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Almanya Bal
kanlara dokun
mamalı dır 
Almanya içiu eD .ailam 
)'Ol Balkanlardan eletek 
çekmek ye yeni hareket
len tetebbüaten Y&qeç

mektir. Makedoaya Aı. 
maa ordUIUDUll mrurı 

olabilir. 

B·'kwl•nla .-1,.t "'*Me _. 
,.. ....... ta u..- .,.... Bil· 
liia auarlar; A'mn1- lmri· 

-~· Bapae kadar lıalddıi -.-cat 
-.yeıli ıiriifti.rea fili INr nk'• 
elmamakla lten!Mır, ~ " 
iıaJy..a- YqOllaYY811 tedı.et
........ ..,_ eıliy•lar· Ayni -
_....., A1- "italy• ~ 
Mllan apk ... ,ali y~ 
- ıu.ı.n lla ~ Yqes • 
in W.Jiiiııj ... ...... yelıuıııla . .. ,... art-...,.~· 
Saa1111&a 1ıenı-. 4iplomatik ~ 
..... &uyikleria ....... .ıil -· ..... . • •ktır. 

Amcalı, Yq......,_. _.telif 
~ ............. wai'1d ...-. 

A.- ...... ..,..... .... 

._ ca.. Y'lll ' " Wriiiı.i 1111· 
J'ik .. o na. lııbb• ---..... 
B-y......,_, ~, ,._ 

l.,.• is ....... .._lls ı = 
l-ıeareu. dd,HijW ... .. 
........... L ........... , .. ... 

Jl&ktı ............. .....,. -
ltafaza ••dôa~lıir--
leı"de I' ım • h 99 • •e 
•• _ ..... ._ __ ·; ıW.. 

--..~J&L3 

•t ft Wlfill At 1 i 5 ..... ...... 
• .... , .. bac « , Aı-

,_., Ben.·hm lıafl..,...1 ._ __ ,.. __ ,.h ....... 
..._ (1) lıılı!' • -1 ile, Y....
hvya laııriae ..,_. Wr ı..ebt 
J'&PıJ Y•JllllJ&Calı aolıtaw 5ı1911s 
llPlaelWlr. Talıua, p bdanıı te-
.. rilt ettb ....... ?kımclır ld, Al • 
.... ,. ........ bdM' ....._ııın 
•aldeeeıtı bnetlerle, lıiyle lıir 
tffaYlbl .,. •w a ul •anlııe&I ,._ 
tılahHeeet 1ııir b..-. Miiltlir. 
Taarnas ltlr,,..... p~ için 
"flındiye Wu ... ı.tt;ji Jnıvvet
?eri liabJ le 1 ?b 1 pbnwa 
lhıDHlır. 

Filhaldb, Ah ıa Y...-ln· 
,.,. -ettill t•mN.t, fh-1 
eeph ....... , ,...ı A~ ha • 
ht •' ......... ..a.K .... 
••unda aıtlfldi!Ata ılilpna. Jl'akat, 
Bulpır • Yuıesln; a,_ · Ya
l'05ln •sdutlarmdan, •ral • • 
.....ıta J•pacaiı taarruzlar için, 
Hh•melııal uıart iki üç .,.w. 1ıir 
h11ırı-11a ihtiyacı Yardır. Böy
ı., bir taamın İtalya Ye Mae9ri9-
•n ile Wrlikte, Romuıya Ye Bul· 
prisı.. u kanştınl- Uıti. 
•ali .......... Yalnız Rumen n 
Jıla<arlarm aabotajını •e ltalJ"ln• 
lat-ın ınııaevt daramana aazara 
almak Ye ea alır hlsmetl ylıae keo
• inia ,.tlkl-..ek ~bariyed 
~, ir ehluta kadar, lld iç aylık 
"'" h....ı.lı ılenMI _...... Ya· 
paln 1'e Ya h'•rla lagl!bt. 
... ıle ........ han'bklanal • 

ın.- ı ..,. .,total 

Suriyenin 
istiklaline 
doğru bir 
admı abldı 

Mldlraa Mec
Ull ferine ltlr 
Sariye blllt • 
metı teıkll 

edWJOr 

Yüksek komiser 
halka bir beyan
name neşretti 
11e7nıt, 1 (AA) - Suri7edft:I 

Fransız Yülmek ltcımlaerl. llurl· 
1• halkına .,alıdakl ~ 
nqretmıştir: 

cSuriyeliler, 
4Geçeıı 31 Kllnunuevvelde, -<-•-....... >· 

._.. Uıllri .... 

