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••••• TIL&a&rL&aı YB BABIRLIRI vı••• A&IAM 8AllTBSI 

GONON 
Blinçosu 

Yugoslavga
nın tasf igesin

d en sonra 
YuaoalayYanm hazin i
kıbeti ne olursa olsun ni
laai zafer Sırp milletine 
tekrar liyık olduiu me•· mi Yerecektir. Balkan
larda bqlıyan harp tim
di en çetin safhasına sir
•ittir, buna mukabil Af· 
ribda yazi7et kurtul
IDUftar .. 

t-.ı ETEM iZZET BENie& 
Y-......,a, onu balha• siWu 

elhuba lauakaufbr. Baa4u iti)'· 
"9a&aaperyer Sırp aruplanmll 
~ Alma• ve İtalyaaJara 
..;.. ~te mubarelteleri •ermek 
lllıetiıe ia'a~ta lnalan•ılan malı· ......... 
Y~ tahmip etlll4iiinclen 

..... llr'ıtli INr pkil•• siWıı el· 

... -.mtea; fimdi barp bil· 

.. llkleti .. •elafe&l ile y-- . 
a...ın; cephelliM hatibi etmlt bu
.... , •• Yq .... YJa, lhti•ı ettlil 
.. dirt "' .. birilalria• kalbi 

11metıer •mıhu etim ekal· 
'1etleri ile Pre• Pol devriııfD 
~labızl-İı •• pefin eaareti lla
.... u., lnuuada. yabclet yok· 
'-t. ile ltukm balhdle atra•siı 
• arpta Y-•• . lnıllls cephesine 
lbatteealf sanrb elanlf, fakat 
'-una mukabil .....- Sarp mllle
tlaia milll •• ruhi a.aletial tarih 
•1nuranda tesblt etmiştir. 

lngiliz - Yu
nan hatb bü
t ün Alman 
tılzyikine rağ· 
men yerinde ............... 
waıı1etıa ••118-
rece c ı d dl old•la 
ıa11ıaaa•ı1or 
Bern, 19 (A.A.) - AUnadan fmc

n Teıırat Ajansına blldirWyor: 
Atlna7a ı•len son malQmc1ta ıere. 

.Almanlar, Jnıtllz - Yunan batlanm 
benilz 7armıya muvattak olamamıt
lardır. Bununla beraber, Atlnada vazt. "tin son derece ciddi oldutu aaklan· 
~aktadır. Son derece muaııııidaııe 
devam etmekte olan muharebeleriD 
tlfen'(lab benilz malam delildir. 

ATİA.'IA ASKDt VALb.JGi 
Atina, 19 (A.A.) - General Hrllto 

Aftakos Atina YObek Askeri vaıw
jbıe tayin edllmiftir. General dün rad• 
7oda netnttfli be)'annamede balla 
mQnhuıran kendi lflerb'le megul ol• 
~ ve 10tukkanlılıklarmı muhafa· 
11178 dam etmektedir. Umum! top
Jmıtııar, IOkatlarda kalabalıklar 7UÜ 

, ....... :llMI..,....) 

Harbin kat'i 
sahnesi Balkan· 

lar değildir 
Vllflnlton. it (A.A.) - inıWz Btl· 
~ ElcUI Lord Balifaka, SlmaU Atrl
bdaki ukerl vaziyet bakkmda Ame
rikan Harld7e Nazın B. Hull ile IÖ
rOttQlrteo IODl'll pzetecllere 79ptılı 
be7anatıa. Şim&U Afrika Yui)'etinl 
bulQD Balbıılar muharebesinden da· 

(Denmı 1 lllcl a)'facLa) 

Mltneffa Ymaan Bq~ekili 
Korida 

Korizis'in ölümü 

Yeni Yunan 
kabinesinin 
sür'atle teşkili ] 

bekleniyor 
Kral bir çok ••h· 

siy etlerle 
mu,avere halinde 

Atina 11 (A.A.)- Yunan Krah 
Bqwekil Koriziıin fiie'etea nlab
aı haber alır almaz, derhal birçok 
phsiyetleri saraya davet etmifilr. 
Yeni Juabinenin sür'atle f81kiline 
lntizu ohınmaktaclır. 

Yaaaa cephesine yerditl arar J 
bz•••'-•' ............... 
le tevırin hıll••-lr "demokn• 
iller bu öcleşme H denllle,meyi 
bbul etmışlerdlr. Nihal saferde 
Bırp milleti; elbette liyık oldup 
~ tebır lktinp edeeek " 
Ttaıanın huin lkıbethadeki •CIJI 
-utacakbr. 

AYrapa laarbhaln mua«hleratı 
laeriade btlytlk bir ehemmiyet 
••hafna edea •a llıftaaın i~· 
.. •e rtln6n billnçosaadı Yqot
... ,. 1"a YUiyetl iktisap etmlt " 
'61111 harpteki u•ar bile bir ~ 
'Wiklfk ıiMerip Yananiltua " 
l.at~ eephesiae tek bir dker, 
~hte. top, mıbeme ~ırerne
lllit •lal'alr tam ı.,.ı alhna pçer
~ll; bilin~aa diter sallifeleri 

blyak mab.emetl taltartb 
ettlflltelrtedlr Yanaa phlrlerl ele matemaaıyen ltalyan n Alman tayyarelerinin 
AYTapı b~blnia mak•••enta Nmbalan altmcla bırpalanmaktad ır. Yukanclaki r•im bir Yunan 
~ lnlllletoenin .arlıil ba~ eeJartade kmbalardaa yaralanın sivil balkın periflD halini ıöateriyor. 
~· 8alkıalırdakl Ynan • lnıl· ı---

hı"' .. maka .. met ..... e1.. lstanbuldan Anadoluya gitmek istiyenler 
rind•a ~k daha ehemmiyeti hais 
lıalunın Muw cephesinde Alman 
... rrazu hemen hemen tam ifa· 
t.ıi de durdurulmuştur. Almanlar 
Jenı takviye almak fınahnı balı· 
•u•dık~a bu eeph.de, belki uıtlda
faa •nıkinına da sahip olamıya
eaktar, Şarki Afrikadan ,,tiril· 
.. eıu. bulanan imparatorluk kuV· 

·•etleri tarafından imha edilecek· 
ter.ır. 811 Mim••• AJmanlarm 
.. llkt.aı.u urtmda &vnapa har· 
.... ftnnek isteliklerl istlbaı .. 
tla • ...... " en pmll .alet ...,.... .................. " 
Alauıa emellınl tekrar Al .. • ta
lanarwaa ... 1an f9M ablmll 
.... ıkı.lır. Blunaiqla, ,._ 
hm. ......... . ..... balyaa 
taa"11ftrlan ••mru1muı; fqll· 
tere •• taıtlterealn alhll saferi 
kadar AnulNI haTbla hl " harp 
..... daki milletlerin mukadderatı 

t 

,.,.._ 1 .... ..,,,... .. 

Haftalık 
Askeri icmal 

Cepllelerde itil' haftada ce
reyan eden hareklta dair as
keri mutehassı'iımızın bu ta· 
1anı d kkat makalesini burih 
4 llncil sahifemizde okuyunuz. 

Yeni müracaatler 
için An karadan 

emir bekleniyor 
.., ........ r1 ................. il 
..... Jll'll*l tatll ...... pb ... •8*11 ' ı latanbuJdaa Anadolu;Ja sftmek ...... 

B-u·· ya·· kacla :;,...;.. ~ .... nı.nctaılınn l9Ylrv- leri için icap eden bilet ve ves1kalann 

Dun
•• de iki. mo- buırlanmaana devam eclilmeJdedlr. 

TaW Silnlerı olmuma ralmeD, bUl(ln 
llleden IOnra ve 78nD da v0A7eue 

to •. r çarpı• tı calılm•lara devam edilecektir. 
y Sevk ifl emir ıelince sıra numara-

atyle yapılacaktır. Beyaruıame vermek 

bı• ri battı tlzere yeniden müracnatlar vW ol
maktadır Fakat muddet 15 Nisanda 

Baıuede • otlrla 
•lrıttıbatı glç· 
l l ili • •artar ı I d ı 

I Yalovadan lstanbula yilk ıe • 
tlrmekte olan Karamurseıli S hm 
oğlu J 1 a J)ıller idare naeki K • 
ramürsıt'l limanına kayıtlı cŞa- 1 

(DnUIU i lalol ___ , 

dolmuş •>lduğuad..,n bunların kabul e-
dllıp edllmlyece~ baklwıda emır bek· 
Jenmektedlr. 

D ğer tllraftan ıtdeceklerln kira 
muk velelerlnin rıasıt feshedlleceğl 

bakl<ında W:kümet tetk kler yapmak
tadır. Bu tctk kler sür' t bit lec. k-
tir. H r Ud tar f d t 

b 
hp 

d ek m ka
me uh addedil•· 

Romanya da 
bu paskalya
da bir te hiş 
hareketinden 
korkuluyor 
Baıvelıll ord.,. 
ller llltlDlale kartı 
ll•z•• llalanmamaı 

emretti 
Btikret U (A.A.)- General An· 

toneako diba nqrettiii bir teblii· 
de bilhusa diyor ki: •Biıkumet, 
millet ve hükumet düşmanllJ'lDlD 
bir sara teririat hareketleri. huır· 
ladıklanm laaber almıttır. Büldi
met, bü«ba terörhtlere lhtarcla 
'bulunur •• bunların merhamet
sizce idam ..Uleceklerinl temin 
e7ler. 

Blikbaeqe ...ıtm halanın 
7erlerde aaklaua terlrist tefleri 
de idam edileeekdr. 

Milletin bir tek ınasu ~ardır: 
Sulh ve sillribıet içinde pbtmak. 

ORDUYA ·HAZIROw EMRİ 
Bükreş ıt (A.A.) - Paskalya 

mtlnasebetile General Antone,ko 
bilhassa orduyu her ihtimale kır· 
fi hazır balunmap davet etmiı· 
tir. 

Y ugoslav ordusu
nu Almanlara tes· 

Hm ec en'er 
Boma 19 (A.A.) - Stefani a • 

jansına göre, Yugoslav ordusu -
nun teslimiyeti perşembe günii 
Belgradda Yugoslav Generalle:ı 
Yankovıç ve Markoviç tarafla -
nndan imza edılmiştir. 

Amerikadali: i 
Yugoslav gemi-
leri lngiltereye 

gönderilecek 
Vquıgton 19 (A.A.) - Yugos· 

lav ttfıri Fotlç dfin beyanatta bu· 
lunarak, Yugoslav Kralı ile Yu
goslav hukumet ve mılletinın 
mOstevllye tarp mücadeleye de-
vam edeceğını söylemıştir. 

Fotic, bundan sonra, Büyük 
Britanyava yardım maksadile, 
~rp yanm küresinde demirli bu· 
lunan ve 120,000 ton tutan Yugos· 
lav gemtlerinin Büyük Britanyaya 
nakledileceklerini il&ve etmiştir. 

llaema yaaguu 
Dün gece saat 21 raddelerinde 

Ortaköyde vapur iskelesi Cadde· 
sinde Emek sinemasında filım tu
tuşarak yangın çıkmış fakat et
rafa sırayete meydan verılmeden 
söndurulmustür. 

EN SON 

Ba &elle çok 
çetin harp se
nesi olacak 

Hitler neşrettiği yeni 
bir b e yanna m e de 

böyle diyor 
Bertin 19 (A.A.) - D. N. B. 

bildbyor: 
B. Hitler, Alman Kızılhaç Ce

miyetıne ikıncı ardım senesi n.O· 
nasebetıle Alman milletıne hita· 
ben b r beyanname neşretmiştir. 
Bu beyannamede bilhassa deni • 
byor ki: 

Önümii?.de çok ~tin blr harp 
senedi vardır. Alman mtlJetinin, 

tDt• ... ı iMi ~rau> 

Şimali 

Balllaaıarda 

Vulyete ll•Jrıı 

AlmanlarSO 
bin kişilik 
zayiata rağ
men cepheyi 
yaramadı 
~--- rakat~ ...... 
ta,aa ..... 
Aate artmüta
lfır, vazıret 111. 
tb clddlJ•tllll 
......... et-

••lıtedlr 

Almanlar Yugos
lavyadan mütema
diyen yeni kuvvet-

ler getiriyorlar 
ANADOLU AJANSINDAN W 
ANKARA RADYOSUNDAN: 

SimaU Yunanlstanda muharebe
ler, cephenin he7etl umumiyesln
de bütün 1lddetl7le devam et
mektedir. Alman taz:y ki Yuıos· 
laV)'adan ıettrllen yeni kuvvet-

(Dnual ı IDel l&Jfaa> 

Fa t ih Sultan 
Mehmedin ge
milerini kara
dan Halice in
dirdiği yer 1 

BlleGJe it• .. Yld'e 
l ı t ...... , ........ . 
..... llbtlal dlllecell 

Beledı,.. ........ Fatih Sultan ...... 
llledln bQ)'Wt lllıl'ıda bir bü8ıODG. ~P
tımuya kanr vermiftir. Bu bOst. Nl
f8Dtaıında Vali Konatı karşısında~ 
D1 tesis olunan Cocuk Bahçesine dıld· 
lecektlr. CQnkQ burası Fatih S..ıllaa 
Mehmedln lstanbulu zaptederken t.
tlnbul Bolazından harp cemllerlnl 
karadan Halice lndlrdltl sabamD la.ID 
ortasına tesadüf etmektedir. 

Bu karar Beledıyece Dah llye Ve
lrlletlne blldlrilml•tlr. Müsaade ftril· 
dltl \lkdlrde hemen tatbikata pçile
cektlr. 

rrau•da ı Ma711 
Viti ti (A.A.)- Pransada 1 ma-

719 hu,usl bir p'şaa ile kutlana• 
caktır. Mar•pl P•t•n bir nutuk 
söyliyecektir. Amiral Darlaa .. 
Liyonda söz ılıcaktır. 

Yalnız beş günlük taarruz he
def elde edilmeden Almanlara 
50 - 60 bin ölüye mal oldu 
(:Yazan: BMIBLI KURMAY SUBAY~) 
ŞİMALİ AFRIKADA: 
Lıb~ adı vui~ et, gittikçe b•· 

vet bulan lngiliderin lehine inki
taf etmektedir. Alman kaynakları
na ıörc Sollum ve Tobruk işgal 
...._ffllr~llen•an11ıete• ..... 
.. llmlveeektlr. Alman - ltalyaa 
motörlil bırlıklert Uç •tef UUIDda 
blmıı cibidirler: 
1- Şarkta Mena matrah me.

tahkem mevzii önlinde 
Z- Şimalde lnıiliz donanmaa

aın uzun ve ıitr topçu1u 
3- Garpta muvasala hattı 6-

serinde Sollunı. ve Tobıuk kalrleri. 
Bu Uç cephe üzerinde mukave· 

mele ve devamlı surette tahrip 
•e imha ateılerine tatulan Alman-

Ç ER Ç E V• 

ANLAŞMA 
.NECİP FAZIL KISAK'Can 

Japon - Sovyet anlapnuanı 
en sonra tehır etmek istedim. 

Zıra insan zekisını mihenk· 
taşı ıibi olçtiye vuran bu anlat
ma, isledim ki herken filin 
etrafındaki yedi kor komedya
sını oynatsın; ben de onunda 
sekizincı kör ııfatile itin içine 
karışayım._ 

itiraf etmeliyim ki sekizinci 
kör olmama rağmen dünvanın 
dört bucağından gelen yedi kö
rün tefsirine katıla katıla gül· 
mekten kendimı alamadım. Ba
na ela ayni tekilde külecek bir 
dokuauncu kör niçin bulumu-
un?. 

Japo• • Snıet •hp7111, ... 
tuafm \ lr'blrlae ..,.. ..... 
.... 4obn•ama., sal..,.._ 
.... taalıhlWbl ~~ 

~-'· Baca~.,...._..., ... 
•mWe aal8fl8QI fl71e "'* 
eller: 

- Rem Japon78f llem .. S... 
7et amya, tamamlle aulh~ 
bir pye ,..tnde... Japonya, 
kendisine ka111 bir Amerikaa, 
Sovyet &•Y• da bir Alman te
cavtldlntl tekbıtına önliyebil· 
mek için. birbirlerini kendi cep
helerinden emniyet · kefalet 
altını almak istiyorlar. Böylece 
.Japonya, Amerikanın Sovyet 
Bu yayla bırlikte kendisine 
karşı: Sovyet Rusya da Japoa
~anın Almanya~ la birlikte ke .. 
dısine kartı harekete geçmesıne 
mlni olmuı •emektir. Hadise· 
ün~ Sovyet &111yıyı elden b-

İtalyan birliklerinin deniz irtibatı 
da sıkı kontrol altını ahnmıştll'. 

<~ama: 5 lncl sa)'fMla) 

Simali Afrika· 
da Alm a n lar 
müdafaada! 
Lonclrı 19 (A.A.) - Bu ıeee, 

Şimali Afnkıdaki harekit hak· 
kında hiçbir haber alınmanrtftlr. 

Son haberlere ıöre, .;on 48 saat 
sarfında Almanlar tedafüi ..m 
yette durmaktadırlar. Düımanıa 
Tobrukta olU ve esir olarak za7i• 
atı ZOOO tahmin edilmekedir. 

prmak auretile Amerika mtite
enir olduğu derecede, .Japon• 
7ayı Sovyet Rus~ a üzerindeki 
emellerine teırik edememek w 
kınımdan tla Almanya müt...., 
sirdir. Tek rümle7le mihver 
bir Sovyet tertibi karıısuada, 
Japonya ıibı bir uzvunun Sov• 
yet Rusya mevzuunda atalete 
mahküm edilmesi dolayı ile 
bilhassa kayıplı çıkacaktır. 

Hadisenin mürctt:bi ı ~ dol• 
rudan doğru' a Almanyadır ve 
Alman'a So\ :\et Ru 'a~ a kar
tı şim lik J pon~ a~ la mü te
rek bir teca\ uz ihtimalını bı· 
his mc\ ıuu olmaktan çıkara
rak, Japon) anın Amerkay• 
karşı hareket serbestliiiai te
min etmittir. 

Moskovada 'blr•lrlne teaYls 
etmiyeeeiini taıllhUt ... ild 
•e Jet, birWrlne u......-, •oku••-·· .......... mail 
... attmda;, ....... batll:ltlalt1 
• bip İlareket •rlıeatisl .... 
Uamı serte......,_.. ohl7•• 

8-lee• iııllla.w 80vyet a.. 
~ tfttlltlle bir azvunu U... 
Jettlrmif, ve arkadan So97et 
auyayla bpııtma vnl1etba 
olan .JapoaJ ayı bu \•aziyettea 
kurtarmıt, ayni kurtuluŞ11 So 
7et Rusyayı da vadederek oa 
sözde olmasa bile fiilde ken 
yolunu takibe davet etmiftlr. 

Sonunda Sovyet Rusyayı 
arrm vakti gelince, acaba _.. 
'1erin, hatti tek ve bq ..... 
rayla. bu basa'lta ~eceli ..,. 
prl bir nbıtı talaVVlll' ..uı.. 
•Utr mi?. 

Ba umanı kadar, clokunmaJr.i 
Wımek, saldırmak menuun• 
ne çıkmışsa, dokunmamak, m .. 
memek, saldırmamak taQ.l.llt
lerinclen çıkm.qtır. 



Zeytin yağı{r=;:;;;;;::;;;1' 

KUZU VE ... 

KURDA DAiR 

Bakırcılarda. Koço iamia· 
ile bir vatandqıa Wai kan· 
fllll, küçük, ehemnıiyetaiz bir 
zabıta hadiıeai olmut .. Gazeo 
telerin yazdığına göre, Koço, 
lııir kuzu çalmıthr• 

Bu vatandq, mahkemede, 
lfta iddiya . kartı tUDU 'SÖyliio 
yor: 

«- Hayır, diyor, ben lm
zuyu çalmadım, kuzu benim 
arkamdan kovaladL.ıt 

Ne garip kuzu deiil mi?. 
Zaten, tU zamanda, kurt ile 
kuzu pek ayırt edilmiyor ki •• 

MAjlNO'NUN 

YERiNDE TARLA 

Framızlarm tu methur 
Majino istihkimları vardı. 
Yıllarca dillerde deıtan olan 
müstahkem kaleler.. Bir ga
zetede okudum: Şimdi, bu 
iıtihkamlarm hepıi yıkılmıt 

ve malzemesi buradan kal
dınlmıf, istihkamların bu· 
lunduğu arazi de teaviye olu· 
narak tarla haline ıokulmuf .. 
Şimdi, Majinoda ziraat yapı· 
hyor. 

Ne hazin tecellidir: Maji
noyu Fransızlar cekti:. ler 
amma, baıkaları cbiçiyorıt. 

Ne ekersen onu biçersin, 
derer .. Fakat, her zaman ka.. 
zm ayaiı öyle <!eğil .• 

TRAMVAY 

DURAKLAR! 

Bir kaç tramvay durağuım 
yeniden değiıtirileceği haber 
veriliyor. Bu arada, Sirkeci 
bekleme mahalli vardır. Ah, 
fU Sirkeci tramvay durağının 
taliluizliii.. Bütün İstanbul
lular bilir ki, bu durak, seyyar ı 
esnaftan ziyade ıeyyar bir 
llaldedir. 

Sirkeciden tramvaya bi
aenler, artık, nerede durup 
bekliyeceklerini ıaıırdılar. 
Yokuları bir yerde durdur· 
mak maksat değil midir?. 

Biz, zaten, arabaların için
de de duruyor, adeta gitmi
yoruz .. Tramvay İdaresinde 
nedense, bir durak merakı 
var! 

PASLANAN 

DiŞLERE DAlk 

Bir adliye haberi okudum: 
Sirkecide, bir ditçiye dit yap
tırtan bir vatandq, aradan 
iki üç gün ıeçtikten ıonra, 
görmÜ§ ki, avuçlar dolusu pa· 
ra vererek, ağzına taktırdığı 
o altın ditler, paslanıyor. 

