po Amirliği satın alma komisyonluJtunda bulunmalan. .-2909> 

Sahip ve Ba~muharrlri: Etem İzzet Benice - Nesriyat Direktörü Cevdet Karab!lırln 
•SON TELGRAF:ıt Matbaa11 

~~PARA 
\ HAYAT YAlllŞıNIN 

Kürük T ıuarral 
heaapları 1941 

1 Alu!'tos, 3 İkinciteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 

ı - -·:.· j\:: •o::b,.· -- · ı 
p p "~· -----·--

'\ı .~. ·.f·o 
15 Nisan 1941 

18.00 

18.03 
18.30 
18.45 

19.00 

Program, ve Memleket Saat 
Ayan. 
Müzik: Cazband (Pi.) 
Konuşma: Çiftcinin Saatf. 
Mtizık: Çiltcirun Saati-Köy 
Sazı. 

ııüzlk: Vioionsel Solo'lan -
En ver Ka 1ucı. 

19.20 Muzik: Filin Muz.iği (Pi.) 
19.30 Memlket Saat Ayarı, ve A-

jans Haberleri. 

IDARUİlll BİUN IS BANKA! 
.KRAMIYEL.I HESAP 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı MüdürlüğÜll 

Vasflild Kozmidinln 26420 hesap No. sile. Sandığımızdan aldığı (pOI) 
karsı birinci dereced"' ipotek e.~Jp vadesinde borcunu vermcdiğinde:ı 
yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinip rnatııfıı .tD 
desine göre satılması icabeden Beyoğlunda Kfitipmu.stafac;elcbi n1ll 
eski ~refe!endi ve Taksim Kuyu halen Abdullah ve Kuyu sokafınıll 
yenl 13 No. lu kayden 38 metre 50 desimetre terbiinde kagir ev:n ta 
buçuk ay mOddeUe açık arttırmaya konmuştur. Satı~ tapıJ slt"il ktı~ 
yapılmaktadır. Arttırmaya glrlnek isteyen (375) lira pc,v ak~es; 

Milll bankalanmızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. a· 
tün verıilerle belediye resimleri ve vakı! icaresi ve taviz bedeU ve 

rusumu borçluya aittir. Arttırma 53rtnamesi 12/4/941 tarihinden ıı.l 
kik etmek isteyenlere Sandik Hukuk İşleri servisinde açık bulundO r 
Tapu sicil kaydJ ve sair lüzumlu malü.matta şartnamede, takip dosyJ 

dır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunlan tetkik ederek satıh~a çıkarıu' 
menkul hakkında her ceyi öğrenmiş ad ve telcikki olunur. Bi ·inci 
9/6/941 tarihine müsadif Pazariesl Cağaloğlunda kiin Sandığımızd• 
dan 12 ye kadar yapılacaktır. l\fuvakkat ihale yapılabilmesi için teklif 
bedelin tercihan alınması icabedcn gayrimenkul mtikellefiyctile san 
cağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın 
baki kalmak ıartile 24/6/41 tarihine müsadi! Salı günü aynı mahnld1 

nı saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayri menkul en 
tıranın üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile s;ıbit olmıyan • 
lar ve Jrti!nk hakkı sahipl:?rinin bu haklarını ve husu.slle faz ve m 
iddialarını ilfın tarihinden it.ibaren yirmi gün içinde evrakı mu b tel 
raber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle hak1nrııu bJ dir~enı' 
larla hakları t.apu slcillerile sabit olmıyınlar satı.$ bedelinin pay 
hariç kalırlar. Daha fazla malümat almak isteyenlerin 39/940 dos11' 
Sandığımız hukuk ~lerl servisine müracaat etmel•rl lüzumu ilin olııııı# 

DİKKAT 19.45 Konuşma: Ziraat TakvimL 
19.50 Müzilt: Radyo Fasıl Heyeti. 
20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzik: Radyo Salon Orkes· 

trası (Violonlst Necip Aşkın 
İdaresinde) 

Emniyet Sandılı.: Sandıktan alınan gayri menlrulü ipotek l!l!~rrıı''J 
Tenlere muhamminlerimizln koymuş olduğu kıymetin %40 nı tecavfiz 

tızere ihale bedelinin yansınn kadar borç vermek suretile kolaylık C 

21.30 Konuşma. 

21.45 Müzik: Kl.!.slk TUrk Müziği 
Korosu. Şet: ~~e.sud Cemil. 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 
Haberleri; Ziraat, Esham -
Tahvil~t. Kambiyo - Nukut 
Borsası (Fiyat). 

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

Kapanııı. 