Yugoslavya 
Oçlü Pakb ta
nıyor mu, ta
nımıyor mu? 
fladl)'I bdar Bel· 
grad blktm&U Ber
uae ldç itil' reımı 

cevap yaraedl 
&erlin 1 (AA.)- Yan -mi 

Mr -badaa lıildlrillyor: Bir 
plıancı ıı:a:ııeteci. AlmllD Hariciye 
Neuretioden, Belpdıla .Alınan 
a&eyhtan uıısarlanıl ıı:alehe çaldı • 
tı ve •a avretle Yuıı:oslavyanm 
ıi~lil ,.ı.ta iltihalnnın artık mer-

,_ • - IQfMla) 

Çok feci bir ölüm 
AkA~dı Valide Cemil lr•l"Jısındaid 

-.:ı.a tla t1ııhp.n KAzun isminde bir a-
-•• 7 metre derlnlltinde bir k113Uclaıı 
-lırken kuva:rı dllfürm()ş ve iple 
ınerok kovıyı çıkarmak latemlftlr. Fa
bt hlrdeoblre ku,yunun duvarlan 
tlltnıdf .,. Juı~uııım abını llrterek za
.. nı amele içeride kalmıştır. Derl!al 
Fııtlb ııtaireainclen bir ekip ~tnlaralr 
uıın ısıPddet çaiqıl "1118 da uva1lı7ı 
ıwrtıımıalr ınllınklln olamamlflır. 

Perşembe Günü Başlıyoruz 

5U 
eorU 

Yazan: RAHMi Y AGIZ 

TRABLUSU NAS 1 L ALDIK, 
NASIL KAYBETTiK?. 

1'•'1n• Tarlbl AJdmlataa ıa Tefrikayı ~ 
Matlaka Takip Ediniz 

BALKAN 
Vaziyetine 
Umumi Bir 
BAK 1 Ş 

Belgradda 
Alman, ital-
7an tebeası, 
lngiliz kadın 

v ve çocugu 
kalmadı 

-- -

Almanlar g1. 
derlEea: u ı 8J' ........... 
lbu deadfler 

M alıkuml ar 
Na/ ia işlerinde 
çalıştırılacak 

Ankara'ya dönen 
Nafia ve Maliye Ve
klllerlnln beyanab 

Mali3 e ve Nafıa Vekilleri dtla 
alı am f"lırimisden Anlı.araya ılön• 
mü le...,, ·. Hareketinden C\"VCI 

Maliye VıJ..ıü fil beyanatta •alaa
maıtıır: 

- bta•alda •ulundııfam miid
._ arfıınıla muhtelif maU 1 hr 

c-.sm .. __ > 

Top O) u 1u uğ
runa alnı parça

lanan çocuk ! 
1 faşmda ltlr JaVl'll 
da aralta aitulda kaldı 

t d'LI L y- aı1•ıaı-.. _.__._._,_ ·•--• - m • • m __...._. ltM& üfi "batary-..-.u memup ,..ı lnı-netler 

Yugoslav hudu• 
dunda Almanla
rın tahtldat yap 
tığı hakkında sa 
rih malQmat yok 

Kasımpaşada Hii.kım sokağında 
39 numaralı evde oturan Mahmul 
oğlu 4 ya§ında Emrem arkadaş • 
larile top oynarken yere düşmilş 
ve alnı parçalarup cankurtaran 
otomobilile Şişli Çocuk hastane • 
sine kal:lırılmıştır . 