Altın pa$ tutmaz, derler, 
amma.. Fakat, iki üç günde 
paılanmrya baılanan bu dit· 
!er, altın olmadığı gibi, mu
hakkak ki, teneke de değil.. 
Çünkü, teneke üç günde paa
lanır mı?. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 34 

ihracatı 
lngilizler piyasamız
dan 5000 ton Zeytin 
yağ sahn aldılar 

Sem zamanlarda zeytinya~ ih· 
racatıınız art~tır. Bu meyanda 
İngilizler de 5000 ton zeytinyağ 
utın ~. İngiliz Ticaret 
Birliği Türkiye mümessili Krob 
bu yağların teslim ve nakli iiZ4;" 
rinde alakadarlarla ve İhracat 
Bir liğ! ile müzakerelere başl&mlf" 
tır. Bugünlerde yağlann aevldne 
b~lanacaktır. Diğer taraftan bu 
yıl zeytin mahsulümüzün geçen 
yıldan daha fazla olacağı tahm.ia 
edilmektedir. 

KÜÇÜK BABERLEB 

ViLAYET o• BELEDIYEı 
• * Hariçten getirillemiyen su 

saatlerinin burada yapılması için 
tetfkklere geçilmiştir. * Ramide Topçularda kurulaa 
Atpazannın Mısırtarlasına nakli 
Dün ıehir Meclisince kabul olun· 
muştur. * İdaireiörfiye Komutanı Kor
general Ali Rıza Artunkal, bu sa· 
hah Vilayde giderek Vali ve Be
lediye Reisi ı:loktor Lütfi Kırda!la 
bir milddet göruşmüştür. * Şehir Meclisi, dün saat 14 de, 
ikinci reis vekili Faruk Derelinin 
reislığinde toplanmış, hır aralık 
toplantıya Vali doktor Lütfi Kır· 

llral ve Anası 
Berlin kaynaklarına göre, Y•· 

ı:oslav ordusu te..lia olmllf*ar. 
Hazin akıbet ..• 

Gazetelerde, Yuı:oslav ana 'Kra
liçesi, müteveffa Ale.ksandrm zev· 
cesi Marinin, gazetecilerle yaptı. 
ğı bir mülakatı tıktı. Mari, şimii, 
İngiliz sayfiyelerinden birinde, Ü• 

çük bir evde oturmakta ve ild -
nedir, Yuııoslavyadan ayn ve 
mak bulunmaktadır. 

Marinin ıztırabı ikidir: Evveli, 
memleketinin düştüğü acı akıbet.. 
Sonra da Yugoslav tahtına beııiis 
yeni oturaıa, 17 yaşındaki oğlu idi· 
çük Petrodan haber alamayışı.. 

Kraliçe Marl şöyle diyor: 
•-Oğlum Kral Piyerden e11 -

olarak bundan bir hafta evvel ve 
bilvasıta haber alabildim. O güıa, 
nerede olduğunu bihnediğim ,;
bl, bugün de nerede oldııfunu hil· 
miyorum.• 

Bu cümlelerde, bir ana şefkat 
ve bağlılığının bütün hüznü var· 
d.ır. 

Yugoslav Kralı Piyer, şimdi 
nerede?. 

Evet, bu bir meseledir. Hafıza· 
mızda yanılmıyor"ık, bütün Yu· 
gOSlav muka\•emeti müddetince, 
Kral Petro, hiçbir mesaj, emri· 
yevmi neşretmemi~tir. 

Yugo lav milletinin diiştiiiil 8· 

cı felôket kadar, genç Kralın bir 
ıükiıt örgüsü arkasında bulnnan 
şahsiyeti de, şüphesiz, Sırplara o 
derece teeuür vermektedir. 

Allah, Sırpların yardımcısı ol· 

dar da iştirak etm~tlr I 
*Şehircilik miltehass~ı Mösyö ______ R_E_S_A._T_F_E_Y_z_ 

sun!. 

Prost'un mukavelesi üç aene daha 
uzatılmı<tır. Bele iyeye Yeri• 

* Bo~uk ve damgasız ölçülerin l&D l"'ltlkJer l Ş 8 
mağaza ve satıcılarda bulundı.ırııl- o. 
maması, ölçüler hakkındaki Be- J 8 I' 8 m 8 d 1 1 
lediye talimatnam-esine eklenmiş· 
tir. Hariçten gelen ve Belediye için 

TiCARET ve SAN AY/: ayrılan 60 otomobil ıastiğinin eb· 
atlan Belediye otomobillerine uy-* Balkanlarda harbin başlaması 

üzerine merkezi Avrupa ile olan 
ticari nakliyat durmuşt~. Fakat 
son gl1nlerde vaz.lyetlerin değiş
mesı üzerıne yakında bu yolun a
çılacağı tahmin edilmektedir. Bu 
suretle venlden mal naklinin 
mumkün olacai7ı anlaşılmaktadır. 

* Dün yabancı memleketlere 
yaptığımız ihracatın yekunu 250 
bin liradır. Tütün, deri, tuzlu ba· 
!ık gibi birçok maddeler ihraç e
dilmiştir. 

* Toprak Mahsulleri Ofisi şeh· 
rimiz tubesi bakkallara bır çuval
dan a13ğı olmamak şarlıle irmik 
satınaga başlamı~ır. * E'lvelkı gün 27 lira 40 ~ 
olan bir allınm .fiatı diiıı 28 lira 
20 kuruşa çılcm~tır. 

MOTEFERRIK: 

* Hüseyin isminde biri Taksim
de oturan Ahmet km Sabnye a
dındaki metresınin yuzünü dün 
jiletle dört yerinden kesmiştir. * Bu gece Belediye gazioosun· 
da ven1me&i ltararlaştırilmış olan 
•Büyük Türk gecesi• görülen lü
zum il zerine tehir olunmuştur. * Unkapanındaki dükkanında 
arama yapan orman muhafaza 
çaıMJşlarıudan Fuat ve Jforiye 
bulduklan kaçak icere leler için 
5 er lira riiJvet teklü eden Artin 
isminde bir keresteci dun 8 inci 
Asli~ Cezad1 muhakeme olun -
m"' ve l a,· 22 gün hapisle 32 lira 
para cezasuu. çarptırılmıştır. 

mamıştır. Bunun üzerine Belediye 
Vekalete müracaat ederek halka 
tahsis edilen lastiklerden kendi· 

sine bil- miktarının veril:Msini 
istemiştir. Dün Vekalet bu h:usıısu 
kabul ettiğhıi Belediyeye bildir· 

miştir. 

YıJnlmıyacak ban 
Müzeler Müdürü Bay Aziz ile 

Heyeti Fennlye Müdürü Nuri dün 

Mısırçarşuıına giderek çarşının 

yanında bulunan eski hanın ta
rihi kıymetini tetkik etani§lerdir. 
Bu hanın yıkılmaması Beledi • 
yeye bildirilecektir. -
İzmit ·mekteplerinde 

İzmit (Hususi) - Şehrimizde 

ve Vilayet mıntakasında ilk ve 
orta okullarda dersler 15 nisan 
akşamından itibaren kesilmiştir. 

Kanaat notları wrilmiştir. 4k 
orta okulların son sınıf imtihan· 
!arına 22 nisanda başlanacaktır. 

Geyvede tetkikler 
İzmit (Hususi) - Valimiz Bay 

Ziya Tekeli, refakatinde Sıhhiye 
Müdürümüz Dr. Şerif Kayi ve 
Nafıa ı.tüdürü B. Cevdet ônaran 
olduğu halde Geyveye gide,-ek 
tetkik ve teftişlerde bulunarak 
avdet etm4tir. 

KOLKOLA 
mez8in. Otomobiliniz bir kazaya 
uğradı desem, bu da mümkün de
ğil. 

- Neden? 
- Rezzanda birşey yok da. .. 

Müellifi : Nizamettin NAzlF 
Kadının hakikaten acınacak bir 

hali vardı. Rezzan, elleri hakkın· 
da ııöylediği sözlerin, onu yediği 
dayaktan fazla müteessir ettiğini 1 
anladı. Daha ileriye gi1meğe gönlü 
razı olmadı. Yorgunluğuna rağ • 
men yerinden kalktı. Raşideyi 

koltuklarından tuttu, doğrulma • 
sma yardım etti. Yavaş yavaş yü· 
rüterek banyo odasına götürdü. 
yüzüne biraz su serptL L~vabo 

iistündeki bir kolonya ffşesini açtı, 

alnındaki sıyrıkları temizledi. Ko· 
şa ko~a salona gitti, Raşid-enin 
çantasını aldı, yine koşarak ban· 
yo odasına döndu. İkisi de konuş· 
maksızm tuvaletlcrlnl tazelediler. 

Sonra kücük salondaki dağınık· 
lığı düzelttiler. Bu sırada merdi· 
venden bir ayak sesi ve apartı· 

man kapısından bir anahtar tı • 
kırtuıı geldi. O anda açılan kapı
dan gır~n iki erkeğın, kollarını a
çarak salona daldıkları görüldü. 
Bunlardan biri Rezzanı sevgi ile 
kucakladı. Fakat diğerinin i.ştihası 
derhal kesildi ve Raşideye bir a
dım yaklaşınca durarak bağırdı: 

_ Ne oldwr"ruhum sen? Kim 
koydu seni bu hale? 

Olgun kadın, •imcil, o her za· 
manki tavrını takınmı•. mermer· 
den bir heykel g!bı dimdik duru· 
yordu. 

- Hiç ... • d~J • ad! bir kaza. 
Bu cevap gelen adamı tatmİJl 

etmedı: 

- Büyük ~çmlş olsun sevgı • 
ıım ... Tramv ydan dilş ü des~m. 
imkanı yok ... Sen tramvaya bin-

Raşi<le, aşıkının bir mana vere· 
medi~i bir ıinlr lililı:le; 

- Yok mu? • dedi • kafasına 
tokmak lndirilmişe döndü zavallı. 
Ben kazayı ondan ucuz atlattım. 
Bir cam kırılmıştı. Bıraz yüzüm 
sıyrıldı. Fakat o ... 

Bu sözler, Rezzanın sevgilisini 
meraka dfu;iirdü: 

- Sahi mi! • diye bağırdı • 
böyle müthiş bir kaza geçirdin de 
bana söylemiyorsun ha? .. 

Bu heyecan Raşideyi güldürdü: 
- Üzülme!_ - dedi - o kadar 

zedelenmedi. Sana kendini beğen· 
direbilir. 

Ve kendisine sarılmak isterken 
hayretle durakalmış olan sevgi· 
lisinln boynuna sarılıp: 

- Öp beni! 
Diye ba~rdı ve kollarını boy

nundan ayırmadıjtı adamı ite ite 
salondan çıkardı, koridor bQY1.:'1.Ca 

Tahsile Devam 
eden memurlar -
Bunların 
• • • 
ıçın yenı 

vaziyetlerini tesbit 
bir kanun yapıldı 

Tahsile devam eden memurlar 
Ja,aklı:ında hazırlanan yeni kanun 
liyihası 1fecli3e verilmiştir. Bu 
liyihada fÖyle denilmektedir: 

•E.sas llibarile memurların da· 
ima vazile başında b

0

ulunmalan 
tabii ise de şimdiye kadar tahsile 
devam eden memurlara Jcarp 
m~lrk gösterilmİf ol • 
ması bu hususta bir kanun tek • 
llliai ururi kılmıştır. 

c.Aııcak orta öi'retim müesse
seleri için lüzumu kadar öğret • 
men bo.unmaması dolayısile bu· 
ralara muvakkaten tayin edilen 
lise mezunu yardımcı öğretmen· 

!er ekseriya yüksek tahsil talebesi 
olduğundan bu gibilerin bir is • 
tisna mevzuu te~kil etmesine lü· 
zum görülmüJtür. 

. Hususi okullarda öğretmen -
lik edenler Devet memuru sayıl
mamakla beraber bunlar Maarifçe 
tayin edilmektıe oldu~ için ka· 
nunda bun !arın vaziyetlerinin tas
rihi fayrlalı görülmüştür. 

cDiğer taraftan meslek bakımın
dan ehliyetini arttırmak maksa· 

6tretmealer yar
dım blrllll kongresi 

bugln toplanıyor 
Şehrimiz Öğretmenler Y ardlm 

Birliğinin yıllılt kongresi bugün 
aaat 14 de Eminönü Halkevlııde 

Maarif Müdürü Tevıfik Kutun re
isliğinde yapılacaktır. 

Teneke ve çivi 
Yalı:ında memleketimize mühim 

miktarda teneke ve çivi geleceği 

haber alınmıştır. Bu mallardan bir 

kısmı lzınire gönderilecektlr. 

dile Devlet daire ve müesıı e• ini
nin açtığı kurslara sevkedilen me
murlar bu kamınun fiimulüııden 
hariç bırakılmıştır.• 

SINIFTA DÖNENLER 

Kanunun .kabulüııdm en-el 
yüksek tahsilde devam etmek için 
vaziyet alınış olanların tahsillerini 
bitirmesine müsaade olunması içm 
de kanuna bir madde ilave olun· 
muştur. Ancak, bu vaziyette olan 
talebeden sını!ta dönenler bu hak

kı kaybedecek ve mektepten ay
rılmak mecburiyetinde kalacak • 
tır. Kanun, umuınl ve mülhak 
bütçelerle husu.si idare ve Bele
diye bütçelerinde mut ve ücret 
alan bütün memurlara, fiilen gör· 
dükleri hizmet müddetince şamil 
bulunmaktadır. Muhtelif Fakül • 
telerde ilmi yardımcı veya asistan 
olarak vazife görenlerle münha· 
sıran hususi, 'Tabancı, ve ekalli
yet okullarında öğretmen olanlar, 
yardımcı ö~etmenler gibi bJ ka
nun hükümlerinden istisna edil· 
mektedir. 

Bum Patrlill llasuı 
otomolalllae izin 

lıtlyor 
Fenerdeki Rum Patriği, husu· 

si otomobiline numara verilmesi 
için Vilayete müracaat etmiştir. 

Hususi ctomobillerin ~etilıne • 
mcsi için Koordinasyon heyeti 
karar verdij!iden bu müracaat 
hükümete bildirilecektir. 

Eıkl bir aarmç 
Fatihde Kıztaşı.nda bulunan bil· 

yük ve eııkl sarnıcın sığınak • • 
larak kullanılması karar~ • 
mşıtır. 

( . . ., 
--, ADLiYE ve POLiS =,== 
Harp sahasından uzaklaşmak 
için sahte pasaport almışlar 
Ba iddia ne şellrlmlzde tataıaa oa bir 

ecnebbdD malıakemelel'I db lt•9ladı 
Milô.noda cKohen• isıimli bir 

kalpazan ~be-kesinin h112ırladığı 
uhte pasaportlarla ve sahte ster
linlerle şehrimize gelen ecnebile
rin muhakemelerine dün 2 inci 
Ağırcezada bakılmıştır: 

Muhakeme edilenler, Al!red 
Hayim, Arnold Giltentag, İnliyus 
Verner, jakop Vayı;, josef V:ıyzer, 
Ant.on Rap, Marten SandPrs, Ru
dolf Bo<lner iatmlerındeki erkek
lerle Antonya Bodner, Elıa Vay
zer, EUrujde Berger isimlerınde
ki kad:nlardır. Bunlar, Alm~ııya, 
Çekoslovakya, Polonya mı:s.,vilc
ridir. 

AHred Hayim dünkü sorgusun
da, pasaportu sahte olduğunu bi
lerek Cenovada tedarik ettiğini, 
fakat üzerinde şahsan tahrif yap
rı:adığı.nı, harbe giren İtaly adan 
uzakl~--mak maksadile bu pasa-

dirlll kapılardan birine daldı, göz· 
den kayboldu. 
Eğer Naci Galip bu hali gör • 

müş olsaydı Rezzanın evinde gör· 
düğü ailelerden birinin daha ne
kadar çürülc temellı olduğunu an· 
!ardı. Zira Raşide ile se'li~cn bu 
adam Bayan Raşide ile Bayan 
Rezzanın üzerine toz kondurma· 
makta ısrar ettikleri dnstları Nes· 
rinin kocası Sacidden başkası de· 
jtildi. O Nesrin ki Rezzan Naci 
Galibe kendisini takdim ederken 
acıdığından bahsetmişti. Diğeri 
iae Zekiycnin kocası Zati. 

.......................................... 
·········································· 
Anjel anartımana geldiği za • 

man Raşide ile Rezzanı çay ma· 
sası bagında buldu. İki ahbap, 
sanki iki üç ıaat evvel saç saça baş 
b&şa kavga edenler bunlar değil· 
!ermiş gibi tatlı tatlı konu..'<llvor
lardı. Anjeli görünce ikisi birden: 

- Bir<ev getirmedin mi? 
Dediler. Kız, masa üstünde du· 

ran boş iki fincanı hiddetli blı!. 
avırla kaldırıp mutfaifa götür -

portu kullandığını söylemiştir. 
Sahte sterlinlere gelince; Kolu!n
den alacaklı olduğunu, Kohenin 
bu paraları mahsuben mektupla 
gi)nderildığini kendisinin de sah
teliği anJayrp sakladığını ve har
canı.ad.Jğını anlatm:ştll". Diğer la· 
raftan, Kohen şebekesinin Balkan
lardaki kolu Zilbermanla alfıkadar 
olmadığını ilıive ederek, <biz bu
radaki maznunlar, şebeke teşkil 
etmiyoruz. Hatta, b!ribirimizi ta
nım:J')rtız bile. dem:ştır. 

Sahte pasaport iddiası, maznun
lardan sadece bır kısmı aleyhinde
dir. Bunlar, diğer hususla da all
kaları olmad ğı şeklinde ifade ver
mişlerdir. Kadınlarda ebele bizim 
h~ ıeyden habermi:z yoktur-. 
yollu müdafaada bulunmuşlardır. 
Muhakemenin devamı, tahkikatın 
ikmaline kalmıştır. 

dükten sonra ceva-o verdi: 
- Telaşa lilzum yok. Geliyor. 
- Geliyor mu? Kim getiriyoı:? 
- Meri ... 
-Sahimi? 
- Meri dedim a. .. 
- Peki bu suratın neye? 
- Size bin defa söyledim. Bıı 

adamlarm artıklarını görmeğe ta· 
hammWiim yok dedim. Anlıyamı
yorsun uz beni? 

- Bir daha sef~~ kaldınrız 
ııevgilfm. Bunda kızılacak ne var? 

- Tekrar söyletmeyin bana Al· 
!ahınızı severseniz bu adamlara 
tahammül edemiyorum dedim L. 

Onlarla beraber yaşadığınızı dii· 
şündükçe sizden de iğreniyorum. 

- Bizim •enin nişanlılarından 
bahsettiğimizi hiç duvdun mu? 

- Onları görmüyorsunuz ki... 
Onlar, sokakta gördügünüz her 
hangi bir yabancı gibi sizin meç
hulünüz ... Halbuki ben sizinkile
rin bu apartımana geldikleri za· 
man nerede oturduklarını, ne ve
diklcrini, ne içtiklerini nerede 
yattıklarını, hepsini biliyorum. 

Manifatu
ra ithalatı 
Yeniden bit- milyon 
liralık mal getirilme
sine müsaade istendi 

Şehrim:iz Manifatına İtnılt • 
çılan Birlilf, hariç memleketler
den yeniden manüatura getirt • 
mek için teşebbüslerde buı.m -
maktadırlar. Bu meyanda Ticll!'et 
VeUle\inden bir mil,.a liralık 
akreditif talep edı1ıniştir. Ticaret 
VE!ka.leti bn hususta tetkikatml 
yaptıktan sama akreditifin .eri· 
lıeceği tahmin edilmektedir. 

Ticaret Vekaleti Manifaluncı· 
lar Birligine bu akreditifi verdill 
takdlıde tanifatura getirtnıeJı:: içiJı 
yabancı firmalarla temaslara haf" 
lanacaktır. 

Hava kurumunun 
açtığı bir kurs 

Türk Han. Knrumu haftalllll 
muayyen günlerinde kaza ve na
hiye muhasiplerinin muamelat 
hakkındaki bilgilerini arttırmak 
için bir kurs açmıştır. Dünden iti· 
haren İstanbul Hava Kurum• 
merkezınde kursa başlanmıştır. 

Bundan sonra her cuma günü sa· 
bah.ı kaza ve nahiye muhasipleri 
merkeze gelerek kursta ders gö
receklerdir. 

Bir çocuğun eli 
ezildi 1 

lfyüpte !slambey mahallesinde 
Kuşbaz sokakta oturan Mehmet 
Yıldırımın 12 yaşındaki çocuğu 
Ali, babasının çalıştığı Silahtara· 
ğada 39 numarada Sabri Çelikba
şın tuğla fabrikasının çamur ez· 
me makinesine elini sıkıştırmış· 

tır. Eli ezilen çocuk hastam ye 
kaldırılmıştır. 

Sıtma mtlcadele 
k mlsyoaa içtimaı 

Vilayet Sıtma Mücadele Ko 
misyonu yakında Vilayette t~p· 

!anacaktır. ~;ivar kazalardan ba· 
zılarında .ıtına ile mecburi mü· 
cadele mükellefiyeti tatbik edile
cektir. Köy ve kaza halkı birer 
gün mecburi hizmte yapacaklar 
veya bir giinlülc hizmet maka • 
bilini para ile ödeyeceklerdir. 

Ticaret ofisi lstan• 
bul tubesinin yeri 

Bahçelcaı-Iald Uğul" lu hanı.ııı 
ikinci katı Ticaret Ofisi .için dö • 
~enırrektedir. Ofisin kadrolan da 
hazırlanmaktadır. 

Umum Mudür bugünlerde AD· 
karaya gıderek kadroları tasdik 
ettirecektir. Ofb 20 güne it.adar 
fa.:ıliyetıe !!f'Çecektir. 

lzmlt - 861ctl'IE ua
llDda kedi sevldJab 

İzmit (Hususi) - Burada tuhaf 
lbir mübadele usulü ihdas olun • 
muştur: 

fzmitte nekadar haşan, ~ 
ve civci'I yiyen kedi varsa, bun· 
!ar moW.-lere ltonıdarak Gölcille 
ne1yedilınekte idi. 