•Mangan tarzındaki mahreç 
madenlerinden saf mangan irti· 
batları imaline mahsus usul> hak
kındaki icat için alınmış olan 5 
nisan 1938 tarih ve 2572 numaralı 
ihtira beratının ihtiva ettiği hu
kuk bu kerre başkasına devir ve 
yahut mevkii fiile konmak ıçın 
icara dahi verilebileceği teklif 
edilmekte olmakla bu hususa faz
la malı'.ımat edinmek istiyenlerin 
Galatada Aslan han 5 inci kat 
1 - 3 numaralara müracaat ey -
leıneleri iliın olunur. 

- Dr. IHSAN SAl\lt -
TiFO AŞISI 
Tifo ve oaratiio hastalıklarına 

tutulmamak icin tesiri kat'i 
mu<ofiveti pek emin taze aşı
dır. Her eczanede bulunur. 

Ku1usu 45 kuruştur. 

DEVREDiLECEK İHTiRA BERAT! 

•Maden çubuklarından taş şek· 

linde mücef cisimler istihsaline 

ledlr. (2947) 
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Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihi: 18R8 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Llrını 

~ Şube ve Ajans adedi: 265 

~Zirai ve ticari her nevi banka_m~amelel 
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Para Bir.--: .. ırenıere 

mahsus usul ve prese• hakkında- - 28.800 Lira İkramiye VeriyO 
ki icat için alınmış olan 15 nisan ~-Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız ta•arruf hesaplar,ıı'!' 
1939 tarih ve 2753 numaralı ihtira ::::. az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilec.:k kur'n ile ns~I 
beratının ihtiva ettiği hukuk bu '5l plana ıtöre ikramiye dairıhh!~lllrtll'. 

.fıl 4 adet ı.ooo Lir.ılık 
kerre başkasına devir veyahut -;;; 4. • 500 • 
mevkii fiile konmak için icara da- ~ c • 250 • 
hi verilebileceği teklif edilmekte 3 40 • 100 • 

~ 100 • l50 • 
oamakla bu hususa fazla malı'.ımat iij 120 • 40 • 
edinmek istiyenlerin Galatada ~ 160 • !t) • 

4.000 
2.0~0 
ı.coo 
&.oao 
s.oan 
4.P".O 
3.200 

, 
, , 
• 

s 
Aslan han 5 inci kat 1 • 3 nurna- :a DiKKAT: Hesaplarındaki :ıı ralar bir ~ne tc nde ~O lir-.Jw 
ralara müracaat eylemeleri ilan ~ şağı düsmivenlere ikramiye cıktıiiı takd.rd~ "l> 2' iazlasilr. ,.er•ı 

~.:~ktir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Eylı'.ıl 1 Bir;ncık& o . ·ı. 1 

oı::~z Levazım Satınalma 4=oıı~nı;~iı;Ililll;;,;~~lm=~~~nınmınmınnımrnıı:nınnınu 
Komi•yonu ilanları İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundıı0 

1 
60 No. lı hin - Ellerinde elli kilodan fazla müstamel saç buluıı"" 

1 - Tahmin edilen bedeli, 29.284 IJ. bük O .. f d b lar1" 
ra olan 20.000 kilo sadeyağmını 18 Nisan ve mi fahıs1ar UA.n tarihinden itibaren ç gun zar ın a u saç f, 

1 
ve miktarlarını bir beyanname lle VilAyete blldirmeğe mecburdurlar ... 

941 Cuma ıünü saat 14. de pazarlıkla 29 No. Ju J..1illl Korunma Kanununun verdiği salahiyete istinaden il~n ol~:·. 
eksiltme~i yapılacaktır. t c2r"'. 

2 - ilk teminatı 2196 lira 30 kuruş ---------------------------~ 
olup sartnames! her gün 146 kuruş mu-

1 

... 
kabilinde komisyondan alınabilir. ·_ 1 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatte ı· ı k B a h a r M o d a ı a r l istanbulda bulunan komisyonda hazır 
bulunmaları. •2861> 

ZAYİ - Çatalca jandarma bölil-
filnden ......... tarihinde aldığım ter-
h.is tezkeremi zayi ettim. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmU yoktur, 

Adres; Zafrıınbolu Çukurv!nn 1c:Ö· 
yii.ııden 316 dolumla Alt oi;lu Sr.fl 

lltARAMA.'11 

Beyoğlu İstiklal caddesinde Hacoplu Pa,ajı kar~ısında 

B A YAN Masazası ef1 
son moda 

KADIN TAYYÖR ve ROBLARı 
mn en müntehap çeşitlerini getirmiştir. ___ ... 

Bir 1iyaret isbatı müddeaya lıiifidir. 