Japon yanın! 
bir sulh tavas
sutu haberleri 
tekzip edildi 

Bir ftalyan 
kruvazörü 
de ağır hasa· 
ra uğratıldı 

lapoa Hariciye Na
llll'I Matıaoka B o. Denizden karta-
mada guetecllerıe rılaa "PO LA" 

1 6r1 , t ı ılnrlıllllll an. 
.....ıcAA.>-Ja.- . . lattıkları 

Nam Jııt.tsııeluı ün •Vlll: Ma- t11Q**-"""'"-...;...:.,,....:.._J 
......._ .. -thaat mümtt=iD...tal 
bbul etmlttlr. NllZll', ııeyahatı ııe
deeleıiıılıı pdidaı ...ıı teWıld 
edleblleeelini allyledktea M>DJ"&, 

japonyaom haırflnkil mııhnamı;ı!a 
ııılhayet •«ilmea için ta-tta 
klawatı h•kk•n"•kl llalMl"lml 
tabip etmlttlr. 
Matsuoka Biti• Ye Foo Rihlıea&

rop ile tekrar ıı:örllşeceiiııi hilclir
miıtlr. Bir Amerikuı ıazeteciaiııin 
• 1•line cevaben de Nazır, Ameri 
lıayı r.iyaret lçio vakti milaait o). 

maıfıtıaı ııöylemiftir. 

Bir duvar yıkıl
dı, beş kişi ezildi 
Yaralllardan ikisi
nin yaraları ağırdır 

Unkapanında Yeşiltulumba Cad· 
desinde Pazartesi pazanndaki mey
danlıkta Belediye tarafından la • 
tlmlak olunarak enkazcı Y~f• 
Terilen binalardan biri Muiz, Ha· 1 
yim, Hüseyin, Mehmet isimlerin. 1 
dı'1<ı dört kişi tarafından )'lkılır - \ 
ten 3 metre yükııekliğınde bir da· 
Yar lstinatsız olarak bıralulmlf, 
11rka tarafına da binadan çıkan ka· 
ı.s ve hatıllar dayanmıştır. Di1n 
uat 12,30 da bu duvar iple çekl
liriten birdenbire yıkılmış, yoldan 

C-•- ....... > 
. 

IKllACAI 

Anlayıfa göre 
fetva 1 y...... hidia !eri, amlıtelif 

sörllşlere ıı:ilre ayn - Ye DIA· 
hiyet tafıyor. Biaim için, •a hÜ· 
lôimet darlıeal ıı:ayec t!Nt Wi. 

Loodraya ıı:öre tam yeriededir. 
Berlioe göre qyak takunı politı
bn. dır. Komaya P..., ·f-· dır. 

Balgarlara göre ı.o •vahiııı

lıaİf!. 
Bitim mahatla ltu -waaa ı.. 

lmftl;orduk da, dedi ki: 
- Bulgar lı;omşalaruımm cn

Jıılm. adatile tav if etmelerioln 
aebebl, anba, hu ilkiniş, ayni ta• 

manda sari midir, 4.iye dlifllnttye 
ılalmalanılu. • • 

ı==i:JA.A.)- ttaı-.. uumda cı.. 
ıtaı,.. 

•Pol.. lln ailYadll, 
35,MO to.lak ltaıy ... Vitto17o 
Veııetto urbhmııa da Y
tlenbiııdeki - mubrehede 
atır .............. .,.. 
oaııı,tır. 

İalı1Dıleol7e 1 (A.A.)- Ya· 
nan dmi•'"deıld aahareı.e,., 
Va11pit, Balırua, Valyaa la
ıı:ilis mtalılarile Bavok n 
GreJ'DO ....utplen .,.._ .ı. 
mitfİI'. 

Fatih'te oturan 
bir kadın 1 O gün
dür ortada yok! 

Fatihte Kırkçeıme Aknur ma -
ullal 4 numarada oturan Ved-
4e iambıde •ir bd,. OD cilııdm
Jteri ortada& kay holmaılllr. 

Oiln; rulıl •ir hutalıia mtlp
wli olan ann inin biyle •mıen
bire luıy ... larak ne dönmemc,la-

<~ • - --> 

rAMERIKA 
Fransız gemi-
lerini de müsa· 
dere edecek 

ANADOLU AJANSINDAN 
VE ANKARA RADYOSUNDAN . 