Bunun krlwıa varan Gölcül: 
halkı da Gölcükteki kedileri ayni 
şekilde İzmite gönderme~ har 
lamışlardır!.. Bu garip kedi sev.ki· 
yat ve mübadelesi hı!yli eğlence 
hnsule ~tlnnif tir!~ 

Eh._ Bu ba~ tiksinti verı,-. 
Rezzan; hiddetini yatıştırmak 

için Anjelden tarafa çıktı: 
- Kız hakh ... ·dedi· mademki 

istemiyor, mademki 9inirleııiyor, 
başka sebep araımağa bile 1izuııı 
yok. 

Sonra Anjeli Yanında oturmata 
teşvik etti: 

- Sana elimle bir ray doldu • 
rayım. Fakat Meri apart.ımanı bil· 
lamazsa ... 

Güzel Rum kızı yan alay yan 
ciddi: 

- Korkmayın! - dedi • gelecek.. 
Zaten beraber geldik. Çavdar ek· 
meği aLnayı unutmuşum. Kapı • 
cıya par~ verdim; onu bekliyor. 

Burada bu hal her çarsamba 
bövle devam ederdL Bu aparlı· 
manı ergen bir delikanlı olan Rez· 
zaııın jigololarından biri namına 
tutmu•lardı. Fakat kirasına ve 
masrafına Raşide ile Rezzan ve 
Raşidenin se.,rilisi olan Nesrinln 
kocası ve Zat! de ıştirak edlvor
lardı. Erlrekler zengin adamlardı. 

. <ArkMt VU') 

Mlbvern•ır 
Y u:ao: Ahmet Şükrü 

ltH laarloi, 1ri:r INıkmı.ı.s 
Suyuuua 1ıiıaayaine --·~ 
laa eenap Slivlarllllll klll 
çi• 7apılaı~ iıir mücııd.ı• 
Rusya, Avıısturya • M 
impratnl•iun•• nifıd 1' 
hakkümü altuıda yqıyan . 
nn lrurtnlıışnnu hılrici p0li ..ı 
nın ana preasipi olarak k_.. 
mişti. Esa&ea aanımi ı.a,ııil 
sebebini teşkil eden baditı. 
kurtalUJ ela ası ıığnında .A di 
ya veliahdmın bir Sırplı n>~ 

daıa katliıulea ibaret oJül ~ da 
hatırlardadır. kı 

Filhakika harbin neli cili 
Çarlık R yasmın en miib~ "kad 
ümitleri irile lahaklıa.k etııı ı h 
lnndu. Polon a istik.lalilll' 
hı. Çekler, Slovaklar ve RU 
Avudurya ve :\facar lıoyu 
ğundan kurtuldular. CenıtP 
!arı da Sırbisfanın etra{ındı 
landı. Rusya bunu temin rt 
çin o kadar gayret . arfettı l<i 
<ede Sli• lturtulu,unn. h rl 
litikasının hedefi ralı. kobl"tıılıl 
mİ) bulunan Çarlık idar<"'İ . 
ve yerine ırlıI d"" "'nrelerlc 
olın1yan bir rcjinı g~ldi. ar 
aleyh yt'ni lmrtulan Slav 
[eri. kurtuluşların'n ilk a 
Slavlığın büyük ham" · elıaO 
JrJı: ıı•ya;mın himaye · ndd 
rum kaldılar. 

Bunl r ıırasuı<ia Çarlık 
sının husu'ii yardımına -·.dl'i 

la• Sırbi.stan, Hırntlan.. • 
!eri ve Boııaalıları etrafına 
yanık büyilk bir krallık va 
de belirtmi ti. llu de•-let. k 
ş-11 Çarlık Rın asına her~ 
ma.ruım şü.lıraa h • .; nl bir 
unutamaclı;;mdan ~eni " 
Sovyetler Birliti ile siyasi 
seMte gir~ınekten •ile 
Hisleriıı politikaya bu cıeıee-
kim olduğUJlu tarih nadirc9 
.&etmiştir. 
Diğer tanftan KarayorCİ 

unmm etrafın.la teplaııaD 
telif <e11up S.li.vları arasın.ı. 
letia luarulUŞUlldın ltibar•ı> 
geçimsixlik ba !adı. Avu;t~ 
JllanristM. im...,a ter luı • .,,.
hakkibnli altın a bir asra 

• 1oir :ama• kutula mile• 
yapaıt Hırvatlarla Sırplarıl> 

ac;ıldı. Sırplar merketl bir 
kurarak bir unup Slavlıi1 

pslavya) mefk\ıresi yar . 
çalıştılar. Bınatlar, fccle-ı • ....- ''"
ısrar ettiler ve nihayet 1929 
sinıle Hırvat lideri Radiçi• 
tizerine Kral Aleksandr dik 
W-'" ii ilin ederek terbiye ili 
rat:ılmasına çalışılan YugosJıf 
liğiıU, kuvvetle tahakkuk 
meğe çalOJb. 
Sırp ve Hırvat Ullliurlan 

daki hu ıeçimsiıliği İtalya 
Maeari•taıa yakııııun takip e 
ludL Y11&0&lav birliline ale 
olanlara im munleketlerin k• •zi 
n açıldı. Ve bilhassa İtalya, s 
vat terörislerinin faali7et ıne;lf b 
oldu. Bn faaliyet neticesind• ~p 
nilaayet Kal Aleksaııdr MJırS di 
da bir Hırvat tarafından kat ç 
aiştir. Duadan sonra YugO!I 2' 
2ayıf indeli politikacıların ";'I!'' l 
118 ı.tıkal etmektedir. Bu ~.,-~ l
zadmd& Yagoıılavya inkır-'J1a1; 
lmlllerini bınırhyan dev~•ıl/~" 
iyi ~ek ai7uetini takıl'.J"• 
rek ı- ııla yaklqan teiJl""""""al 
Jıertarııf etmeie çalışmıştır· 1, f 
kat w ıievletler bu müddet 
fıada Y....,.ıavyaam · llJl"':JI 
lıumıJ•• kemploları yap;· i 
ula sekimnemi;lerdlr. f. 
Hırvat hliktmetU.in ~ 

tirllenler çoktanberi lnı ~. ~ 
için huırlanmıy olan teror t 
dir. Ve Yngoslavya bÖyle .ıı 1 
lıbet lle korkutnlarak ~~ 
tında yapttlmakta icll. B•~ • 
Avusturya ve Macaristan , 
durufunun ne demek oldu,.-~ 11 

yi bilen Hırvat milletini~ 
komploda ı,tiraki yoktur. 11_ 
ların liderleri, Mncek, Sut~~ f t 

bar Andres ve diğer polı 1. 
.ıa.:.ıarı Simoviç hükumeti0eJ t. 

hildirler. Fakat mihver, J ı/I. ı: 
Aleksan<irın katlinden dol•Y J. 
ma mahkilm edilen ve çokt•".."J! , 
ttalyada yaşamakta ohıı .r;ı 1 
ve Kvaternik &ilıi t•dhiş~'.1 "tfl. 
basına getirmiştir. l\1ilıverı~j,.ı ~ 
vaİlar hakkında takip etti~' ,d,. 
Jitika, orta n !f11rkl Avr~Pclf 11 
milletler meselesinin hallı 0 fi. 
kip ettiği •lyawte uygund~'· / 
da millrtlrre ~ik'lil ,-~rnt f tıt1 
glirüner~lc nnlnrt niif11ı <Çt ftl 

fnfY:t.Tllt ~ fttet 



ene Japonya 
bahsi •• 
: Ali Kemal SUNMAM 

Yiik nıemleketlerin vakit va· 
ndilerinden çok bahsettinlik· 

anlar vardır. Öyle ki ay-
dünya matbuatı bir memle
nıeŞ&ul olur, en tanınmıı 
•ahipleri o .memleket için 

hıınaktaa kendini alamaz. 
orayı gidip görcnl;r olursa 
0nlanıı anlattıkları can ku· 
dlnieıür, Anlatılan ~erin az 

hul ohnası nisbetinde me
~a artacatı tabiadir. Bu iti-

cill1!'~ sene evvelki japonya 
gı kaıannu1tı. 

adonun ınemleketi Avrupa· 
~er suretle meraka düşilr-
J~pon kadınlarının nasıl gi· 

den, süslediğinden, saçları
eree daiıtmıyarak toplu bir 

e tutmak için ne eziyetlere 
ıklarından bah-.edilirken 

Palı seyyahların biraz da mil· 
8 ettiklerinin belki pek de 

Varılmıyordu. A vrupah 
iapon kadınlarının ya-

. nıerak ederken ticaret ve 
'1eıni de ortaya ne mal Çl· 
0aa mutlaka bir japon a· 
~ı karlı buluyordu. M•

. ıeyin çok iyi oldujuna 
10•ndırmak içih bunu filb 
• l.llıirıl veya generalini• 

h Olldiiini söylemelt aatıcıla· 
,_-,.buıa pek uygun ıeliyor· 
• Poıayaaua evveli inliltere 

edifi, sonra koca Çarlık 
~ .ınajl(lp etmesi ona diba-

ber tarahnda iıte böyle bir 
0 kadar parlak bir teref 

etoıit ol117ordu. 
• a o :&aman dünyaaıa hl-

derecedeki ilevletleri SU'a

nıevkiini aldı. O gün b..,U. 
laaevkilai muhafaza ediyor. 
lene evvel lnpıtere ıle itti

ederek Rusyayı yenmek im· 
bulan japonya pçen umu· 
te de milttefllderle bera-

01nıuı, galipler arasında iste-
•lnıak. kuvvet ve nllhiye

keııdbute balmaıtur. 
Yok ld japaua71 n ka

Oerteten annln. seltet .. flı
semerelerl prilliirk• 

ordu ve donanmasmm, ha· 
bit kelime ile askerinin de 

'bir iftihar hissesi vardır. 
.. _ 111...,1-ki ukeri terbiyenin 

Öfreıımek Avrupalılar, A· 
itin umn zaman ev· 

llaera)E edilen bir keyfiyettir. 
· lçia laer yeDi ve faydalı gör· 

feri .ı..ü, terakki husu· 
..: kestirme roltlur. Fakat 
ti.;~ll~eri japon askerinin 

u ;---..de, ona lazım olu 
-..-::::kip etlilea ıaye 

1_. tır. Askeria her 
öire liliJai kullaıımuı içia 

1 edil llınesi lizun ise boalar 
'fesillde lllediii kadar ona ye.ı 

olaua il hiçbirini nerede o-
ir IQr unutnıamuı pek _.... 

11 ~t~ telkin edilmekteclir. 
· Vaz'f l'i. ~e riitbede ise bu 
Çetin .

1 e~ını, hakkile ıörmilf, 
ş 01

111 
Ulltihaııiarıa bunu ıöster· 

le an~k &erektir. Yedi vazifeyi 
ı_ S atıyorlar: 
lan •clakat; Z- Cesaret; 3-
"aı~l'\rerlik; 4- itaat; 5-
·~~ Ahlakını iyi muha· 

• 7- Şerefini bi kon· 
ller 

Yerde bu 7edi vazife ile 

!!>EBı ROMANı ı ı 7 

8-J ... ,. .... 
la ........... Wr ..... 
dır. Fakat W..iıa tanı, 
bmMI .. kırk, elli ....... 
velkine pek heazemİYOr•• 

kr.U.W ~ iyiye INlilı .. 
ren japea askeri için yap)'lf tar· 
sa da Ndelik, Jumaatkir olmak n 
her !lll'etle eziyet ve mtitkülita 
dayanaltilmektir. 9japonlarm şim
diye kadar ıirişmİ§ oldukları harp
lerde muvaf fakiyeti temin ede• 
askerin başında bulunanların da 
devletin mukadderatında bttytik 
tesirleri olacak kararların verll· 
mesinde büyük rolleri vardır. Ba· 
nun misali bu ,1efer de g8rUlmilt
tür. japon generallerinin Alman
ya ile birleşmek, arad~kl dostl~(ra 
bir ittifak haline gehrmek ıçin 
gösterdiklerı ıttar nihayet diplo
matları da o yolda harekete ıe
tirmiştir. 

Bugün de Japonya kendislndea 
merakla bahsedilen büyük bir 
memlekettir. Fakat bahsin tarzı 
kırk sene evvelki gibi değil. Çün· 
kü o zamandanberi şarkta, garpta 
çok değişikll!t olmuı, ortaya pek 
başka Amiller çıkmış bulunuyor. 

.__OTUNU 
lı V • lifi Arıyanlar, 
fikayetl•, temenni-

lfll' H ıniJflıiU• 
Genç bir r11.-m it anyor 
<İstanbul Güzel San'atlar Akademi

ıinde tahsil etmektcy m. Geç m vazf
:yetlm iyi detfldır. Mekteblmız bır ka~ 
,une kadar tatn olacatı ıçin tatil mild· 
detlnce, verilecek if müsait ise tahsil 
devresinde de 6iJı9ı6en sonralan çalıl
mak üzere bir il arıyorum: Gayet 111 
resim ;yapar, tezyinat, afiş, dekorasyon 
bilirim. Evlerde ı-esim, elislerl hocalı
tım tercih edecejim. İı verecek olan 
sayın k,hnsnin ıu adrese mektupla mü
racaatlarmı beklerim. cBeşfktaı, Ci
hannüma mahallesi, Akdoğan cadde
li, Gazi Re& sokak No. 47 Necdet.> 

Genç bir kıs it arıyor 
Yazısı ıayet dtu.ıQD, ortamektebln 

7 inci aınıbna kadar okumus afif, genç 
bir kız aılevl zaruret icabı olarak ka

naatkar bir ücretle müsait hır iş ara
maktadır. LOtfen tek].if ahıplerinin 
Son Te'8nf Hllllt .atanu KAmlran ru
muzuna m~tıan rica olunur. 

Açık it •e memuliyeder 
Zonguldak sallık tef]tllAtında çahf

tınlmak üzere 60 - 80 lira a:yhlr. Oe
reUe sıhhat memurlan ve 70 er lira 
aylık ücretle de ile bemtire aranmak
tadır. 

Şehrimiz posta idaresi ortamektep 
mezunlarından en aıaiı 30 ;yaşında 

memurlar alacaktır. Müracaat ayın 21 
inci günü akşamına kadardır. E~ırum 
Belediyesinin 60 lir aylık Ocretlı Ayar 
memurlutu. çanakkale Bele yeslnln 

170 ura ncretli Bafmakinlstllll, ıoo ll· 
acredi elektrlkçiliJI ve 70 lira ae

:ıu bir mot6r tamlrclliii ınOnbal
dir. 

c.n Mektuplar 

eayan N. D. - ıtaııımP81S Ye Ga
latada iki ın\lel&eseden ~e iki il ver· 
me teklif mektubu ıeimiftir. Acele al-
wrınaım mercudur. 

Genç hır kız iş an7or 
On altı yaşında, ortamektep lldacl 

ınıfından ayrılmış bir genç kwm. A-

~evl vaz17etim dolqlliyle çahpp ha· 
yatımı, ıstlltb,11Umı kendim ;yapmak 

buri7etinde oldutumdan hususi 
::ueeeıerde, yazıhanelerde berhan-

i b. il arıyorum. Bana şefkat elini u
!ata~k olan muhterem iş sahiplerinin 

Teııraf Gazetes Ha t Sutunu (N. 
~~rumuzuna müracaatlarını rıca ede-

rim. 

Sen de Seveceksin I 
Yazan: E.TEM fZZt;.T BENiCE _ 

"; ~· çok teselli veren ae o
n. u &evlial oluyor. Çek timi-

-var. 

- Belki evlenirsiniz. 
- he••-· ite . ıııu, 

llınt nıalhnin arkHI ıellnce 
e 0 ~ordu: 

"f kallen iyi ve kötil böyle kendi
ptırdım rfdiyonun. Fakat 

ı ile olacabınız?. 
- Bilmem onu Halil Necipten 

orknıalL. Benim bir şey olacaiım 
o ' .. 
~edim, sözüme serzeniıli ser

enııli ekledim: 

- Bütün bu itin suçu sende. Sea 
rna aydın, sen beni o gün bap 

otitrüp Halil Neciple karşılaştır· 
~>'dın bunların hi!jbir.isi olmı-

zavalJJ Naciye ne vakit kendisi· 
ne bu ıeızeaifte bulumam daima 

111üthiş bir azap duyar ve kıvrım 
kwrım kıvranır. 

_ Ne bileyim ablacıimt- Başa 

ıeleeek nnnış!. 
Diy'hek yine kilr dilerdi ve: 
_ Kendimden ölçüyorum da o-

au da mazur ıörüyonım. 
Cümlesl ile sizlerini bağlıyarak 

10rdu: 
_ Doktoran söylediiine ıöre 

sen de onu seviyorsun!. 
- Doktor bu tepisi koymuş el• 

mek.. 
Dedim. 
- Evet.. Onun göriişlerine iti

madm var. Biribirlerini herhalde 
çok, pek çok seviyorlar. Zorlukla 
ayrıldılar.. dedL 

ftatlanll ll•tr •il 
llatilMrla mlic.lele isin ı .. 

ı.nbu1J11 miiralıalM katlroaa-
nan ••nifNtilecefi haber .,.. 
riliyor. Bu cümleden olmalı 
here, Fiat Mürakabe Ko
mi•yon• emrine yeniden BIJ 
memur alınacak ve mücadele 
••cularını alaluular memrula-
ra öğTetmelc İber• bir icar• • 
fdacaktır. 

l.tanbrıltla, ihtiluirla mü
cadele talıdir .Jiyoraz lıi, 

pelı lıolay bir if değildir • .Ş.. 
hir büyük ve dağınıktır. Tür
lü ticari miieHeaeler ve tica
ri laaliyetler vardır. Peraken
deci /ııadar, belki toptancı da 
oardır. Anadolu buradan mal 

~· 
Fiatları Miiralıabenin biz-

ce en güzel umlü, ani bcukın
lar ve telti§lerdir. Ve, bir 
müaHNda l••bit edilen il.. 
tikôr haduennin kanuni lor· 
malitemri en lıwı bir ~an
da ikmal ederek muhtekirin 
cezalandırdmamlır. 

Ba ceza, ne katlar .ar' atla 
tatbik edilirse, o derece mii-
euir olar. Bundan bQfka, .,., 
rilecelı ceza muhakkak iri, 
-çok ağa olmalıdır. Bu ceza, 
belki, muhtekirin m~unu kar
ıılıyan bir ceza deiil, diiar
lerine de müeuir bir ibret m.,. 
hiyetini GTze(melidir. 

F iat Müraluıbe Komu;yo. 
nanun yeni kadrom ile, daha 
lasla laal olmcuını temenni 
eder H mııvallalııyetini di-
leriz •• 

BVRHAN CEVAT 

Kazpncallta Jeal 
ltlr nbtmı yapdacall 

Üsküdar Belediyesi Kuzguncuk 
iskelesinin yanında sebze ve diğer 
eşyanın nakli için bir rıhtım yap
tırmağa karar vermiştir. Y-.kındıa 
ınşaata baılanacaJı:tır. 

tiC•l:..\i'~Tht 
E~~l!lil3 

Botu çocall -·-Doğan çocuk ne kadar silt emer? 
Meme verildiiı zaman çocutun kuv 
vet ve lştıhası nazarı dikk11te alı
nır. İlk ıunlerde ıunduzleri her 
ikı saatte bir emz r lmesi muva· 
fıktır. Yalnız çocuk zayıf du,erae 
veyahut iştlhaaı yerinde olursa, bu 
zaman tasılasmı daba az bırak
malıdır. Adı ahvalde, emzirmede 
a"gari !asıla bır buçuk, azamisi üç 
saat olmalıdır. 
Çocuğun emdlii sütün miktan 

ilk hafta içinde tayin edilemez. 
Her meme zamanınm on ili 7irmi 
akıka uzama11nda beis ve mah

wr yoktur. Eler QOCUk bir meme
de fazla süt emmfş1e, ufak hıçkı
rıklarla fazla emdiğini dışarıya 
·karır. Bundan dolayı erulifeye 
nahal yoktur. 

\ 

Yalnız ıstı!rağ denecek nlAmet
göriılilr, me\ addı gaitası :ye,fl 

karsa sancı ve ıshal görillürse 
me fasılasını uzatmalı "·eyahut 
~me müddetbıi azaltmalıd . Bu 
· dirde bir doktora muracaat et
ek ıazundır. 

J 

Bilmiyorum, nasıl bir his beni 
itirafa 'ievketti: 

- Naciye, hakikaten o günken
dimde bu zaf ı hissettim. Onu müt
hit seviyordum. ~n ömrümde bü
yük bir aşk hamlesi geçirmiş insan 
defiliın. Sedyemin de aşka karşı 
bir tedehhüsü ve ihtirası var. Fa
kat, zaman ve hadiseler galiba bu 
tedehhüş ve ihtirazı yavaş yavaı 
eriti or, yıpratıyor, mukavemet
ten di şürüyor. 

İlk zamanlarda ona karşı duy
duğum nefret ve isyanı buıün 
duymu~ orum. Sözleri, hareketleri 
bana daha yumuşak ve içten ıe
liyor. 
Doğru-.unu söytiyeyim, intihar 

edeeeğini haber vererek beni ça
prdığı vakit hcrşeye ragmen ona 
koştum ve .. onun kurtulması için 
çırpındım. 

Doktorun hakkı var. Onu araba
ya koyup hastane:\" götürürler· 
k n ga3 ris uri hiitiin hıh iyetimi 
onun ard katın K lbıın, 
çıl 1 hir k ihtıra ı çinde çır-

pmı,y r. 

MAHKEMELERDE: 
'' Vakitaiz öten Ho-. 

ro.zu Keserler!,, 
"Eğer sahibi kesmezse, işte 
böyle konukomşu taşa tutar ••. ,, 

---1-·Yazan: BOSITIN BIBÇIT~ 
- Şu yaptığını beğendin :ml? 

İyi mi oldu sanki? Herifin göğ
süne yumruk \rUI'mUflar da, of ar· 
kamı' demiş. Kafasını gözünü Uç 
gün, bei gün sarar. Altıncı günü 
birşcy kaımaz. Senin burada gö 
reccğin cr-zadan b<l§ka, çekeceğin 
de vardır. Tabit patron §imdi sa
na choş geldin!:. demi~cck .. Yol 
verecek. Şimdi iş nerede? Nerede 
iş bulacaksın? Ona gelince; o, yine, 
birkaç gün istirahatten sonra yine 
bildiğini oynıyacak. 