BeJınıddan ıelen haberlere ııı
"'• Yuıosl:ıv hükllıneti dilıı l<tt 
,.enldeıı. muhtel l! ıwııfian lilAlı al· 
'1aa Plam•ftır . 

aın-ı ___ , 1 
Beıml makamlar --------' 

Bakırköyünde mukim 1648 plJ. 
kalı yük arab sı Salibin idaresin
de olarak Bakırkoy h1t boyundan 
pçerken yolda oynamakta lan 5 
)'alında Tuğger isminde bir çocu
la altma alıp ezmiştir. Zavalh 
yavru hutaneye bldınlmışlır. 

Ba mlsaderllllll ita ı-K----b-.---8------b--balta lçlllde vuaa am ıyo arsası u 
gelecelbıl .lşrab etu sa ah c:.ehrimizde 

.Y111•rıA 1 (AA. Ki1ter: Y 
~ıı::.-~~ faaliyete geçti 
Daalmarb ...,arıu- mtı...ıe-

1 ·- -.. Amerika Birleflk 
Devletleri BiWlmedaln, pelı: mah
femel olarak .. hqiln, ... ıle , .. 
aıa olmak !bere, Pramu c-ıu.t 
lta•lmıda da •ral tanda lıarelıet 
.aoesl pek milmlıibMlllr. Balen 15 
rr_.. npara, "-ibn Jlnwa. 
Jannda lnıJGııınalrtaılır. Scıralan 
..ıı.,... cevaben, lıulııe daı..e.i 
_ .... ,_ ha hareltetln azami "bir 
..,. içinde .... "'iD oltlatımu 

.... .am,lenlir. SaWıiJ«tar -

Cll ·-·---) 

Vişide bir çok 
komünist 

tevkif edildi 
Vif! 1 (A.A.) - Vlflde lı:omtl • 

nı.t propagandan yapan blrçolı: 
cenç tevkif edılmiftlr. 

İKİ FRANSIZ NAZIRI 
CEZAYİRDE 

Vlşl 1 (A.A.) - Mii.stemleltlt 
Kum Amiral Pllton ve Münaka. 

J~I ... __ ) 

.... komııırlerl De memlll'lar Aüara. 
dall gelerek •Çil•"' ll•vr ·1t.ı111111.ıar 

1 yıl nn1 Heyeti Vekile kara· 
rtle muvalıbten Anlı:araya nak -
ledllmtı olu Kambiyo, Nukut, 
Esham n Tahvillt Borsası bu A• 
blılı UAt 10 dan itibaren ıekrar a-

Meğer 30 yıldır 
• •• • 

tamır gormıyen 

yollar da varmış 
IOrlk&PI, IJ 11baD8 
caddeıl ve Çalurata 
m•haneıer1 balkı· 

8111 ltlr llklJ'etl 
Sem ıı:Unlerde tthrimlzio keaar 

eemtlerindeki yollarm hcledlyece 
llımal edölip merkezi yerlerdeki 
tllmirleriııin tercih olunduğu hak
kında bazı iddialar yapılmaktadır. 
Bacümle Eirkapı, Şişhaoe ead
._ ve Çakınla mahalleleri halla 
.. muhitlerindeki ekser 7allarm 

CO.-llilll_....) 

ÇERÇEVE 

Ne 1apıalar 'I 
NEciP FAZIL KISAKÖJUCK 

(Bitles) laııbrlaaa: 
- Nerede lalr ı..ııı. atıtl • 

ıallne oraya alllınuiım • • 
,.ı 1u.ı. 11mı11 r• aieleftml 
JUIDDll,., ,. .... ...., ........ ...,. -•ııram-

(M-llaol) ılilfll-= 
- 'iZ iN&çalı: milletin Jtpt Jö, 

tıılnn4a• (Clier) lı:"'""-inl p 
brtmalı: için ae yapsam?. 

(lllatauoka) iıçindea geç&ı. 

- llerlin ....... ,. ,.... 
tıenı.. •raiam • aturau p&-
4'?. Füat hpoaya lıesahıu 
Mılm •Y•lım lterhalde ularla.. 

(AntoMsko) • (FIW) tı:.. 
fllıklı fıaıldape: 

çılarak plırimlzde faaliyete b8f" 
lamı§lır. 