- Hayır efendim .. İnsanın ka· 
nına dokunu) or. Önüne gelen i§i! 
karışıyor. Bisküvi i§i, nazık iştir. 
Herkesin bileceği, anlıyacaA't iş mi? 
Sözde muhasebeci diye getirml§
ler .. Ondan da anladığı yok ya .. 
Sen bana bakma.. Benim bilme
diğim şey, elımcren gelmiyen 1f 
yoktur. Yevmiye defterini, defter 
kebiri, kasa defterini, Amerikan 
sistemini, usul merkeıini, defteri 
kebirli yevmiye usulünü, hepsini 
bilirim. Eğer, muhasebeci diye o
turttukhırı o budala bunların bi· 
rini biliyorsa kafamı .keserim .. 
Daha, kendi işini bilmiyorsun .. 
Bisküvinin hamuruna, ambala • 
jına sen ne karı§U'sın. Daha düne 
kadar, düğmelerini annen ilik -
!erdi. Ne çabuk adam oldun da her 
şeyden anladın!.. Önüne gelen 
şeye k~yor yahu!.. 

- Tabil karışır .. Fabrika, enif
tesinin fabrikası... Her ıeye o 
kanşmıyacak da, sen mi karıp· 
caksın, ben mi kanşacağım? 

- İyi amma cvakitsiz öten ho
rozu keserler.> eğer sahibi kes • 
mezse, komşular taşa tutar. Bu, 
gece demiyor, gündüz demiyor, \ 
habin ötüyor .. ifte, ..nu böfle 
olur. 

- Her ne olursa olsun, zarar 
edecek sensin ... 

- Zarar edecek ben deiüim .. 
Asıl zarann büyüğünü g6recek 
olan patron ... 

- Neden? 
- Neden olacak? Eski muha • 

sebeci Simentoyu beğenmiyor • 
1ar amma, fabrikayı çekip çeviren 
o idi. Onun öyle defterleri vardı 
ki, fabrikada rrekadar un, nekadar 
amonyak, nekadar şeker var; hat· 
ta onları bırak. sandalyalara, de
mirbaşlara kadar hepsi bir bir def-
terinde görünürdü. Şimdi, kaaa· 
daki parayı bir defterde dojnı 

dürüst bulamazsın... Muhasebesi ı 
olmıyan yer payidar olur mu? G~
nün birinde, kimse farkında ol ~ 
madan, fabrika Hlh ediverecek. 
bütün hesaplar karmakarışık. Son
ra. düdü~mün adı da müdür bey .. 
Nerenin müdürü?. Hoş geldin mil· 
dür bey!. İki elile bir bumunu 
idare edemez .. Müdilr bey!. 

- Canım .. Sen de ~k ileri gi
diyorsun. O, fabrikayı iflAs etti
rir de kabahatli olmaz. Sen iki to
kat wrunca kötil olursun. Adet 
böyledır ollum. O, patronun akra
bası ... 

- Allahım, kıyma bu ıence .. 
Diye çırpınıyor, onun mutlaka 

i) i olmasmı istiyordum. Onun da 
ölüm sancıları içinde kıvranırken 
gözlerinden taşan his ve anv huy. 
du. Benim kendi .ini sevdiğimi an
lamı gklerim, mimiklerim ita 
itirafın en ihtiraslı deliDerlnl ona 
vermişti. 

Hatti, o ıttn eve döndültbn za
man bir mefluç gibi hareketaizdim. 
Bütiin dimagım, müfekkire kuv
vetlerim yalnız onu dütilnüyor, o 
nun için ÇU'pınıyorlardı. Geceyi 
nasıl geçirditimi, ne müthlı bir 
merak ve çılgmlık içinde saatleri 
ve mesafeleri yendiğimi tarif ede
mem. 

Fakat, ne tuhaf oldu yine bil
mezsin? Ertesi <iabah ve bir aqam 
daha sonra onun iyi olduğunu, kur
tulduğunu görünce garip, çok ga-
rip ve .. anlatılmaz bir his ile şuu
rumda ~eni bir reaksil on başladı. 
Onu yine kcııdı başına terkettim. 
Co k ili ol u. hastaneden çikti, 
ç • n yin b·r m ktup ıln· 

der ·• K yine benden ' z. 

- Aman .. Ne olursa olsutı. İfte 
pekAia yaptmı da tepeledim ke -
ratayı ... 

- Tuhaf değil mi? Ben hill bu 
döğilşün sebebini anlıyamadım. 

- Canım, söyledim ya!. Bildi • 
ğine de karışıyor, bilmedığine de. 
Bisküviye şekeri fazla koyuyor -
mlŞ!m .. Şeker pahaya çıkmı.ı da, 
idare etmezmiş. Müesseseye zarar 
ettiriyormuşum. Haydi o da birşey 
değil.. Bir de üstelik: 

- Siz zaten böyle nank6rsü -
nilz .. Çalıştığuın yeri düşünme; -
ıiniz kil 

Demesin mi? İnsan ağzından 
çıkanı kulağı duymalı... Y ediji 
herzeye bak ... Mü§ teri senden biı
küvi almağa mecbur mu? Tatsız 
yaparsan almayıverlr. Bisküviıılıı 
hamurunu, nekadar hamurun ne 
kadar şeker kaldıracağını sen ml 
bilirsin, ben mi bilirim? 

İşte öyle diyince, zaten içerleyip 
duruyordum, birkaç tokat yaplf
tırdım. Daha da fena yapacaktım 
amma, çabuk yeti§ip elimden al • 
dılar bereket ... 

- Şimdi biz de phidi.z. Hak 
etmiş .. Ham etmif amma, hak et
tıgını ben bilirim. Her~ nuıl 
anlatırsın ki, hak etmi§tir. Şimdi, 
hakim cbu bunu döğdü mü?• diye 
sorunca •döğmedil > d.iyip de ya· 
lan söyliyemem ki ... Namusum ü
zerine de söz vereceğim. 

- Tabit.. Doğrusunu söyle .. Bea 
de zaten sana cdöğmedi de:. demi
yorum ki... Kendim de söyli1ece
ğim döğdüğümü ... 

Biraz sonra, bizim kahramanla 
18 - 20 yaşlarında bir delikanlı 
mahkemeye girdiler. Delikanlı dö
ğül(jüğünü, haksız tecavüze uğra
cfılını söyledi. Xalıraman da: 

- Evet .. dedi dötdtlm. Zira, 
yaptığı bir değil, bin delfl .. Artık, 
buraya geldi; döfdOm. Birkaç to
kat yapıştırdım. 

Bisküvi fabrikamda çalışan bet 
altı kifi de phit olarak dinlenildi. 
Delikanlının pek ziyade tahrik 
ettiğini, öbürilniln de bunun ilze
rine ·birkaç tokat vurdujunu IÖ1'" 
1ediler. 

Mahkeme, suçluyu H lira pa..""8 
cezasına mahkfun etti .. 

Bu karardan, davacı pek mem
nun olmamışa benziyordu. O, her 
haldeJ üç ay hapse mahk1lm olma· 
sını filAn bekliyordu. J{arardan 
sonra mahkemeden çıktı ve hızlı 
adımlarla, sinirli sbıi:'li yüriiyüp 
gitti. 

Suçlu ile §ahitler kapının \ö
nünde toplandılar. Şahitler alta 
kişi idi. Hepsi birden: 

- Oh! Yaşa Nazmi, yap .. J!l
lerin var olsun!. Ne iyi yaptmt 
diyorlardı. Şu parayı hepimiz pay· 
laşı."lZ, öderiz. Adam bqına cı~ 
buçuk lira düşer. 

Suçlu: 
- Hayır! diyordu. Hepslnt ben 

veririm. Hatta, bir yirmi bet lira 
daha gözden çıkardım. Batalım, 
ne zaman kısmet olur? 

pçmesl için nasihat verdim. ttç 
gündür kendisinden hiçbir cevap 
alamadım. Mtithiı merak içlnde
yhn. 

• Naciye burada lktlml beti: 
- Darılma amma kardef, sen çok 

garip bir kadınsın. Ba ka4ar nla 
tezadı hangi öl~ ile izah etlilelıi
lir?. Halil Necibi ilkönce J,ir ka
tık suda boğacak gibi idin. Soma 
çılgın bir aşk humması içintle hal-
taneye uğurladıtuıı ve daha 10ma 
yine unuttufunu i171iyen .....ıa. 
Şimdı ~ine onu merak ediyonua. 
Nasıl izah edilebilir ba teat?. 

Nacyeye cevap vermek içia ha· 
kikaten müşkülat çektim. Fakat, 
artık şuurum değil, hislerim ke
napıuya ltatlnuttı: 

- Naciye, galiba bea o• 1e'9i· 
yorum!. 

Diyerek devam ettim: 

- Şuurum, kafamın lçial •ehhl
ran itikatlar daima ondaa sel• 
sevgiye karşı koydu. Fakat, tim .. 
anlıl orum ki, bütün bu zahiri çır· 
pınmalara rağmen tahteşşuur bir 

<~•-> 
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B. Abic:llD D&Ter -,-Y-uı-os_ıa_V1_amn_ Kadudana llallaadıil 
utradı;ı ıewuıt> ilimli buailnkU Bat· ltoralardall daba llav-
yazısında escOınle: 

c Yugosla'V1a maddeten ve manen Yltll ltlr tellr : 1 aho.r 
harbe hazır olmadıtı için, pek çabuk 
yıkılmıştır; bu vaziyetten, ibret almak Mart ayında evlenenler, 
ııerektlr. Vazifemiz, hazırlıklı ve uya- ıerlevhaıı altında bir iıtali.-
ıtık olarak, büyük Mllll Şef.in emrın- a.!L " " 'l' Ü• "-- N 
de tam bir mil!J blrlikle hAdiselerl ua ıozume 1 1f • ....... t, İ· 
beklemek, geV§etlcl, uyuşturucu, U7U· ıan, Mayıı ayında, evlenme 
tucu propqandalara ula kulak uma- babıi çok ehemmiyet peyda 
.maktır.• demektedir. ed 

YENi S.UAH er. 
Evlenmek, azmak demek, 

B. HOse;ria Cahlı Yalçın cAlmaıı deiidir. Bilakis, akıllanmak, 
menkı~ labnli buailnkü Baouıs 
11nda: uslanmak, ev, bark sahibi ol-

cAlınanlar ordularının etrafında bir maldır. Fakat, evlenmek, b&
cmenkıbe> yaratmıya büyük blr ehem- d 
ınıyeı vermiflerdır. Bu ıtınalan mu- isesi, azmakla baılar. Bir u-
harebe tarzlarında da kendi ıru gos- fak azıınlık al&.meti aöateri
teriyor. Duşmanlarına hUcum ederken riz. Sonra da, evleniriz. 
sanki biltün dfln7a efkAn umumb'esi-
ne hucum ediyorlarmış gıbi bir IÖS- Kediler de, Martta azar. 
terl:ıler var. Bir darbede muvaffak ol- Filvaki, insanlarla kediler 
Dlak, yıldırun gıbl amansız surette 
:takmak ve yıkmak istiyorlar. Biltüıı mukayese edilmez amma, y .. 
baz.ırlıtlannı bu anJ muvaffakıyet te- lın ilkbahara raıtlıyan ayla• 
ıırıni husule getirmek içın yapıyorlar. 
Kendilerine her mukavemeti kıran, n, can t&fıyan bütün mab.. 
her düşmanı ezen, hemen hemen saJr lfıklar üzerinde çok tesirli fi· 
jmaıılarm üstünde, harikulade bir ziyolojik bir rc.l oyn&r. 
ınahlük şöhreti ynpmak gayeslnı gö-
ıetıyorlar. Her ordu tayyare ile hil- Soğuktan kurtulup ilk gü-
eum eder. Fakat onlar tny:yarelerine Defe, ılık havaya vuş .ugu
canavar düdükleri ve kaynana zırıltı- muz, zaman, vfü udu. tlzde 
lan bağlarlar. Bu ma um ı.ıle ler kuru 
1Uı1Ut0den başka bır şey yapınaılar. daha ziyade qır ene& jı §elale
Fakat bu gürillt!l alışılmadık bir şey- ıinin dolaştığını hiuedLriz. 
dlr. Bomba tarrakalan arasında, sara· 
betleri dolyısiyle, dehşet vericı bır va- Eıki ıairler, bahar ıçın qk 
ııf alabllir1-. Onun için Almanlann mevsimi, sevda mevsimi der• 
tercih .wııım bir l1llb haline ı•l.17or- lerdi. 
Jar.• 

Di,ye başlamakta ve Yanan Etzunla- Bütün btiyilk ve tarihi aık-
nnm kahraman sunıttıerb'le bu men- lar, ilkbaharda baş c.r .• .' ı:.n 

~=~ parçaladıklanm IÖ;rlecilkta devam eder, aüncşm ~· ulıu 
cAlman askerlerinin vatanuıı seven ıibi, aonbaharda nihc..y\; ·- t..· 

her millet askerlnln muvaffa~tle 
brlı ko)'abileceli alelAde fani bir ln-
1811 olduğUnu ispat 9ttller. Yıınan!ıla. 
nn lCendllerinden on kere, yirmi kere 
fazla, kendilerinden son derece mü
kemmel su.rette lilAhlı bir dilpnana 
maddi aurette ıalebe edip etmemeleri 
mevzuu bamolamaz. Onlar, Alman u
kerl kuvvetlerin.in de alelAde bir 1maıı 
kuvveU oldutunu kahraman kalblerl 
ve lmanh götüaleri ile ispat etmek ıu
retiyledir ki en büyük manevt bir za
feri kazanmJI oldular.> demektedir. 

TA 'il 
B. Zekeriya Sertel «Mısır ve Balkan 

harbinin IÇ)'ilzü> .isimli bugünldl Bat
:yazısında: 

cmıdiselerin bUiilne kadar olan 
seyrine bakarak varacağımız hültilm 
şudur: Almanya, Akdeniz ve Afrlka
da İtalyanın başaramadıtı ili tamam
lamü lçtn- buralara ..ımJltir, Alma 
kuvvetleri llıfuıır harb ne tNıı••mıılar
dır. Hedefleri İskendeıVe ve SQven
tir. YunanJstanda da llataban bunm• 
na varmak, Yunan aahll ve adlarmd&
Jd üslerden istifade etmek ve bu su
retle Sark! Akdenizde lnıtllz donan· 
maaına yapmak imkAnı bırakmamak
tır.• demektedir. 

CUMHURIYEt 
B. YUD\18 Nadi cYueoslaV7anua mu• 

bdderatı• laimll buaQnkil Basmakale
alnde: 

cBerUn haberleri en fazla kuvvet
leriyle Sara1bosna tbıeı1ne çekilen 
Yuio9lav ordusunun tesUm olılll1'& 
karar verdilini btldlrdl. Bu, mlW ,.. 
nıft naınuıa 870lanan aaU .,....,..._ 
tin kahraman ordU11U için bütQıı d09& 
kalbler tarafından teeuürle kaqüa
nacatuıda ,Opbe olııu7an eok bulD bir 
Akıbettlr. Bununla beraber bu mace
rada Yugoslavya hürriyet ve ıstikl6Ua 
mAnasnı pek ~1 bilen bir millet ola
rak kendisine dilıen yülı:sek vazifenin 
Jeaplarını yer·ne ıetlnnlJ olmakta ba19 
alt teselli, istikbale ait emnb'et bula-
rak hiç olmazsa vicdan rahatına maz
mr olacaktır. YuıoslaVJ1UD mQataıdl 
devlet mukadderatı ancak milll ıuu

runun emir ve IJ&ret ettil 7olda tabak· 
kuk edebilirdi. Gene de ö;Jle tahakkuk 

rer. 
İlkbaharda, cinai latıf, da

ha çok alımlı, ıal11 h, daha 
cazip, yeni tibiri u , ~cU'ıa 
çok aekaapel'li olur. 'ı anut ta, 
bizim gözümüze böyle aor&i
nür. 

Dikkat ediniz: Sokaklar
da, bayanlar daha tesirlidir. 
Daha g3z alıcı, daha kam sı
cak, daha füsunki.rdır. Bu ha· 
let üzerinde, giyin it in büyük 
tesiri vardır. Bahar elbisele
ri onlara daha çok yakışır. 
Onlar, daha ziyade iç açıcı, 
ittiha verici birer mahliık o
larlar. 
Anlıpnunwı: ki, bitiin 

tehlike babarcladır. Bahan 
IOjuk kanhhkla atlatabilen 
bir insan, artık, aelecek yal 
bahara kadar evlencpez. 
Böyle bir tehlikeden kurtu
lur. Nif&Dlann, düiün*ia 
ekseriya, aonbaharda, kıp. 

sirerken yapıbdıiına bekma
ymız. O itin bqlansacını, 
Martta, Niaanda, Mayısta a
rayınız. Sonbahara kadar, 
maruf tlbiriyle mercimek fı
nna verilmif, ve süz mnai-
mincle, ...... orta1a çııknt•• 
tezah&rab, ......... ,...... 
l!IUfbr. 

Baher, luulmlan ..... 
tirir, süzel söaterir.. Kadın
lar, bahara med)'11Du ıükran 
olmalıdır. Onların kuUandak
lan biç bir boya Ye maldyaj 
vaaıtaaa, habar kadar tesirli 
tlejildir. 

edecektir. Şimdi ıeklen Yuıoslav;ra R SABiT 
mallı1p 0Jm111 ve parampa~a kılın- • 
mJ1 olsa dahi.> dem.ttedlr. ı--------------

T ASVIRIEFICAR ,, Dairesi Reisi 
Tasviri EfkAr imzalı ve Yugoslav- Şehrı•mı•zde 

Janın hazin Akıbeti• isimlı buıünktl 
Ba~makalede Yugoslavyanın niçin tes- tktısat Vekaleti ı, Daireai Rem 
Um oldutu sebepleri tahlil edilmekte 
ve bilahare: Enis Behic Ankaradan şeh:imize 

cYugoslaV1anın, dört taratmdan gelmiştir. İş dairesi ve 1§ yerle -
kendisinin sekiz on nıisll kuwetll rinde tetkikler yapmaktadır. Dun 
düşmanlarla sarıldıktan sonra harp Vilayete gelerek Vali ve Beled e 
sahnesınden çekilmiye mecbur olma- Reisi Lütfi Kırdarla göru mü tur. 
sı, tabil Balkanlarda Yunanlıların va-
ziretlni de basbOttbı tehlikeye clOIGre
cektir. 
Şimdi YugoslaV1ada illeri bitmiş o

lan Alman fırklarınm milmkQn oldu
lu kadar sür'atle Cenuba inmelerine 
ve Yunan cephesine her taraftan bir
den yüklenmelerine intizar etmek il· 
mndır.• denme1dedlr. 

VATAN 
B. Ahmet Jl:mln Yalman cfmanlılc 

ve erlik• mqdanında imtihan> iaimll 
bugünkü yazısında cfOn7a :yilzOnde bu
&ün kanh bir harp oldutunu ve Türk 
milletinin bu çıJdımlJI dünyanın orta
mnda haklı, muvuenell, emnl;reW, 
dürilstlülü ile yarmm lnsanlıJmı tem· 
111 ettiğini tebarüz ettirerek: 

cHldi.elerin her tilrlil tnklptını 
sllkanetlc, rahat bir vicdanla bekliyo
ruz. İstikllline kı:vmet veren hür bir 
milletin neler y pmaı- kadir oldu
tunu Yunan milletinin a keri de, ılvi
U de, kadını da çocuJu d ııı.t rdL 
Bizde binlerce senelik an eler! olan 
askerliğimizin her türlü ihtl allere ce
saretle, muvaffakıyetle k ı k bıle
ce ini icabında erl k nı da en 
parlak surette ispat edeceğiu deme~ 
tecür. 

Biri !"i.zi."DEl1Dİ "'\ 
tfepımızın ı 

Beyazıtta şarapçı 

dükkinlan önünde 
ki münasebetsizlik 

BeJMd cılvannda Otaran B. Jle
eep Ja.17..: 

- cSon günlerde civarurwıda 

bardakla prap satan tiltilDcG 
dükklnları çolabrultır. Baza ıeno
ler bunların önQned durup bardak 

bardak IUBP içerek aarhot olduk· 
tan sonra •el 1reçen aile kız ve 
kadın! mlnaaız Wurdılariyle 

ıpreUe tecavuzde bu· 
lun ırlar. Beyazıt Emnıyet 

A rlığinin ehemm ' n 
dl k tını celb 
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Candan sevmişdim 
--1= Yazan: K. İSBİR d--

G<!çenlerde yine arkadaşlarla 
buluşmuştuk. Bir müddet günün 
velveleli siyasetinden bahsettik· 
ten sonra söz, bermutat kadına ve 
aşka intikal etti. 

Bu meselede en salahiyetli ve 
tecrübeli arkadaşımız Turgut 
Candı. Bizim tekHfiınize meydan 
bırakmadan: 

- Çocuklar, dedi. Size bu ak· 
şam da en acıklı maceralarımdan 
birin! anlatacağım . Üzerinden se· 
neler geçtiği halde kimseye söy· 
leınediğim ve bir türlü unutama· 
dığım bu aşk masalını dinleyiniz. 

Sıcak bir yaz akşamıydı. İşten 
çıkmış soloğu doğru Suadiye pla· 
jında almıştım. Bir hayli yüzüp 
eğlendikten sonra giyindim. Ga· 
zino kısmında, hafta arası olduğu 
için pek kalabalık yoktu. Garsona 
<bir şişe bira söyliyerek şezlong • 
!ardan birine uzandım. Vücudüm 
ve kafam günün yorgunlukların
dan kurtulmuş kanım yepyeni 
bir hız almıştı . On. on beş dakika 
kadar hiç etrafla meşgul olmadım.! 

Biranın ilk bardağını bitirirken 
gözlerim beş altı masa ötede otu· 
ran genç bir kıza takıldı . Bu, şim· 
diye kadar gördüğüm kızlara hiç 
benzemiyordu. Etrafile meşgul ol· 
rnuyor, elindeki mecmua\'! okur 
gibi görünüyordu. Nasıl ~ldu bil· 
mem, b!ran gözlerimiz karşıta§lı. 
Tuhaf bir heyecan duydum ve 
içimin bütün sevincile ona bak· 
tını. O, üzerinden ayrılmıyan ba
kışlarıma ne kızmış, ne de diğer
reri gibi gülümsemişti. Yalnız ba
na öyle geliyordu ki bu alakam 
onda bir parçacık olsun bir mem-1 
nuniyet uyandırmıştı. 

İşin asıl garibi benim gibi ha· 
•ari bir çapkının bu güzel kıza 

böyle bir anda büyülenmiş olma
sıydı. 

Bu hal birkaç hafta de,·am ,,ı:i. 
Niha' et b ı r akşam üstü toy bir 
delikanlı gibi kelimeler boğazım

da düğümlene düğt.imlene arka • 
daşlığını rica ettim. Yürüdüğümüz 
yol tenha ve tarlalara doğru uza: 
nıyordu. 

Durdu. İri yeşil gözlerinde o za
man manasını anlıyamadığım bir 
tereddüt, sevinç ve acı yandı. Gü· 
Iümsemeye çalışarak: 

miş gibi devam etti: 
- Artık her hafta buluşuyor, 

arkadaşlık hududunu geçmiyen 
konuşmalarla saatlerce başbaşa 

yaşıyorduk. Fakat bu hal daha 
fazla devam edemedi. Çünkü Bel

kise karşı derin bir hayranlık ve 
sevgi hissetmeğe başlamıştım. Ay
ni hissin onda da doğduğunu ye
şil bakışlarından anlıyordum. Mu-

tat gezintilerimizin birinde: 

- BeU:is, dedim. Bugün sana 
arkadaşiıktan daha kuvvetli bir 

hisden bahsedeceğim: Seni sevi -
yorum İlk gördüğüm dakikadan· 
beri seviyorum. 

Elini tuttum, bir çılgın gibi dur-

madan öpüyordum. Ve durmadan 
bende uyandırdığı sevgiden bah

sediyordum. O, hiçbir şey söyle -
meden beni dinliyor, nemlenen 
bakışlarında dünyanın en tatlı bir 
heyecanı yaşıyordu . 

Ahmet Cemil yine coşmuştu: 

- Aferin, Turgut, bi:: (Don 
Juan . bile bukadar rol yapabi • 
lirdi. Anlat sonra ne oldu?. 

- Sonra, Belkisi bir daha göre· 
medim. Suadiye, Erenköy ve o 

taraflarda aramadığım yer kal • 
madı. O, kırları sevdiği için sabah
tan akşama kadar hep oralarda 

dolaşıyordum. Fakat nafile, onu 
bir türlü ele geçiremiyordum. 

Nihayet bir akşam yorgun ar· 
gm eve döndüğüm zaman ... 

Bu sefer Turgudun sözünü ben 
kestim: 

- Belkisle mi karşılaştın? .. 

- Hayır, eve döndüğüm zaman 
Hizmetçi kız bir telgraf uzattı. 

Belkiste adresim olduğu için bu
nun ondan olduaunu anladım. He· 

men açtım. Okuduğum dört ke
lime beni olduğum yere mıhladı. 

Sabırsızlıkla sordum: 

- Söyle Allahını seversen Bel
kis neler yazmıştı? . 

Turgut içini çekerek ve gözleri 
yaşararak cevap verdi: 

- Gelen telgraf Belkisin anne
sindendi. Bana kızının ölmek ü· 
zere oldı:ğun.ı ve hemen hareket 
et?memi bildiriyordu. 

- İs~ediğiniz yalnız ?ir arka~ - Dr. Feyzi Ahm t ._ 
adşlık ıse maalmemnunıye, dedı. ' e 1 

Ahmet Cemil gür sesile bağırd ı. Onaran 1 

- Bravo .. Mükemmel bir tabh·e CİLDİYE \'E ZÜHREVİn: 
kullanmışsın. Şeytanlığ·na bir di- , MÜTEHASSISI 

1 

yece-k yok. 
1 

(Babıôlı) Ankara caddesi Cağa!- 1 
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Bugln SARAY Sinemasında 
Bütün İstanbul halkını cezb ve teshir eden 

GRETA GARBO'nun 
IUELWtS DOUGLAS ile beraber yarattığı 

Dahi Rejisör ERNST LUBITSCH'in şaheseri 

GÜLMEYEN KADIN 
Türkçe sözlü müstesna filmini 

Bugün saat 1 de tcnziHitl matine 

Bugün ş~ R K Sinemasında 
Menimin fc, kalade filmi 

MARİKA ROKK'ün 
Biitün İstanbul hallıını t°'hir ettiği 

KORA TERRY 
Filmindeki bü)·Hk muvu(faki~·etiui gidiniz görünüz. 

Bugün saat 1 de ,.e Pazar gÜı''İ 11 d" tenzilatlı matineler 
.... ._ ................... ._acmııılılııııııli.iiiiiıiımm; ... 
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Asrın ~on biri kasını görünüz. 

HEDY LAMARR'ın 
Bir ilahe ı:üzelliğile gözler kamaştırdıgı 

BU K·ADIN BENİMDİR 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

ALEMDAR ve MİLLi 
Salonlarını durmadan doldurup taşırıyor. 

Programa ayrıca_:. 

SALTANAT KURBANLARI hAvc 
Edilmiştir. 

HAFTALIK ASKERi İCMAL 1 
~~~~y~~~~WT.~Y~~~~~~~~~~ 

l - Habetistanda : 

Esir ve ölü vere vere mevcudü 
130 bine inen mağlüp İtalyan or· 
dusu iki grupa ayrılarak şimal ve 
cenup istikametlerinde çekildi. İn
giliz ve Habeş kuvvetleri sür'atle 
takip ederek ayrı ayrı ihata etti
ler. İngilizleri bir müddet daha 
meşgul etmek mak .adile İtalyan 
ordusunun bu şekilde hareketi 
tercih ettiği anlaşılıyor. Balkanlar
da ve Libyada başlıyan Alman • 
İtalyan seferleri dolayısilc, Habe· 
şi.standa Cazla İngiliz kuvvetinin 
meşgul edilmesi, Alınan _ İtalyan 
muvaffakiyetleri için lüzumlu gö· 
rülmüştü. İngilizler, mağlUp İta!· 
yan ordusuna verilen bu vazife
deki hakiki mak•adı anlamakta 
geç kalmadılar. Esas kuvvetlerini 
Habeşistandan Balkanlara çekti
ler ve Mısırı müdafaa için de Tolı· 
ruk. Mersa Matruh arasında kuv
vet toplamağa imkan buldular. 

Denilebilir ki İngiltere Doğu 
Afrika harbinde yarını iş görme
miştir. İki grupa ayrılmakla da 
kuvvet tesbitine muvaffak olamı
yan İtalyan ordu•u mütareke tek
lifinde bulundu. Libyadaki buh· 
ranlı vaziyet geçmiş olduğu için, 
İngilizlerin bu mütareke teklifine 
karşı fazla müsaadekarlık göste
receği beklenemez. Artık Doğu 

Afrika harbine bitmiş nazarile ha· 
kılabilir. 

2 - Libyada: 

Alman • İj1lyan motörlü birlik
leri, meydanı boş bularak garp 
çölünü sür'atle geçtiler ve Mısır 
hududuna dayandılar, Fakat bu 
ilerleyişin Graziani Ot'dusunun fı. 

labetine benzer bir şekilde bir 
dönüşü olması htimali günden gü
ne artmaktadır. Zira, İngilizler 
sevkulceyşi bir fikirle (Tobruk) 
kalesini tahliye etmediler, bura· 
daki İngiliz kuvvetlerine muanni· 
dane müdafaa ile düşman gerisin
de muvasalasını iz'aç edecek ha· 
reketlerde bulunmak vazifesini 
verdiler. Tobruk denizden takvi
ye edilebilir. Bu ihtimal, Alman • 
İtalyan birlikleri için şüphesz iyi 
hirşey değildir. Diğer lıamftan 
müstahkem mevzi olan ve bir de
miryolile İskenderiyeye bağlı bu· 
lunan Mersa matruh mıotakasın· 
da kuvvet toplamağa başladılar. 

Tobruk kalesinin dayanmasına ba· 
kılırsa, İngilizlerin niyeti yıpran· 
makta olan Alman • İtalyan bir
liklerine mukabil taarruz yap· 
maktır, (Tobruk) un da bir çıkış 
yaparak hasmın gerisniden hü
cum edeceği anlaşılıyor. 

Donanma, ikmal ve takviyeye 
mani olmak maksadile Sicilya • 
Trablusgarp aramıdaki deniz ir· 
tibatmı kesmiştir. 3 İtalyan torpi
tosile motörlü vasıta, cephane ve 
asker yüklü 5 nakli~·e gemisini ba· 
tırmıştır. Buna mukabil İngiliz
ler bir torpil i. abetile bir kruva
zör kaybetmişlerdir, 

Alman • İtalyan taarruzunun a· 
sıl hedefi Süveyş kanalını ele ge· 
çirerek İngilizleri Amerikanın 
yardınıından mahrum etmekti. 
Kıtaat ve malzemcce beslenmesi 
yalnız hava yoluna münhasır kal
mış olan 3 motürlü tlimenin bü
yük bir harekete girişmesi ihtimali 
artık pek azalmıştır. Mukavemet 
eden İngiliz kıt'aları donanmadan 
da kuvvetli ateş prdımı görmek
tedirler, 3 motörlü ve zırhlı tü
men, yenilmeğe değer bir hasım· 
dır. Bu hasmı mağliıp etmek için 
General Vay.elin batekata önce 
karadan 'e denizden yıpratma ile 
başladığı anlaşılıyor. Bunu ikinci 
bir Libya seferi fikrile km·vetli 

Bugün hepiniz 

TAKSİM 
Sinemasına 

koşun ut . 

Siyaset a~am· 
)arının yaphk· 
ları hataları 
askerler telafi 
edemezler; 
Yugoslav·ya
da bunun en 
son misalini 

•• •• goruyoruz 

E Yazan:~ ekli Kurmay 
Sut.ıay 

bir taarruzun tamamlaması yakın 
görünmektedir. 

3 - Yugoalavyadaı 

Siyaset adamlarının yaptıkları 
hataları askerler telafi edemezler. 
Eğer Sırp an'ane ve şerefine sa
dık olan General Simoviç hüku· 
meti, harp ilanından 9 gün evvel 
değil, bir ay önce kurulmuş olsay
d•, Yugoslav ordusu iyi hazırlan
mış bir plfına göre seferberlik nak
liyatını bitirmcğe ve kat'i netice 
cephe•inde bir yığınak teşkiline 

zaman ,ve imkan bulacaktı ve Al· 
man orduları ne kadar üstün olsa 
lar da, Yugoslav ordularını Yu
nan • İngiliz kuvvetlerile birleş· 
mekten menetmeğe uzunca za
man muvaffak olamıyacaklar, Yu
ııoslavları mağ!Up etmek için da· 
ha fazla kuvvet getirmeğe ve 
zaman kaybetmeğe mecbur kala
caklardı. Bununla beraber Yugos
lav orduları elden geldiği kadar 
mukavemet etmiş, noksan ve 
müşkül şartlar altında çok üstün 
Alman ordularile kahramanca dö· 
ğüşmüştür, 

Yugo•lav o?dulannm harekiltı
nı tetkik ederken, göze en çok 
batan cenup doğıt ecphesile şimal 

_ batı cephesidir. Cenup doğu cep
hesinde 3 üncü Yugoslav ordusu 
cenup cenahında bulunan Yunan 
kuvvetlerile temasını muhafaza e
demedi, sür'atle garba çekilerek 
Yııgo•lav ordularının Yunan - İn· 
giliz kuvvetlerile irtibatının ke
silmesine sebep oldu. Şimal batı 
cephesinde de 4 üncü ordu Alman
ftalyan motörlü birlikleri karş· 
sında sür'atle cenuba çekildi, bu 
suretle büyük kı>ınılarile şarka 
ve cenuba doğru cephe tutmakta 
olan diğer Yugoslav ordularının 
geriden ku,atılmasını hazırlndı. 
Almanlar motörlü birliklerini da· 
ha zi:vadl' cenup doi7u Y<' ~:111:11 h::!
tı cephelerinde kullandılar. Yani 
4 üncü ve 3 üncü Yugoslav ordu
ları çok müşkül şartlar altında 
harbettiler. Fakat bu ordular yal
nız Sırp unsurlardan müteşekkil 
olsaydı, ihtimal daha iyi harbe
deceklerdi. 

Netice şudur: Almanlar zırhlı 

ve motörlü birliklerini kullandık
ları cenup doğu ve şimal batı cep· 
helerin~e daha çabuk ilerlemişle · 
bu sayede Yugo•lav ordularını ce
nuptnn kusaht>•:>• ve batı ~imal
den de gerilerine diişmeğe n•u· 
vaffak olmuşlard)r. Her tarar•~n 
ihata edilmiş vaziyette bulJnan 
Yugo•lav ordularının küçük ;ırııp
lara ayrılarak dağ ,.e çete ho~b' j 
şeklinde mukaHıııetc devam et- , 
m<'lcri n1uhten1cldir. Onların ne 
kadar az da oba. Alınan - İtal) an 

KIVIRCIK 
PAŞA 

birliklerini uzunca zaman meşb'lıl 
etmeleri , Yunan . İngiliz cep 
sindeki harp için faydalı olabilir. 
Şerefli mnğlübiyeti baştan göze 
almış olan bu kahraman milletin 
ve mert Yugoslav ordularının si· 
!ahlarını bırakarak tamamen tes
lim olma5ı, henüz muhtemel gö
rünmemektedir. 

4 - Yunan-İngiliz 

Müdafaa cepheainde : 

AJmanlann, cenubi Yugoslav· 
yada muvaffak olan zırhlı ve 
motörlü birliklerini Yunan - İn· 
giliz cephesine getirdikleri anla
şılıyor. Yunan - İngiliz kuvvetleri 
Kitros • Florina umumi hattında 
bıılunan ileri mevzii 12-13 nisan 
gecesi tahliye ederek geride asıl 
mevzi olan ve tahminen Olimp 
dağı • İneekarasu vadi ;i- Gramos 
dağı hattından geçerek Haymara· 
da Adriyatiğe dayanan müdafaa 
mm takasına çekildiler ve Arna
vutluktaki Yunan sağ cenahını de 
geri aldılar. 

Almanlar, büyiik kısımlarile 
Yunan - İngiliz müdafaa mevzu
na taarruza başladılar. Hakiki Al
man yarmalarının sağ cenah ve 
merkez mıntakalarından Yuk11 • 

bulması. Yenişehir ve Kalabaka 
istikametlerinde derinleşme•i 
muhtemeldir 

İtalyanların da kuvvet tesbit 
etmek maksadile Nasliç ve Yanya 
istikametlerinde taarruz etmeleri 
muhtemeldir. Son iki gündür de
vam eden muharebeler Yunan -
İngiliz müdafaasının çok kuvvetli 
olduğunu ve Almanların ağır za· 
yiat verdiğini göstermektedir. Yu
nanlıların ve İngilizlerin elinde, 
mıntakadan mmtakaya çekilmek 
suretile muannidane müdafaa 
yapmak imkanı vardır. Almanla
nn bu ihtimali düşünerek yarma 
taarruzlarını cenuba doğru çok 
derin intihap etmeleri muhtemel· 
dir. 

İstanbul AsliJ'e Dördüncti Tlca~t 
llfalı.lı:enıeslnden: 40/Z60 

Keneti biraderler vekili Av. Aşer 
Habip tarntından İzmir Yeni Kavatlar 
~rşısı 7 No. da Avram Şulman ve 
mahdumu alcylüne ac.:ılan davanJn ya
pılmakta olan muhakemesinde: 

Müddeaaleyhin mümessili Oskar Ti
tencro evvelce dava arzuhali ve r.a
vetiye tebliğ edilmiş ancak mumai ~

leyh 4/4/941 tarihli celsede çektiği 

telgrafla müddeaalcyh müessese ile 
hiç bir altı.kası kaln1adığını bildirmiş 
olduğundan adresi meçhul bulunan 
müddeaaleyhe gıyap kararının 20 gün 
müddetle ildnen tebliğine karar veril
miş \'e duruşması 9/5/9H saat 14 de 
talik edilmL,tir. Gıyap kararı maka
mına kaim olmak üzere kC'yfiyet 20 
rün müddetıe ilanen tebliğ olunur. 

(4487) 

MARMARA da 
Aşkın erişilmez ve Jilhüti des
tanına bütün diinyayı ağlatan 

MANON 
LESKO 

(Türkçe sözlü ) 
Ayrıca: 

Bugiinün en şuh kadını 

ALiCE FAY'ın 
iKİ ATEŞ 

ARASINDA 
Süper {ilimleri birkaç gün 

dalıa ~üslrrilecektir. 

Bugün saat 1 

Görülmemiş 1 
muvaffakıyetle 

1 devam 
ediyor. 

de tenzilatlı matine < ,-•\, "' .. - ..... · 
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Mcmlek~tlmhd< ilk dda o !anık T[RKÇE n 1EK,..lKOLOR (tabii ttnklil 

en mua:ıEam filıni 

NAMUS 
(Jı: A H RAM A :o; F E D A İ) 

TtiRKCE SÖZLÜ 

i PEK te saat 
1,45-4-6,15 ve 8,45 de 

2 
DEVRE 

16 
Kı4'ı'11 birden 

ve son 5 senenin 

TRASIZCA SÖZI Ü (T<knikoıor ttnkll) 

MELEK te saat 
2,15-4,30- 6,45 ve 9 da 

(Bekri Musa 
Yazan: USMAN CEMAL KAYGl~I 

Tefrika • l\o: :l1 

Nigar, çalğı ile birlikte bat "' 
bir tür.kü daha söylüyor'~~ 

- Boş ver dedik a .. 
- Hey gidi günler hey!. Hey 

gidi bahtıkara Mustafa hey!. 
Yamuk Osman atıldı: 
- Şimdi bunların sırası mı Mus

tafa? 
- Ben i'ışığı bıçareyinı .. Baştan 

ayağa yareyim. Ben bir deli, di
vaneyim .. Gel gör beni aşk ney
ledi?. 
Bıdık Hasan: , 
- Mmtafa kendine gel, buak 

şimdi bu acı yarenlikleri, hani her 
şeyi unuttum, artık dünya umu
rumda değil diyordun!. 

- Ah kavanoz dipli dünya, ah!. 
- Sus yahu, ayıp, yapma rica 

ederim!. 
Mustafanın yüksek sesle çektiği 

bu sonuncu ahlar üzerine ev sahi
bi, yanında bir zurna ile bir çifte. 
nara ve Çengi 1'igilr olduğu halde 
tekrar bunlara sokuldu, 

- Ben sizinle demin.ki muhab
bete doyamadım, müsaade eder· 
seniz şuracıkta biz bize biraz da
ha eğlenelim!. 

Mustafadan başkası: 
- Hay hay dediler, hay hay, 

buyurun!. 
Nigilr yine talimatlı idi. Fakat 

bıı sefer talimat Mustafayı tekrar 
coşurmak için değil, yatıştırmak 
için verilmişti. Zurna, suznaktcn 
bir taksim yaparken çengi Nigar 
o şeh!il gözlerini olanca fettanlığı 
ile süzerek Mustafaya koca bir 
bardak rakı sundu. Mustafa ışı 
çaktı, bardağı birden kafasına dik
tikten sonra: 

- Beni sızdırmak için yapıyor
sanız bunu, ben kolay kolay sız
mam, fakat isterseniz, derhal bu
radan kalkar, giderim!. 

Bu söz üzerine ev sahibi vazi .. 
yetin ciddiyet ve nezaketini kav
radı. Nigara: 

- Haydi bakalım dedi, senin se
sin de giizeldir, bize suzinakten 
bir gazel oku da dinliyelim!. 

Nigar gazeli okurken Mustafa 
hazin hazin ağlıyordu ve zaten 
istenilen de bu idi. Yani Mustafa. 

rııın ağlaması.. Böyle illemlerde, 
böyle vaziyetlerde ve Mmtaia tip· 
teki adamlar, bir kere ağlamıya 

başladılar mıydı, artık fırtına, bo
ra, tehlike geçmiş demekti. Gayet 
kurnaz, bir insan sarrafı olan ev 
sahibi gazelle Mustafanın ağla

ması bittikten sonra çalgıcılarla 

Nigarı orada bırakarak yine ora
dan ayrıldı. İşinin, san'atının 

hakkilc ehli olan çengi Nigar . , 
şımdi burada kendi yüzünden ar-
kadaşlar ara>ında bir de kıskanç
lık zırıltısı çıkmamak için elinden 
geldiği kadar ağırbaşlı duruyor, 
kimseye fazla güler yüz göstermi
·yor, yalnız zurnanın çaldığı bazı 
hafif tiirkülere ağızla iş~irak ede
rek, Musta(a ile arkadaşlarının o
racıkta bir in önce sızmalarım 
bekliyordu. Ev sahibi, Mustafanın 
o naraları, ahları, ofları niçin sa-

vurduğunu, tabii aıı!ı)• 
bunları çengi Nigar içi• ' 
sanmış ,.e ondan dola)"• d• 
yanlarına tekrar getirip D 

rakmıştı. Nigar, çalgı il•.• bi 
hazin bir türkii daha ~· Yük 
Mustafa tekrar hafifteıı il 
ah çekip tekr:ır hafiften • 
bi bir vaziyet aldı. İn« N 
muk Osman, Bıdık Ha••0 

başlarını önlerine eğıni~lc~ı 
hatta nefessiz ve melül b•r er 
düşünüyerlardı. İşin kı,·a~ llııı 
mek üzere olduğunu çaka0j; 1J 
çalgıcılara rakı diye ~-aleD, 
rer kadeh su uzattı. Beri~ goı 
nu görünce kendiliklerivd 
rer tane de onlar vuvarlad 
tala ise binliği kafa ;ına dıl 
kaç kadehi bir yudunıda 
dükten sonra Nigiira dö"d 

- Senin adın ne? 
- Nigar!. 
- Sen iyi bir kadına b1' 

sun?. 
- Belki!. 
- İyi kadın .. Ah .. İyi ~,ı ıı.:, 

demektir bilir misin?. 'hı 
- Siz daha iyi bilirsinil llı 
- Benim rahmetli anaı:ıl 

çok iyi bir kadındı!. ~ 
- Sen de onun evJad• 0 

için, tabii sen de iyi, çıılı, 
adamsın!. 

- Ben iyi, yahut fenayııf' 
bırakalım şimdi!. Bana •l 
yor ki sen iyi bir hatunsU~ 
metli benim anacığıın d• 
hatundu. Beu şimdi öyle ~ 
ya ne kadar muhtacım!. j 
çok iyi kadıncağız!. Hefll 
çok iyi!. 

K . ? 
- ım.. . V 
- Balyoz Muharrenııll 
- Kimin, kimin?. 

. ' - Balyoz Muharrenı•"" 
- Tammıyorun1!. ... 
- Tanırsın inşaallab!. • 

iyi olmasın, o kadın da ço~ 
kadın.Sonra, l\IuharrenıiP 
maktan iki gözü kür o1•'1 

anacığı da pek iyi kadın!· 1 
ben bu iyi kadın. iyi hatuP 
kadar severim!. Senin adıP' 
dı değil mi?. 

- Evet, Nigar!. 
- Nigir Hanım!. 
- Efendim!. 
- Kadınların nirin b•·f 

değil acaba?. • 
- Tabii ağam, kadınlı 

İ) 
sun, erkeklerin ohun, 
vardır, fenası da!. 

- Senin annen de seuiJl 
miydi?. . ' - Onu artık Allah bilır 

- Eğer sen iyi kadınsa~ 
git şimdi o fena, hem dr 
rın fenası kadına söyle ~~ 
tafa, yani meşhur Bekri ) 
biç de fena adam değiJıı' 
şimdi istiyor ki, Allah o Ct 
nı da yakında iyi kadın rt' 

(At~~ 
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FRANSIZ tiyatrosllr 
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v AeAN .• G .. ôLLıf 

Komedi 3 Perdr (f 

Varyete • Solo - Düetto • Jı 
Biletler gişede -.tılınak, 

• Büyük Bir Alaturka Musiki Gece~ 
Bu akşam Taksimde • Jf 

KRIST AL Gazinosuııv 
C. H. P. Eminönü Halkevi So,,yal Yardım Kol. ,arnl ~ 

B IJtyuO i('YK lJ'MlEın SrAtct 
· Bu müsamereye:! .ymetll oestck ı S \LAl!ATTI:'< pıt\ 

Kemani Necati Tokyay, Cümbüş Dran'al Hasan, K~ ~ ~ 
ve memleketimizin maruf diger san'atkarl<ır bu fe\'knl 

ıit:.\ Wicivif:simlı vsöaci 5·~ ~ 
Gardcndeki seansını bitirdikten sonra n.usaıner~ye ~t r · .J 
ce ·!ir r 

S0lolar .. Sürprizlet.. Duhuliye serbest'ır. Tel. 40(1q' 
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Harp Vaziyeti --
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Almanlann Fransız Fa· 
unda da idareyi ellerine 
almak üzere oldukları 
bildirilmektedir. Alman· 
)ar, Faı'ın Atlantik sa· 
hillerinde lngiliz gemi· 

ll:lu Yazuı.ı.n metinleri ArulOOJll )erine kar§! hücum ÜsJe-
"J&naı btıltenlerinden alıJımılUr) 

1 ri tesis ve tanzim etmek-
t hia eden: Muammer Alııtar. te ve General Veygand 

J\tina radyosu dün Yunan Baş- bu faaliyeti gönnemez· 
eıuli Korizis'in fücceten vafat Iikten gelmektedir •• 
1lıgıni bildirmiştir. . -:::=:::::::::::::::::::~j 
\'eni hüku~\ şu dakika te§kil -

di>- ·neti kası ile Fransa arasındaki sey:ü-"nck üzeredir. Yunan mı . 
Çay içinde ve en müşkül zaman· sefer de Alınanların emri üzerıoe 

da iki değerli Başvekilini kay- ve İspanya ile mutabık kalın":"ak 
et~; bulunmnktadır. v~ hükume:i tarafından yenı -

Ü!.(!veffa iyi bir teşkilitçı, den vasi mikyasta tanzım edil -
İikseı.: bir idareci ve mükemmel mektedir. Ayni muhabirin iddia-
ir hatip idi. 1885 de Poros ada- sına nazaran Gene=al Veyg~nd 
.<la doğmuş, Atina Üniversite- Alman kontrolünü bile bıle gor .. -

inde hukuk tahsilini yaptıktan memezli~e gelmekte ve Alman us-ı 
lira 1903 de Yunan Milli Banka- Jerinın mevcudivetini inkar et -

•l•~ na intisap etmiş parlak vazife- mektedir. . 
1 

1 b ;ı t/ görerek, 192a de bankanın VİŞİ HÜKUMETİ MiLLETLER 
'°' lı nıunı Mudur Muavini, 1939 da da CEl\1İYETİNDEı' ÇEKfLDİ 
k•Pıli ıntını Müdürü olmuştur. Tuluz radyosunun bildırdiğine 
·~:ı General Metaksas Başvekalete göre. Amiral Darlan Vişi hüku -
r~ it g Jdıği Zllman ,Korizis'c Sıhhiye metinin ;v!i!letler Cemıyetınden 
rıPd> azırlığını vermişti. Korlzis 1933 çekildiği hakkın.dak~ .ka;:~ı.ndan 
ld 1 ıı 1936 ya kadar Malire Nazır- Cemıyct Umumı Katıplığını ha-

1~ v-e 1939 da İiçlimai :ıı.ıua- bcrdar etmiştir. 
-~d '"enet Nazırlığını yapmıştı. ) ABLUKA YUGOSLAVYAYA DA 

i .Bu vazifeforinde de memleketi TEŞMİL EDİLDi 
tr;ı.,. Çok faydalı sistemler kurmuş- İngiltere hükfımeti, Yugosla~-

.,, u. ~ihayet General Metaksas'ın vayı düşman arazisi addetmege 

.- ~tlatı üzerine 29 i:kincikinunda karar vermiştir. Buna bınaen in-
,, rtkılliği deruhte etmiştı. gillerede artık kimse Yugoslavya 
1 un f t ı"le mali \'e ticarl münascbetle7de ile an milleti, Korizis'in ,.c a. ı h k 

1 tfetak$as'ın sadık bir muakkı- bulunmı~·acaktır. Bulunanlar . a -
iı' Ilı~ "e değerli bir şcfıni kav\Jct- kında cezai müeyyedeler tatbık e-

acıl "'~' el~mile muztariotır. Yunan dilecektir. Cuma gününden itibar~n 

!. 

d 

o 

:;~tlnın bugün geçırmekte ol- Yugoslavya dü<man m<'mleketi. 
"U"'- h ı · d tala' kki edilmektedır. Bınaenaleyli lr ~u ayat memat cidali çın e, ' 
t .. ç beklemediği bir zamanda uğ- Yugosla\• mahreçli mallar müsa-
ac!ığı bu acı tcliket <üphesiz Elen dere edilecektir. 

llıi!J • • -- - ------11 eti kadar dostlarını da de -
_!iden rnüteesir etmiş!ir. En bü
~ badirelerin karşısında h~r 
ğü:ı beye şahlanmış vaziyeti~ go
IDI ~tınesini ve felal<etlerı so • 
):'~anlılıkla karşıbmasını bilen 

İ . Unan milleti bu derin elem. de 
~~sinde uyulacaktır. Türk mil

ı, Mert Yunan milletinin bu 
• acı kayıptan d<ılayı duy<luğu ele
~ i tirak eder. 

llF:RLfNE y APILAN HA VA 
HÜCUMU 

. Evvelki gece İngllızlerin Be.:
line yaptıkları 39 uncu hava hu
oUırı.u hakkında şu tafsilat veril • 

ektedir: 
l:.ondra mehafili bu son hücl'

llıu, Almanların Londraya yaptık
ları lahripltiır hücuma bir muka
lıtJe telikki etmemektroi:'. 

Bal kanlarda 
Vaziyete bakış 

( l inci 97fadaA devam) 
ltrle saatten saate faılalaşn1akta· 
dır. 

Almanlar en ziyade AvWitralyah 
kıtaatın müdatıaıe ettiğt Olimp()s d:ığı
nın Batt Garbınd&kl Saraodoperon 
geçidini zorlan13.kt.1dırlar. Bu ttıınta.

kad:ı ınuharebc son derece şlddetli \.·e 
kanlı olmakta ve h:i13 de\·am etmek· 
i;:?dir. Almanların burada on fırka ile 
yaphklan müteaddit hüc:umlar ağlr 
zayiat verdirilt'~k: puskurtulroi.Lştur . 
~iman Başkumand nlığı askerlerini 
doğrudan doğruya oıı.ıme atmaktadır. 

Daha Garpte Kn!Jnıbaka'nın Şima
linde buyilk Alman motörlü ~uvvetle-

1

1 

r! de Yunan haU.anna hı.icumlnr yap
maktadır. ~t Yun.: nhlar dıt 1:ığlam 
dur-:nattadr·lar ve dalgayı önlcm{Jlcr-

1 

dir. 
B'J suretle, Tesalya o\·asına inmek 

istiyen .-'tm:ınların esas hedefı şundi
Iik 3k.İ~n ka1mı$lır. Bununla beraber, 
vaz..ıyct bUtOo cıddıyetlni muhafoız.a et
mektedir. 

!lerlinin bombardımanı, Alman
ların askeri ve sınai faaliyetini a
~ltınak için verilen talhnat üze
llııe \'e hava kuvvetlerinin ittihaz 

(f ~!iği siyase•,. dahil bulunmak -
d.ır ve ha:-bin sonuna kadar de-

(! "arıı ft" in ·liz 

İngiliz hava kuvv Ueri de hiç dur
m3dan duşı..nan gerilerini dJ\·erck Al
man kollarlnı dalı.tmakt.A, ta?kları, 
iaşe kamyonlarını. ha\•a {ıslerlnı, yol
ları ve Cf'phe gcrisLDdekı Alman mev
zilerini tahrip elmckted ..... 
ALMA.'iLAR ~0:000 

•d ""ecektir. Almanlar . gı 
t• 111 alaruu h<>mbardıman etsıo et-

esın, Berlın de dahıl olmak ü

~cr,, .ı\lnıanva üzer.ne vaoılacak 
~va hucunılınnın arkası kesil -

lniyece\ ve şiddeti arttırılacaktı:-. 
Berı;,, 

1 
.. 

cuııı " Yapılan son hava ıu -
te unda İngilizler en son sis -

ın Yen· ta ilan nı4ıa,, 1 • YYarelerini de. ku -
retıetj Ve ınfiliık ve tahrıp kud
bo bundan evvel kull3nılan 
ba~balara üç dört ke~e faik bom
B '. ~ullanınışlardır. Bu defa 
tı~ııı UllETine şimdiye kadar a
b bombalardan çok fazla bom
.. a a!ılrnıştır. Son tayyare Berlin
"eıı a . 
Ya Yrılırken, Berlinin merken 
baı :!lnlarla d<>lmuştu. Atılan bom-

a.rın lııhribatını teker tek-er 
bıt etmek mümkün olmamıştır. 

J\ TİN A VE KAHİRE 
BOMBARDIMAN EDİLİRSE 
İngiliz Başvekiileti bir dekli -

~onda hulasatan şöyle demek
Eldır: •Almanlar Atina '~ Kahi-

rev· bo • 
ın -,~ mbardımanla tehdit et_ -

e,.tedır. Büyük Brilanya huku
'?Jetı şu cihetin iyice anlaşılmasını 
ıstt•r k' b b. · e ta ı, u iki şehirden ırın 

:t?ruz edildiği takdirde, Roma
~tıı nıuttarit bir tarzda bombar-

1rtı.'.ınına t~ı ~ilecektir. Pa
~a. ın bombardıman edilmemesi 
~ın azami itina gösterilecektır. 
~ bapta icabeden kat'i emi:ler 

\·rrı!rniştir. 

ALMANLAR FRANSIZ FASll'rr 
ALMAK ÜZEREDiRLER 

Londra e'kan Nıyuz Kronik! 
IS~ ~s'nin Lizbondaki muhabiri 
A "lanların Fransız Fasında ida
r • ellerine alm1k üzere olduk -
la ını lıildiı rri.•tİr, Bu muhabire 
gore ,\lnıaı br Fasla yainız as
k .ı bır koni-ol vapmakla iktifa 
e>' miyorlar, ayni zamanda bu mem
le etin Atlantilc sahillerinde hü
c m ıislcri tesis ve tanz•m etmek
tedırler. Bu üsler İngiliz gemi -
ler ne \'e Af1antikteki Amerikan 
g erıne ka: ı kullanılacaktır. 
Dığer taraftan Fransız Afri • 

ZAYİAT \'EitDILER 
Aakara lladyo Ga.zeıe.ının bıidırdi

ğine g~re. Almanlar henuz teeyyul ~t-
. . blr habere nazaran Larısa yı 

mlJien . 1 lm ' rdı.r Tırhala 
(Yenişehir) 1 ~iP • .,.e . : . . 
istikametinde Alman tazyıkı gıllikçe 

artmaktadır. li 
1
,,.. 

T ha4 Almanların e ne geç ,.... 
ır · · il tehlikeli takdirde vaı.iyttin büsbilt n 

lıir fekil aiacalızıı kabul eımek U
zımdır. Şimdi bu ıehrin Cenubuna çe
kilen müttefik orduları mukavernet 
göıılcniıkteri takdirde, Anunıtluktaki 
Yunan ordusunun ~riye rekı1mesl 
mütnkUn ola ktır · 

Aln1anlar bu son çarpışmalarda el
li bın k~ı zayiat wrmblerdir. ~iman
lar yine hedeClerine \·armak ıçuı en 
kuV\:etll \·e mOmtaz ataylannı israf 
edercesine kullanm.ıııktad"ı:'la.T . 

İtalyan tebltği, Premetı, Ergerı . ve 
Por PaJermo'nun J~lyanlarıo eline 
ıı:eçüı\ini bıldirmektedır. . . 

Alman tebliC~ arazi ıı:üçlüklerinl, 
!! hava şaı·Uarı ve yolların. kapalı 
o~asına rağmen çarpı rr:.aların df;\•am 
ettiğını, 27 binden t.uıa esı~ ~t:~ığını 
ve n1 tcadıt top iitina.m ed1ld1i;ıru bil

dirn1ektedır. 
Atina Radyosu. Alıpan~rın m a~ 

taı:yıki Grel: ıne mıntaWına \•e Gö
... tcenln Garbında bulun:ın kısma tek
sif euiklerini ve cepht"nın_ cıerteezı~de 
t"'e ı.ctırldıkl~ri bir <lat ı.ırvsınde f',d
det!i çarpışma!.ar oldutunu sôylemiı-

lir Atin• ıı:azıeteleri. bwlllan evvelki 
_ 1~ ....... daha 11 z n · bındır. Bununla 

gı.ı~~· rebe-1 . 
beral•cr. cereyan edra muba eruı 

henuz taayyün et'nerı1·~tlr. 
netı t kl 

biit iddetiyle e\·nm et.,.,<' e-
harp ı.o!l 11 · 
dir. ;\tiııada h31k sog1~1k kant ı1 A.ı:ı.~ muhJCaza etmekte \•e ka. 7en e ;ı.., 

seri ~ıısterıneaıel<tedlr. -----
8-üyükada önünde 

(l inci aayfadan devam-l 

hini Bahrt> motörü dün akşam sa-
t 19 15 de Büyükada aı;ıklarındaıt 
:e~;ken Heybeliada iskelesin -
den fzmlle hareket edeıı 17 ~ 
luk Bartın limanına kayıttı 
.fnaı. motörile çarpışmış ı.oe ile" 

ticede Şahifti Baohri mo~örii yült
lerile batmıştır. İçindel<ilft' PÇ
lükle kurUı.rılmışlarciır. 

İngilizler nede~· 
Romayı bombar 
dıman etmiyor? 

Londra 19 (A.A.)- Dlin bildi
rildiğine göre, lıa(ta bidayetinde 
Papa, Romanın Yugoslav tayya
releri tarafından bombudıman e
dilmeme>i için Yunan hük:Umetine 
müracaatla buluumuştur. 

İngilterede, uzun zamandanlıe
ri, İngiliz tayyarelerinin Berlini 
bombardıman ettiği halde neden 
Romayı bombardıman etmediği 

soruluyordu. Bu ual hatta bazı 
hatipler tarafından Avam Kama
rasında da orulmu~tur. 

Dün. Başvekil Çörçil metni ma
him olan bir lehli~ ile İngilil hü
kumetinin vaziyetini tc. bit et -
nıiştir. 

Çin'e Sovljet 
Yardımı de
vam edecek 
Çunking 19 (A . .1\.)- Sovy··tler 

Birliği Hükumeti, Çine Sovyet yar; 
dımının devam edeceği hakkında 
Çinin l\Ioskon büyük elçisi Şao 
Lit Zi \'&sıtasile ten1inat vcrıuiş· 
tir. Büyük elçinin llolotof ile yap
tığı giirü. me hakkındaki tam ra
por, dün ak~am Çln hükôn1etiuin 
eline vasıl olınuııtur. 

Köylerin Çııııking salahiyettar 
mahfillerinden öğrendiğine göre, 
Çin büyük dçisine, Sovyetler Bir
!iainin Çine karsı olan siyaseti· 
nlı. Sovyet . jap•;n bitaraflık pak
tından müteessir olmadığı ve Sov
yet hükiinıetinin Çine yardıma 
devam edece!{i teıninatı verilmiş
tir. 

Osıerl Teltiş 
Berlın, ıg (A.A.) - Amiral Raeder, 

işgal altmdaki n.ra1.ide deniz üslerini. 
ayni zamanr:ta, Ati ntik muharebesine 
isUr.:ı.k etm:S olan cüzü lamları teltii ey
lermş \·e bunların tam hazırlak vazi
yetlerini milş:ıheıde etınıştır 

• • ... ~ ..... ~ ... < • 

GUNÜN 
Blançosu 

<"'4mu•ıdo"n o ...... , 
bakımından da fevkalade ehem
miyeti haizdir. 

Yunan . İngiliz eephesine ge
lince; giinün bilançosu bu cephe
de de henü~ kat1 neliee hakkında 
hi.tküın \·ermenin zamanı gelme
mi• olmakla beraber; gerek Yu-, -
nanlıların, gerek fngiliılerin fev-
kalade bir mukavemet \·e kahra
manlık ibraz etmekte bulundıık
lannı göstermektedir. 
Alnıaolar bulün kudretleri ve 

her türlü kara, hava motörlü si
lahları ile, zayiata a la kıymet 
vf'rnte-k.,i.zin, geceli gündüzlü sal
dırı:)1arda bulunmalarına rağınen. 

Oliınp dağlarından Ama\ ullııi\a 
kadar uzanan Yunan . İngiliz cep
hesini delıııiye muvaffak olama
m1'1ar , .• bugüne kadar yalnız 
nıe~kez cephesinde 50-GO bin ka
dar ölü bırulrınışlardır. 

İlk e. aslı Yunan - İngiliz mü
dafaa hattındaki bu kahramanca 
müdafaa ve mukavemet bir iki 
gün daha devam ettiği takdirde; 
Alman tnarrttZltnnn durnıa11 ve 
yeni lruvntlerin ee e ey geti
rilme i iktiza eclecektir ki o vak
te kadar da Tırhala ova•ın•n :al
tıadak Um,-a - Arta hallı üze
rindeki ikinci ve dahı kısı Yu
nan müdafaa cephe i tanı amile te
essüs etntiş ve hazırlannıı.ş ola
eaktır. 

Biııaenaley·h, mukaddrrat haf
la ı itinde, Yııı:oslavya hazin bir 
iJuı..,İ., mnruı kalmış bulunurken 
gür.ün bilinço,unu şu 'jekilde bu
ıa~a e-tm~k mümkUndür: 

!\fısır ,.e Sü\·e~·ş kurlarılnushr; 
bundan lıi»·le o eepbrde lngiliz 
mukavemeti ,., hatt<ı mukabil ta
arruzu hakint olacaktır. Yunanis
tanda İngiliz ve Yuaan hıtlorı Al
man taarr 'lU en ha in afhac;;:ına 

ı:irmiş bulunmakla beraber daya
nıyorlar ve Almanlara ağtr zayiat 
verdiriyorlar. Almanlar daha 8 
saat bu mukavemeti yaramazlar 
olurmıva nıtcbnr knlncnklar \"C bu 
duru~;· inı:iliz ve Yunnnlıların ye
ni kuv\'etlerle ve ihtün maaevi
yatla cepheyi her bakımdan tak
viv~ etmeleriae fırtet verecek ve 
A~rıtpa kıt'Mıaıla Almaa oı'tl11· 
_unu ı.ir bayii zayiat ve yıprattRa 
ile timalt Yuoanistanda mıhlanıp 
uğr ya mecbur edecektir. 

ETEM iZZET BENİCll 

EN SON 

DAKiKA 

"F ransanın Mil
i etler Cemiye
tinden çekilmesi 
nankör l Ü k tür,, 

Londra 19 (A.A.) 
aja sının diplomatik 
vazıvor; 

- Reuter 
muharri.."i 

Fransanın Milletler Cemiyetin
den çekilmek kararı en bi.ıyük bir 
nankörlüğün delidi=. Hiçbir rcıem
leket kendine Milletler Cemiye -
tınden Fransa kadar şeref. kud
ret ve ıstifade temin etml'miştır. 
Fransa, Umumi Katiplik üzerinde 
fevkalade müessir olmu•tur. 1932 
den harbin başına kadar Millet
ler Cemiyeti Umumi Kitıbl Fran
sız idı \'e Milletler Cemiyetine 
karşı tevcıh olunan başlıca itham 
Fransız swasetine aleı olusu idi. 

Maamafih Fransayı takbih et
mek pek d<>ğru olm z. Çunkü bu 
kararı ne kendiliğınden, ne de 
serbestçe \'ermemiştır Bu karar 
Amiral Darlanın ne kadar ·Alman 
nüfuz altında bulunduğundan ye
ni bir nişanesidir. Almanya, nü
fuzunu kullanabildiği her mem
lekelte, milletler cemiyetile ala
kasını kesmesinde ısrar göstcrmış
tir. Bunun sebebi yalnız milletler 
cemiyetinin Versay muahede:.in n 
bir parçası olduğu dcğıl, fakat 
prensiplerinin de nazi akidelerine 
her noktada muhalif olu.şudılt-. 

Milletler cemiyPtl nızamnamesi 
mucibince F\-aruanın ık:i ı>ene ev
\·elden haber vermesi lizım gelir. 
Fakat Amiral Darlanın böyle şey
lere aldırış edPceği şuphelidır. 
Fransanın milletler cemJyetinden 
çıkması bu cem ıyetin hemen he
men ölmesi demektir. Şimdi artık 
bu cemiyete dahil ycginc büyük 
devlet İngilteredir. 

Ba ıene çok çeUn 
harp senesi olacak 

(l hıei 1&J'f1<bn devam) 

biirriyet ve istikbali in yaptığı 
bu en büyük savaşla bu sene ta
rihi bir ehemmıyeti haiz olacak
tır. Tarihi kararlar verik-cektir. 
Fakat evlatları e yeniden iftihar 
edecektir. Onlar bu kahramanlık 
devresinde gelecek Alman nesil
lerinin vaşamasını temin irin ha
hatlarını feda ediyorlar. 

Harbin kat'I sahası 
Balkanlar de§fldlr 

(1 hıol •)'hü:ı.n ikna) 
ha ml.lhim ıeakk, ettiğini s!iylcm!ştir. 

L<>rd Halı!aks 11.>llunlar<l vaziyetin 
fe\·k:ılAdc ciddi oJdlığunu fakat Şima
li Afr~kada İnı;:ilızlerin rı.tıh\"er ıJerl 
hareketini cistlkr.ır~;ğu nıütale
•s.ı.nd.ı bul unmuş tur. 
Amerikanın .fU veya bu şekilde der

hal $iman Afılka razı1etine yıımım 
edip edemiycc-eli uuLne Lo!'I'\ HaU
ftAks şu cevabı verınl ir. 

Bırl~ık Amerika, Kwl Denizi Anı~ 
rika seyrise!runine ntmak aur Uyle 
ysnhrn etınij bulunmaktadır. 

Lord l!:ılifııks ıuııu il ve etınlıtir: 
Mih\1>rln Bıılkanlanla »e $imali Al

rika.dakj muvaf! kıyrtlerıne. rağınen 
harbin kat1 sahn i AtlantikUr. 

Gemi kaf il ele
l erini himaye 

bir pilan • • 
ıçın 

Nevyork 19 (A.A.) - Nevyork 
denizci mah!illerind n verilen bir 
habere göre, bazı Amerikan eks
perleri, bugünkil kafüe sistemini 
terketmek, yerine bütün Atlantl!t 

(1 lnel yfaclıı.ıı devam) 

Bu §artlar içinde büyük bir Jıa. 
rekete geçmesi muhtemel değildir. 
Blliikis İne-ili1lerin bir mukabil 
taarruzuna intizar edilebilir. 

Fakat Şimali Afrikada Almaa
ların Cebelütları.ln da ele geçir
mek mak.'3dile Fransız Fa•ıncla 
bazı hazırlıklarda bulunduktan 
haber veriliyor. Kuvvetlerini çok 
dağıtmış olan Almanların bu ka
dar çok yayılmaları herhalde Al
manlar için iyi bir netice vermi· 
yccektir. Avrupa kıt'asında İngi
lizlerin teması muhafaza ettikleri 
4 memleket kalmıştır. Bunlar da 
şarkla Yunaaiatan ile Türkiye, 
garpta İspanya ile Portekizdir. 
Sonbahara kadar Almanlaruı, 
Br<'nner harp planına güre İngi
lizlerin bu dürt memleketle de te
masını ke meğe karar vermiş ol
duğu anlaşılıyor. Almanlar İngi
lizleri hem Akdeniz havzasındaa 
çıkarmak \'ehem de Cebeliitlarık
la garbi Afrika sahillerine yayıl
mak istiyorlar. Buralarda tesis e
decekleri hava !islerile Atlaş de
nizinin şimal, orta ve cenup yel
lanoa hakim olmağa çalışacaklar
dır. Amerikanın fili olarak harile 
ıirınesi herhalde iyi bir tedbir • 
lacaktır. 

YUGOSLA VY ADA: 
lkrlin ve Londrndan gelen Jıa. 

herler, birbirine uygun değildir. 
Almanlara göre Yugoslav ordula
rı silahlarını bırakarak tamamile 
teslim olnıu~lur. İngilizlere göre 
bu Alman haberi bir yalnndan i
barettir. Ba kumandan General 
Simoviç ordularına milslakil ha
reket etmelerini evvele!' emretm!J
ti. Yuaosln ·ada orduları seyk 
ve idare eden bir başkumandan
lık olmadığından re.mi hir teslim 
muamclni yapı1mış olması ntu}.-. 

temel değildir. Küçük gruplnra ay
rılan ve dağlık arazide mukave
met üsleri bulan Yugoslavlar ar
tık yer yer dağ ~·e çete mnharelM>
leri yapabilettklerdir. 
Yl.'NANİSTANDA: 
Almanlar, tahmin ettiğimiz veç

hile siklet merkezile Yunan - İn
giliz me\'ziinin sağ cenah ve ıne.r
kez mıntakalarına çok üstün kuv
vetlerle taarruza devam etınif
lerdir. Bu taarruzların yarma is
tikametleri, yine muhtemel gör
diiğümüz 'eçhile, Ytni ehir, Tır
hala istikametleri üzerind~r. 
Kuvvet tesbit etmek maksadile 
taarruz eden Jtalyanlar da Yanya 
omuml istikametinde um bir yar
ma yapmağa çRlı'!filaktadırlar. Al
manlar ve İtalyanlar bü~iik k1'un
larile \'"unan .. tngiliz me,·zii ö4 

nüne 14 nisan akşamı sokulmuş
lardı. 15 ni an sabahı taarruza 
başladıklarını kabul ederwk, 111 
halde 5 gündenberi Alman ve 
İtalyan yannalnrı muvaffak ol
mamıştır. Yunnn _ İngiliz müda
faası çok kun-etlidir. Bu be ı:ün
lük kanlı muharebelerde Alman• 
!arın mnharehe meydanında yal
nız maktul olarak 50-80 bin kişi 
bıraktıkları haber veriliyor. Bn
nunla beraber Almanların tazyiki 
şiddetle dnam etmektedir. 
Yunanlılann Arnavutlnğu ta

mamen tahliye etmeleri, gerici" 
cephe tutarak asıl mevziin sağ ce
nah ve merkez mıntakalaruıda 
daha kuvvetli bnlunmalnn çok 
muhtemeldir. Halta daha müsait 
şartlar altında müdafaa yapmak 
ma~odle geride bir mınlokaya çe
kilmeleri de varit olabilir. luha· 
rebenin asıl rne\·zide devanı et
me ine göre, bunun henüz zamnı 
gelmediği anlaşılıyor. 

MI 
Mihver ve Bırvattar 

den 'Z volu bovunca deskoyer - (2 inci sahifeden devam) 
erden bir saf teşkıl cyemek le • küm allına almak şeklinde hulasa 

hinde bulunmaktadır. edilebilir. Sırp • Hırvat davası iki 
Heyeti umumiyesı itibarıle, bu kardeş arasındaki geçinımlikten 

ckspcrlerin planı, Lablador'dan ibaretti. Halbuki Hırvatlara istik-
İnglliz adalarına kac:l.n= iki blıı lM verilirken, ihda• eclileıı. vıızl-
millk yol boyunca -elli kadar de&- yet, umumi harlıi doğiıran lıir ta
tro. ·erden bır karakollar seriSi le-- hakküm politikasıaa geri ılöw.llt
sisini istihdaf etnıekt ir. Bu des- tür. işte Çeklerin, sı.vaklann .,. 
troyerle., kendi aralarında o tarz- hatta sözole mih...erte ittifak lıa 
da vazife taksim eci<x:l'klerdir lci lincle buluaaa Ru-•ler n Ma 
kırk tanesi daima nöbette kala - urlar gibi milletlem likılıetl.,.ı. 
cak. bu esnada geri kalan on des- gözöniinde. Hırvetlar da bllyle 
troyer de ya mahrukat ve b - sözde •kıırtularık. lıaldk!lfhı ta-
manva •lmnk üze limanda \ıe hakküın ıltıııa alınlfl mifletlerla 
~-ahut karakol mevkiine yolda ıı.- arası11a rirmelı:teılir. 
lunacaktı=. Her destroyer, elli .ıı - ----
kadar uzunlukta bir deniz yoftı yalntz liyıb ft<;hile l · a,ıe Mll--
mıntakasında karakel cezecek vıe melde kaltwtyacahm, fabt u.:oet 

Ve Cuallllk Tefrlkaası 

Bilen idam ol r 
Yazan: M. ATLI 

Bayan Anna 
• 

zevcesı 

- Mümkün, Bay Tuhuml!. Fa
kat, bütün bunların bize ~imdi lü
zumu yok!. Rica ederim, ımaksa
dıruzı açık ve mukaddiınesl:z SÖy-
leyin. ' ız .. 

- Hay bay .. Yalnız, müsaade 
ederseniz, bazı cihetleri bızzat si
zin ağzıruzdan işitmeden ziyare
timin sebebini söylemek ihtıyat
sı.zlığını yapmak cesaretini göste
remiyeccğim !. 

- Peki. Öğrenmek i.>tediğiniz 
ciheti çabuk, fakat aç•k olarak 
sorunuz!. 

jap<>n o vakit bana doğru eğildl 
Gözlüklerinin altından oon dere-
ce garip gözlerle, sanki, ruhumu 
g6rmek istiyormuş gılıi gözleri
min içine bakıyordu, 

- Siz Polonyalı bir Korula gö
rüştünüz mü?. 

Dedi. 

- Ha.. Annanın kocası olan 
Kontla mı?. Evet, göriiştüm!. 

Tuhumi, birdenbire, güldü. 
Gözlerini inanmıyorın~ gı17i 

yumdu. Öylece durdu. 
- Ne o?. Bay Tuhumi!. Sözle-

rime itimat etmiyor musunuz?. 
Diye sinirli bir halde sordum. 
Tuhwni birdenbire gayet müıı

tehzi bir sesle: 
- Af buyurunuz, muhtermı 

dııstum!. dedi. İtimat meselesi de-
ğiH Fakat, bir yanlışlık meselesi!, 

- .Nasıl yanlışlık? 

- Şüphesiz bir yanlışlık!. Zira, 
buyurduğunuz şekilde Kont muh
terem Bayan Annanın muhterem 
zevçleri değildir 1. 

- Nasıl?. 

- Evet!.. Kont muhterem Ba-
yan Annanuı kocası değillcrdı.r!. 

Hayretle japonun yüzüne bakı
yordum. Birdenbire sararmıştım. 

- Buna emin misiniz?. diye ke
keledim. 

Tuhumi ayni yılışık ve müsteh
zi telıessümile gülerek başını eğ
di: 

- Tamamile eminim!. dedi. 
- Fakat ... 
Tuhumi heı=n sö:ıüınil ı.e.ıti: 
- Aksini iddia etmeniz beyhu-

dedir!. dedi. Zira, böyle bir iddia
ya, yalnız bendeniz değil, bütün 
P lonya güler!. 
Müthiş :ısııblyetle ayağa fırla

dım. 

Derhal gözlerimin önüne Anıu 
gelmişti. Arına bana yalan mı söy
lemişti?. 

Tuhumi benim ayağa fırladığı.
nu görünce hayretle yüzüme ba
karak: 

- Fakat, niçin .aııabileşiyorau
nuz•. dP<ll Buranın yabancı.sı ol
cluğunuz için hakikati bJcmemek
te elbette mazursunuz'. Varşova 
da, hatta bütün Polonyada herkes 
bilir ki Kont vikıa evlidir, hatti 
lk.i de küçük çocuğu vardır!. Fa
kat Kontun zevcesi de kendiııi ka
dar meşhurdur. Kontes Duluşka
yı da herkes tanır!. 

- Kontes Dulu.şita mı?. 
- Evet!. 
- Siz de kendisini tanır :nnsı-

nız?. 

- Kimi?. 
- K<>ntun zevcesi olduğunu 

söylediğiniz Kontes Duluşkayı.!, 
- Elbet!. 
- Fakat Anna ... • 

japon zehirli bir gülüşle güle
rek tekrar sözümü kesti: 

- Muhterem Bayan Anna her 
halde ve maalesef Kontun ikinci 
zevcesi ola.Qlazlar!. Zira, Polonya
lılarda da, bütün Avrupa g>bi bir 
tek zevceden başka zevce alamaz
lar!. Bunu herhalde bilirsiniz, zan
nederim!. 

- Şüphe yek, fakat ... 
japon saht.e nezilitile gülerek 

birdenbire k31lann1 çattı: 
- Herhalde bu mee.le üzeria

cle durmıyalım!. 
Dedi. Ben Adeta tltrfyerelr: 
- BilA!W, Bay Tuhwni!. Bill

ikis!. dedlm. Bu m .... ıe üzerinde 
tanıamile tenevvür etmeliyim!. 
Zira bu wıesele beni bu anda her 
ıeyeen ziyade alikadar eder!. 
Tulıumi müstehzi gözlerile yt

ııiime bakarak: 
- Öyle ml?. dedi. Fakat niçin!. 
- Orru.ını ben bilirim!. Siz Bay 

Tefrika No. 60 

Kontun ikinci 
olamazdı 

-Bay Tuhwr. ' d•lf:m. Siz ma
sumiyetle Uınuşu} orrr u, g.'>. dav
ranarak, hakOcatte, bcr.. en zayıf 
yerımdcn vurmak nıye ındesıı .. z•. 
Şüphesiz, Kontun Annan n kocası 
olup olmamasının brnım .;ın ha
yati ehemmıyeytı c~ın bır mesele 
olduğunu pekAia bılı.rs.noz. Fakat 
bilmiyermuş gibi dauam. ak be
ni yen: bir mane\·ra le şai.r·m .. k 
istiyorsunuz• Kat'ı,'.lo~en cmın :-n 
ki Anna Kontun m~~ru ze,·ce.;J
dir' 

Tuhun;, lıe:ıiın hıddet •e n.>abı
yet.le söyledığinı tı~ özler ı.•erı
ne gayet ciddıleşm. t 

Yüzüme garip ganp baktı 
, Sonra, yine o y la" guliışlle 

1 

güldü. 
- Fakat, aziz do, ıı , bu rr c le-

sizi bu derece müteess : ~ıyo:ın-a 
üzennde ısrar etmt>ın'. 

1 

Dedi. 
- Yanl~. Yan., bu idd"an•.zdan 

rıc'at mı edt orsun._z? 

1 
japon t>lini havaı·a kald.rrl : 
- Asla! ded. Zıra Vcrşo\·ada 

sokaktan gf'Çen bir çocuğu ç:ıı: np 
ona Kontun karıs:n " 1-iır ole! J

ğunu sorsanız, mutlaka a>v1b:m 
alır Vl" hakika'i oğrenebillr;ınız!. 
Bu kadar kolay ve çabuk öğrene
bileceğın:z hır ya r da rar et· 
mem, zannP<ierim, buyuk 
dalalı. olur. Aziz \'"e mu. c:-em 
dos um• A!inızı d..lertm, fakat, 
eğer bu husuııta bir f'lltrika v a 
o da beni.ır. taraf:mcian değil. ze 
böyle gülünç bir · diar bu. et
tirmiş ()lan tarafta o a gerrıı:t, .. 

(Arkası t'lf"I 

Yarın sabah 
Bakır köyünde 
hava denemesi 
yapılacak 

Öbür sabah da 
Adalar kazasında 
bir tecrübe var 

Varın sabah saat 10 da Bal..,r
kö)iinde pasif kor ma •e para
~ütçülere karşı müdafaa dcn~me
leri yapılacaktır. 

Pazarı i · n Ü saat 11 ole de 
Adalarda denemeler ardır. Ayıa 
25 inde Fatihte, 30 unda dı Kar
talda denemeler 7apılaeaktır. Be
yoğlu, Be illla ve Kadıküy ka
zalarındaki duemelerın ünleri 
henüz te it edilmemi tir. 

ıngtUz - Yanan 
(1 .lncJ Si\ fa.elan eram) 

edllmlşür. B·• omre muhalif tıatelt:el 
edenler D~vanıh.arbe erJ.ltteklerdir .. 

Yl.NAl'i TI:BLIGİ 
Atina, ı9 ( A.A) - 176 nurııaralı 

resmi teblltr 
Garbt !akedonyada. G~vı.ne mın

taluSlnda. Allamon Y.idlsınrle ve 0-
lemp mwtakısında dU1ffitrn tazyiki 
mU\"3f!akıyeUe tutulmuştur. 

Ama \"Ut!uk cephe5ind~. kıt a tımma 
lıattk !Oluk kanb~ıkla i ..W· 
mektedi!'. 

AL,IA'.\I B03UIAllnnı :-il.ARI 
Atina, 19 (A.A.) - r um! En ıyet 

Neıam!nin teblıtl: 
Alman tayyırt~rl I.amia"11 bnm

bardunan etmi,lordır. Sh'11 halı< ara
sında az 61ü ve e-. ı,rde ha r 
dır. Kalkis \~ Cirld mıı'ttak3 a 
bonıb lor atılmıştır ö )'O!<t 
sar pe e~~t..ızıt r 

sor. CF.N HTA'J < ı:KİI h 
Atina. 19 (A.A.) - A nar ı 

hesindek. Yunan kıtaat ın h 
h•klnnda beyan edUdlll ı~ g rt' 
nan kıtantının k haL 
Garp m!lııt.hasından re l ş m 
bahstlr Yı.ınan B u an !111 
dilrıkO tebH!i. böyle bir it !~ n 
nul oldclunu bydq ı. 

Beyoğlu Üçüncü Sulh 
Hukuk Hakimliğinden: 

11 ıinenin lliçkacla Akaretler 
cad e inde 102 numaralı e\·de İt· 
rak sleybioe açtığı 186 lira %~ ku
ru · alacak dava ınm yapılmakta 
olan duruşmasında: 

llliiddeialeyhe aöndcril~n ....... 
tiyeıı.in lıillitebli( iade ed~nıt ul
J:D.ti,ı ha~bi1c ili.nen tebılgat icra· 
ına .kar r ı.'erilmi.t oldui:nndau 
nıuh keme ~nü olan J/~/9 ti ru

rt i giinü saat onda mahk•-
bu mıntakayı 1- giia oıı. defa ~ tıi!- lı:afiie ~-
dolaşabilecektir. lıW bekl4'<lksizin derhal Jıareket 

Bu plAnı ileri sürenler, O... sa- etmelerini mümlriin 1p1aaııjıe 
retle İogıliz ticuet ıeaalerilıia da ~ 

'l'ut>uınl !Otfon daha açık kon....
mayı kabul ediniz!.. 

l japon hayretle baııını kaldırdı. 
- Ne gibi? 
Diye sord>-

e gelmeniı veya bir '«kil 
ı n mtn4'Z lüı.uınu Ja\ rt• e 
makam:na kaiıu olmak ıiırır lıin 
olunur. ıı ı/111~3 
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iemilerdeki askerler ve mürettebat daha lima 

ıa girerken harp hazır'.ıklarını tamamlamışlardı 

Osmanlı donanması Trablus ö
nünde yol gösterip şehre teslim 
olması için ilk t.eklifi işal'etle bil· 
dırirken paşa baştardesiııin hu • 
sus i<lairesinde Koca Sinan paşa 
ile battkat projesini hazırlıyan 

Turgut reis şehrin zaptı için en 
kolay şekli t.esbit ediyorlardı. 

Turgut; şehre iki yakadan as· 
ker çıkarmak taraftarıydı. Fakat 
Sınan paşa bunu muvafık bul -
sıuyor: 

- Önce toplarla şehri tahrip e· 
delim.. Sonra limana asker dö
keriz! diyordu. 

Halbuki Turgudun projesi çok 
daha pratik ve seri muvaffakiyet 
temin ııdecek mahiyetteydi. 

bir orduyu buraya bu maksatla 
gönderdiler .. Şehrin teslimi arzu
yu şehriyari muktezasındandır. 
Eğer şehri vir~ ile verirseniz cüm
le etba ve kullarınızla buradan 
çıkmanıza müsaade edilecek .. E
ğer mukavemet gösterirseniz ve 
şehri harben zaptedcrsek bu mü
saade verine yediden yetmişe ka
dar herkesi kılıçtan geeireceğiz! 

Hadım Murat ağa, bu talimatla 
birlikte maiyetinde dört kişi ol -
duğu halde bir kayıkla sahile gel
di Karaya çıktı .. Şövalye Kardini 
tarafından gönderllen bir heyet 
tarafından karşılandı. Doğruca sa
raya, şövalyenin yanına götü -
rüldü. 

23 Ni•an 1941 Bayramına 
mahsu• 

Fevkalôde Piyango Planı 

Hilal şeklinde bulunan Trablus 
limanı Osmanlı donanması tara
fından !stil~ edilmişti. Hem de tek 
Lop veya ok atılmadan. Şimdi bu 
hılal şeklindeki limanın sağ ve 
sol uçlan, gerek Trablusa uzak -
bğı ve gerekse sahilin tabii arua
lan dolayısile ihraç için en mü • 
sait noktalardı. 

Şövalye Kardini, Türk murah -
haslarının karşısında muhteşem 
görünmeğe gayret etmiş, en süslü 
üniformasını giymiş, yanında mü
cevherlere gömülü ve bir sıraya 
duran karısı, kızları, yaverleri, 
saray halkı ile çevrili olduğu hal
de bir ·gümüş taht üzerinde elçi· 
!eri karşılamıştı. 

~e A4edl bın.mtye Mllol&n lıuamtye Tıatıırı 

Bu noktalar ele geçirildikten 
ııonra buralara tabiye edilecek 
toplar, f"hre bitkim olacakları 
!çın Trablusu mukavemete ısrar
dan akkoyacaklardı.. 

Yine bu topların himayesinde, 
hücum kollan, Sipahi ve Yeniçeri 
mufrezeleri şehre sokulacak., üç 
ftya dört koldan birden taarruz 
ederek düşmanın mevzii mukave· 
metini de kıracak, Trablusu ko -
!aylıkla zaptedecekti .. 
Kaptuı paşa kendl noktai na

zarını kabul etmek ıstedi. Şehrin 
teslimi içul verilen işaretlere ka· 
radan: 

- Murahhas gönderin. Konu -
phml 

Şeklinde cevap çekilince Sinan 
paşa hususi bır ihtirasla Trablusu 
topa rutmak zevkinın geri kaldı
ğını göroii. 0 züldü. Turguda sor
du: 

- Murahhas istiyorlar. Müza· 
kere içın olacak tabıi. Göndere· 
hm mı! Yoksa kendi bildiğimiz 
gıbi hemen harekete mi geçelim? 

Turgut muğber bir eda ile mu· 
kabele etti: 

- Amana kılıç olmaz paşa!. 
Mademki murahhas istiyorlar, 
göndereceğiz! 

- Kimi gönderelim? 
- Sız bılirsınız! 

- Donanmadaki reisleri •en de 
pekala ve yakından tanıyorsun .. 
Hangisini seçip gönderelim? Han
gisi bu işi başarabilir? 

- Hepsi de başarır. Nihayet gi
dip oradaki kumandana teklif -
lerimizı bildirecek değil mi? Ver
diğimiz talimatı hant?i reis olsa 
karşı tarafa götürür, Onların tek
liflerini de öğrenip bize bildire
bilir! 

Lira Lira 

1 50.000 50.000 
1 20.000 20.000 
2 10.000 20.000 
6 5.000 30.000 

30 2.000 60.000 
30 1.000 30.000 
60 500 30.000 

300 100 30.000 
3.000 10 30.000 

30.000 2 J 60.000 

Hadım Murat ağa ile yanındaki 
Türk denizcilerinde böyle süsten, 
ihtişamdan, altın ve mücevherden 
eser J')ktu .. Onlar bütün zengin
liği, ihtışamı kalplerindeki mert
lik cevherinde buluyorlar, sonra 
da dünyanın en muhteşem, en 
zengin bir hükümdarının, Kanuni 
Sultan Süleymanın tebaası bulun
duklanndan, zenginliği!\\ ihtişa
mın en yükseğini lstanbulda gör
müş oluvorlardı. Binaenaleyh şö
valyenin bütün gayretine rağmen 
Türk denizcilerinin gözlerini ka
mııştıramadıj'!ı farkedildi .. 

33.430 - Y ekıin - 360.000 
Tam Bilet 2 Lira Yarım Bilet 

Hadım Murat ağa şövalyeyi 
Türk usulile selamladı .. Yanında
ki tercüman vasıtasile teklifle -
rini Kardiniye bild'rdi.. 
Kardıni Murat ağanın sözlerini 

son harfıne kadar büvük bir dik
katle dınl~di. Türk elçisi sözle -
nne nihayet verince sordu: 

- Pekala .. Böyle fersahlarca 
uzak bır Y.erden kalkıp da şu ço
rak, yılan dolu toprakları is:ila 
etmek içm ne sebep gösteriyor • 
sunuz? 

Murat ajtanın bu hususta ma -
lfunatı mevcut değildi.. Yalnız ka
fasında buldul(u sebebi cevap o· 
larak bildirmekten çekinmedi: 

____ .__ (Arkası var) 

ç OC U K 1 ,L:::ı.... N 

İstanbul Berberler Cemiyetinden: 
Cmlyetimlz tarafından yapılan teşebbUsat üzerin• permanant makineleri ba

dema dükkfın:Jarda mOhürlcneceğ:nden, makineleri olanlann 23.4.941 Çarşamba 

&ününe kadar alikadarlann cemiyete müracaat ~erek kayıtlarını yaptırmaları,! 
kayıt haricinde kalanlnrın haklarını kaybedecekleri bildirilir. 

llevlet llemiryolları ve limanları işletme U. Maresi ila~ları 1 
Muhammen bedeli ( 120.000) yüz yirmi bin lira olan 3000 ıdct deri cakel 

5/5/ı941 Pavrtesi ııünil saat (15) de kapalı zarf usulü Ue Ankarada idare bina-
ıında satın a..ınacııktır. • 

Bu ıı;e gil'mek istiyenlerin (7250) liralık muvakkat ~ınlnat Ue kanunun ta
yın etti~ vesikaları ve tekliflerini ayni l\İn saat a de tadar Komisyon 
Reisliğine vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler (200) kunllia Ankara Ye Haydarpap veznelerinde aatılınakta-
clır. (2998) 

+ .. 
DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
cKazan sularının fışkırmasına mAnl 

olacak usul> hakkındaki irat için alın
mış olan 2 Mayıs ı 9:l9 tarth ve 2732 
numaralı ihtira beratının ihtiva ettiği 
hukuk bu kerrc başkasına devir ve
yahut me\'kil fiılc konmak itin icara Muhammen bedeli (11932) lira (35) kuruş olan muMellf cins ve eb'atta 21 
dahi verllt>bileccf:i tekli! edılmekte ol- kalemden ibaret vaıon "\ilmi, adl ve duble bina camı ile amıvo camı (28.4.1941) 
makla bu huousta f:ızla malumat edın- Pazartesi fllnil saat (15\ on beşte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki koınİ5-
mek lstiyenlerin Galatada Aslan Han yon tarafından tapalı zarf usuliyle· satın a}J.nacaktır. 
a inci kat 1 - 3 numaralara müracaat 
eylemeleri llAn olunur. Bu işe ıirmek lslyt ıılerin (894) Ura (93) kuruşluk muvakkat teminat, k:a-
---------------1 nunun tayin ettiği vesl,alarla tekliflerini muhtevi zarflannı ayni gün saat (14) 

Askerlik İşleri 
Şubeye davet 

Beyoğlu yerli askerlik şubesin
den: 

on dörde kadar komi~y<r' Reisliğine vermeleri l12ımdır. 
Bu l$e ait sartnameh • komf~ynndan paras,z olar;:ık dağıtılmaktadır. (2858) 1 

Harp 

üzere 

Okuluna havacı subay yetiştirilmek 
sivil liseden mezun olanların kayıt ve 

kabul şartları 
1 - Li!ie olgunluk imtihanını vermiş bulunmak. 

1 Lira 

.. .A~L 

Sultanahmet 

Sulh Hukuk 

liğinden: 

3üncü 

Hakim-
Deniz Levaz;ım Satınalma 

Komisyonu /lônları 

1 - Beher kilosuna ıeJtlif edilen 
1050 kuruş gall ııorülen 200 ıJA 1400 
kılo süngerin 22.4.941 Salı gunü aaat 
14 de Kasın1pa~ada bulunan k.omis
yond:'l pazarlıiı yapılacaktır. 

2 -- Şartnamesı her ıun le aaatl 
zarfında koruısyondan bedelsiz. olarak 
alınabilir. 

3 - isteklilerin teklif edcccklcrl 
miktar ve fıatlara eöre yüz.de y ·dı bu
cuk nisbetinde ilk teminatlariyle bir
likte belli gün ve ı:t.ıatte komisyonda 
hazır bulunmaları ilm olunur. (3042) ..... 

1 - İhtiyacımız olan 1000 metre u
zunluğunda içi llt.<tlkll 60 lık hortu
mun 21.4.941 Pazartesi günü saat 
10,30 Kasımpaşadn bulunan deniz. le
vazım satın alnuı komisyonunda pazar
lığı yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin belli Ciln ve saatte 
pıezkür komisyona müracaatları llAn 
olunur. (3066) 

+ 
1 - Mevcut evsah mucibince SOOO 

fi~ 35000 kilo arap sabunu alınacak
tır. Beher kilosuna tahmin edilen !t
at 40 kuruş olup 21.4.P41 Pazartesi gü
nü !'!'Rat 1 ı de Kasımpn$nda bulunan 
Deniz lev<ızım satın alma komlsyo
nund:ı pazarlık 1 a ek1iltmesi yapılacak
tır. Şartnameı;i her ıün komisyondan 
alınabilir. 

2 - İstekElerln ve!'f'Ceklerl miktar
lanı göre kat'! tenıJnatl riy!e birlikte 
mezk·lr kom~yooda belli gün ve saat
te hazır bulurmalan !Un olunur. 

19 Nisan 1941 
1&.0I Program ve Memle}<t'I 

Ayarı. 

18.03 Müzik: Radyo Caz 
sı (İbrahim ÖZgilr 1 
de). 

18.40 ?tiüzik: Mızraplı 

Saz Eı-erlerJ. 
19.00 Konuşma: ~Günlln 

leri.) 
19.15 Müzik: Halk TOrkllıeri-,ı 
19.30 Memlekel Saat Ayarı. 

jans Haber1cri. 
19.45 Konuşma: Zlraat Tnk~ 
19.50 Müzik: Karııık Şarkı ff 

kili er. 
20.15 Radyo Gazetesı. 
20.45 l\!Ozık: Fasıl lleyctı. 
21.15 Konuşma (Kıtop SaaUl 
21.30 Müzik: Radyo Salcn 

trası ( Violu:JJSI N•-clP 
idaresinde). 

22.30 Meııılekcı SaJt AY~".'. •• 
HaberlerJ; Ziraat, t;SP"""", 

Tahvilat, Kambiyo ' 
kut Borsası (F ·yal). 

22.50 Müzik: Cazband (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınkı Progrtı' 

Kapanış. 

İolanbul S..lncl icra M.,., 
d&ıı: 

Şerife varisi Ay~enin PangııJO 
bnbak.kalda oturan Yı:ım. kı%1 

zimmetindeki alacağından dolat 
tek fazlasına şilmll olm:ık üzere 
paraya çevrilmesine karar .. ~ 
23/9/940 da müşterisine dnhi :.ı 
,.apılmış bulunan ve ihale beOP: 
denmemesinden dolayı bu kerre 
İ. K. nunun 133 üncü m:ıdd "Sine 
kan ihalesi fe~hedılen borçlunun 
fi aşağıda yazılı ,.e BüyüJcııd;ıııll' 
zam maluıllesmde kam iki baP 
&ün müddetle arttırmaya çık• 
lır. 

EVS1fı: 

Borçlunun mahcuz noy!ll<ad' 
zam mahallesi Fabrika solc:ık 1 
3 panel ve 4/13 eski ve halen sJ 
tajlı ve 85 metre murabbaı salı' 
rine bir katlı bir oda ve n1tı 
ve taşlıkta bir helA ve snbit bir _ _.. 
bir miktar bahçesi ve içinde JCW_·, 
bir kaç meyva ağacı 250 lira !1l 
men değerli bir. 

Büyükada N;zam caddesinde ,ı 
tük, 133 ada, 23 parsel \'C hnlen jl 
tajlı ve RG metre murnbb!'lı aha 
rine mebni bodrum katınd:ı ıaşJı1' 
lA, merdiven altı ve ön ccph.esfnd' 
oda zemin kat ön kısmı demir pll 
liklı bahçe ile çevrlll bu!'llda bl 
vı. bir defne ulacı olup a" P 
dan girilince koridord:ın sonra 
zerinde bir ve arka ccphcsınde l' 
ceman iki odalı, çatı kJtında f 
denilen diğer bir oda ı vcrdır _,ı 
trlk ıes tı hff lk!ıılnd r<!<"" 
haricen boyalıdır. l'u k ım 149' ti 
muhammen deteriı olup her iltı 
ahşap ve kabili sfiknadır 

1 - Acık •rtlırması 24/4/041 
ıembc gilnil saat 14 d~n 16 yı )1: 

dairede icra kılınarak en çok ırt 
lhte olunacaktır. 

2 - Arttırmaya lstirak edenler 
bammen değerlerinin % 7 5 nfsbt 
pey akçesi verecek vr.ya ~il'l b;r 
kadan teminat mektubu getlrı.?C'tl' 

3 - İh11le bedeli hini lhnJcstrıd' 
fi.nen alınacak ve şartnamesint 
men riayet edUecektir. 

4 - Fazla bi!gİ e~inmek ısti 
938/1484 do va ıayı~iyle daireY' 
racaaf a : iltın olunur. 

lstanbul Komutanlığı Si 
tınalma Komisyond 

lltinları 

Seherine tahmin eidlen liystı 
olan 200 - 250 litrelik 150 ad 1 
berli ve gnlvanizli bidon s:ı.tın 

caktır. ~fuhammcn bedeli 6750 
kat'l teminatı 1013 liradır. ı.s• 
rin 22/4/941 günü s:ıat ı 1 de f'Jf'ı":j 
da salın alma komi!iyonuna ıeJI' 
rl c2992> ....A 

Kelepir Saıı'ık Ta".i 
Çok idareli 39 modelı c>pe~ 
p't.An. bol listil<. Mu acaal C 
gir Susam &o kak ~~ •. 23 D 11 

Sinan paşa bir müddet düşünür 
gıbi davrandı ... G"milerdeki as
kerler ve mürettebat daha limana 
gırerken harp hazırlıklarını ta -
ma~lamış, kargılarını, oklarını, 

balta ve demirli gönderlerini el -
!erine almışlar, Kaptan paşanın: 

- Gazaya başlayın! 

312 - 313 • 314 doğu!!" luların se
nelik ihtiyat yoklamalan aşağıda 
yazılı ddrt gün zarfında yapıla -
caktır. Bugünlerde nırfus hı.iviyet 
cüzdatılıırıle beraber şubeye mü
racaat edilmesi. 

2 _ Aldıklnrı mezuniyet dıplomalarındaki kanaat notu fyt veya cok ı,ı 

bulunmak. 
3 - Olgunlult diploma tarihinden bir ıeneden fazla müddet ııeçmemlş bu-

Hayat ve mematı belli olmıyan 
Osmanın Beyazıt mahallesınde 
eski Tavşantası veni Mıthatpaşa 
sokağında eski 8 yeni 3 kapı, 687 

ada, 17 parsel numa"alı arsanın 
11/12 hissesi Ali Osman oğlu Ca
ferin ve 12/1 hissesi de gaip Os
man uhdesinde olup Hazine avu
katı Yusuf Nuri Anter kayyım sı
fatile bu arsanın lzalei şuyuu ile . 
satış becrelinin hissedarlar ara -
sında tevziine karar ita olunma
sını talep etmiş arzuhal ve dave
tiye ve ınvap kararları ilanen teb
liğ edilmiş olduğu halde mahke
meye gelinmemiş ve vekil dahi 
gönderilmemiş olduğundan mah
kemece müddeabih müşada ka • 
biliyeti taksimiyesi olmadığı in
delkeşif ehli vukuf raporu ile ta
hakkuk ettirildiaindcn kanunu 
medeninin 628 ve Hukuk U. M. 
!eri kanununun 569, 570, 572 mad
cresi mucibince bilmüzayede sa -
tılarak parasının hissedarlar bey
ninde ve hisseleri nısbetinde oov
zi ve taksımi suretile şuyuun iza
lesine ve takdir olunan ücreti 
vekaletin bedeli müzayededen 
bittenzil vekili mumailevhe ita -
sına ve bilcümle masarifin dahi 
hissedarlara, hisseleri nisbetinde 
tahsiline kabili temyiz olmak ü
:zıere 31/5/940 tarihinde karar ve
rilmiş olduğundan tarihi ilandan 
itibaren 8 gün zarfında temyizi 
dava edilmediği takdirde hüküm 
kesbi kat'iyet edeceai ilanen teb· 1 

ı---~~----~~---=•3.Q.06!__ 
DEVREOİI.ECEK hlTiRA BERATI DEVREDU.ECEK İll1İR.~ Bı;f,• 

cElektrık Tali bat.Jrya. a: ındatt 
bataryalarına miltea11tk ısı hıı''• 
lundaki icat için ahnm11 olan ı 

Emrini bekliyorlar, bu emir u
&adıkça onlar da sabırsızlanarak: 

- Dü~man karşısında bunca 
askeri isliimı ne diye taşra ko • 
yuvenneyip ambarlarda durdu • 
r urlar. Zehi gaflet! 

Söylenişlerile taşkınlıklannı a· 
cığa vuruyorlardı_ 

Kaptan ı>..şa mütereddit bakış· 
Jannı etraıta dolaıı!ırdıktan sonra 
iyi bir ke~ifte bulunmuş bir adam 
neş'esile Turguda sözü açtı: 

- Buldum .. Gönderilecek mu -
rahha'1 buldum! ... 

- Kim bu murahhas ? 
- Kethüda hizmetincre bulunan 

hadım Murat ağa var ya .. İşte o .. 
Turgut omuz sılkti: 
- Pek51.L Çağırın talimat ve

rin de karaya çıksın! Gazıler am
barlarda beklemekten usandılar .. 

Kaptan pa :ı hadım Murat ağa
yı çağırth. Ona şu talimatı verdi: 

- Pad'sahı cıhan Sultan Sü
leyman han gazi Trablu garp e
yaletinin de memalıki mahrusesi 
meyan:na ithalini arzu ve irade 
buyurdular .. Kaptanı derya Sinan 
paşanın emrinde iki yüz seksen 
~ç_a gemi ve yirmı bin kişılık 

22/4/941 Salı. 
23/4/941 Çarşamba. 

24/4f94l Perşembe. 

25/4/941 Cuma. ..... 
ıı:ısA HizıırETLiLER 

Emlnönd Asktrlik !Jubfflndtu: 
Lıse ve dahl ytık~ek okul menmu 

muamelesi tekemmül etmış o1an Kısa 
hiz.meth Asker! ehJıyctn:ımesi olmı-
7anlarla YUksek ask~rl ehi ıyctnamesi 
olanlar. 28 Nııaan 941 tarıhınde Yedek 
Subay Okuluna se\'kechlc-ceklerinden 
ıimdiden şubeye ıelt!rck kayıtlarını 
yaptımaları, ıelmlyenl~r hakkında ka
nuni takıbat yapılacağı ı!ı:in olunur. 

e TAKVİM e 
Rumi 1357 Kasım Hicri 1361 
NİSAN il. EVVEL 

6 J63 22 

NiSAN \·a. :l.'.ı EUJ1i 
S. D Vakii s. o 

19 
6 li Gun<ı 10 25 

Ut4 ö;ıe 5 23 
16 59 İklnd! 9 03 
19 52 Altpm 12 00 

Cumartes '
1 1128 YILIM 1 38 
1 4 28 im. k 8 37 

lunmak. 
4 - Sağlık durumu pilotluk hizmeti ne müsait olmak, 
5 - Yaşları en yukarı 21 olmak. 
Not: 

Biltıhare hav:ı muayene heyeti tarafından yapılacak muayenede sallık 
durumla~ı pilotluk sırulın.l müsaıt görülmJyenler isterlerse harp oku
lunun dıter aınıllarına verilmek gibi hiç bir mecbunyete tabi tutul .. 
mazlar. Tam acrbestllrler. Kendilerlı:ıin arzularına lôre muameleye 
tabi tutulurlar. 
Okul tedrisatı 15/Mayıs/941 de başlayacabndan tallp olanlar '· bu· 
lundukJarı askerlik şubelerine müracaat edeceklerdir. Askerlik şubele.
rl. 7aptıracakla1'1 sıhht ~uayenede müsbet netice alanlar evrakları ile 
H:ırp Okuluna sevk edıleceklerdir. (2822) 

Rami : Satınalma Komisyonu Rs. den 
160 adet eger takımı 2490 sayılı kanunun 46. Maddesİllin (M) fıkrasına göre 

satın allnacaktır:dBeh5cr ege
1
r takkımı~ın fıatı 80 lira tahmin edilmiştlr. Pazarlık 

muanl.clesi Ramı e: atın a ma omısyonunda 25/4/941 tarihine r:ıstlıya C 
1 kt Ş tn . . . n uma gilnil saat 14 de yapı ac.l ır. .. ar amesını görmek lstiyenlerin her gün, Pa-

zarlığa talıp olanların da belilll IWlb_ likvete skaat~ takarrür edecek bedelinin 3 IS Si 
nısbetindc teminat ak.çalan e ır omı!'yona mUracaalları lüzumu ilAn 0 .. 

lunur. (2966) 

ı ZA Yi - 936/937 derıı yılında Cum-
.... ANAP YQJEN huriyet Kız Llsesınden alıdığım birin-

Dr. İh~an Sami Ci sınıf tahsil belgemi zayi ettim, Ye- 1 

istreptokok, isıafilokok, pnömokok, ntsını alacatımdan eskisinin hUkmU 
koli. pıyosıyaniklerın yaptığı çı- yoktur. 
ban. yara akıntı \.'e cild hastalık-

larına karşı rok te lrıiili!t!o!ze!!!a~ş~ıd!!!ı!!•!.!. !!..;.. ___ Arvaman ____ y_C_._ı_9_N~o!].~ll!;:fuk~a~d~d!es_ 
: GÜI.SF.\"ER 

Sa!ılp ve Ba:muharriri: Etem İzzet Benice - Neşriyat Direktörü Cevdet Karabilgin 
cSON TELGRAF» Matbaan 

,. ·- olunur. 940/ 51 

cYağı h~mil teşekkill?crin mevkile
rinin tayinine \'C kayıtlannın yapıl
masına dair usul ve cihaz> hakkındaki 
icat Jçin alınmış olan 5 Mayıs 1939 ta
r ih ve 2738 numarah ihtira beratının 
ihtiva ettiği hukuk bu kerre başkasına 
devir veyahut mevkii fille konmak için 
icara dahi verilebiltceği teklif edil-
mekte olmakla bu hususta tazıa maJQ. 
mat edinmek lııtiJ>erılerln Gelaı.da A:s-
lan Han 5 inci kat ı - 3 numaralara 
müracaat eylem~lerl ilin olunur. 

J1S 1939 tarih ve 2856 numnrall 
beratının ihtiva ettiği hukuk bı.I 
başkasına dev_ir veyahut mev1Ci11 
konmak için ıcara dahi verile~~ 
teklif edilmekte olmakla bu ~,: 
faı.la maUlmat edinmek tstl1 1 
Galatada Aslan Han 5 inci l<•;.,ı 
numaralara müracaat eylemC 
olunur. 

MAKSIM'de 
Bu Akşam 

KIYMETLi SAN'ATKAR 

.SAFiYE 

İftirak edecektir. 