Bu münasebetle Borsa Komlseİ'l 
B. İhsan Rifat, Esham ve Tahv!Jit 

cnn-ı·-~ 

40 kuruşluk çi
viyi 144 kuruşa 

satan tüccar 
1'allal••arü tevlı U 
edildi, IHW mabte
ldrlere ile para ce-

zam verlldl 
Galatada Pe'lenıhepazorında 

Mahmudiye cadde.inde nalbur 
Nikolaki ve karde~i Perikop Ma
arif Matbaası mü .. yaa memuru 
Şabaıı ile arbd lanoa 12 paUt 
çiviyi kilosu 40 kuru yeriııe 14' 
kısuftan Attıklarından Z inci -
lire caaya verilmişlerdir. Bun • 

~·-~) 

- Bir millet lçila pll•iyetitt 
mailüblyetleo beter ve mai16-
1Nyetlo afır o!a<aiı şartları bir 
Wyeda pllbiJetfea aCır ola -
caiı prilan Itır anya ptire • 
Pıilmelı: ltaacl politika reclüu 
..U,- olaltUir?. 

- çlll ul•fllUlYI lınnlark• 
Pnıllanclıiuıı lıalemi (Belgrad)· 
da hir mapzadan ııatm aldıfım 
için mi acaba hüldlmet dar ... 
aınin dahili bir ııehep yf1dln • 
ıien vukua ıı:elıllii illa ed!Uyarf 

(Stalin) 1ıqını kapa: 
- tkı anı .. 5uırlıt 1141 .. 

"tinııeie 1ıarar •enıılt g6ri5 • 
•llyor. a- mhl elmalı: lçlla 
•-ti...- ltqe lıllilp iki ta•f• Wnlea ,_,.ım m1 etsem'P. 

Ve Amiral (Darlan) end .. 
1l7nasına hakıp mırıldan a: 

- Galiba lıcn (Liva&) .. 
ilaha güzelim!. 



~ Sôlf TE:LCRAF- 1 HISAN'1M1 

ACAIP 

SiLAHLAR ------
Amerikada yeni yaptlan 

1 
bir nevi tankın ismine d:İm· 
sah tank• adı verilmif.. Bu 
tanklar, hem karada yürüyor, 
hem denizde yüzüyormut ! .. 
Amerikalıar, yeni yaptıkları 
bütün silahlara, böyle bir ta
kını garip hayvan isimleri ta
kıyorlar. Timıah tank herhal
de yaman bir ıey olacak.. 
Ruzvelt düşmana ıeytan ismi
ni 'ermişti, feytanı mahve
deceğiz, diyordu. 

Herhalde, bu yeni acaip si- · 
lahlar, ıeytana bie ters papuç 
giydirecek ıeyler ola<'ak! 

ÇôPON 

TARiFi 

Çöpü denize döken çöp müte
ahhidi, intaat mevsiminin 

dy~laıma51 dolayııiyle, Bele
ıyeye tekrar müracaat ede

rek, çöpün tarifini iıtemit: 
- İn9aat baılıyacak.. Bir 

sürü moloz çöp diye verile

cek .. Bunları denize dökmek 
kolay mı?. Demit!. 

Çöpün tarifi yapılamadı, 
ıitti. 

En İyisi §Öyle bir encümen 
kararı çıkarmalı: ıı:Çöp ara· 
baları içinde bulunan herıey 
çöptiir.11 

CEŞITLI 

BiNALAR 

MDracaat
b O ros u 

Şehrimiz Adliye da
iresinde iş sahipleri 
için yeni bir kolay-

lık yapılacak 

Şehrimiz Adliı;esinin alt katında 
bir müracaat bürosu kurulması 
için tetkıkler yapılmaktadır. Bu 
büroda iş sahıplerine hangi mah· 
keme, kalem \eya daireye roüra. 
caat etmeleri hakkında izahat ve
rılip kolaylık gösterilecektir. 

Müddeiumumilikte. mahkeme
lerde ve İcra dairelerinde işi olu 
fakir vatandaşlarla kimsesiz ka· 
clınların istidalarının da büroda 
parasız veya pek cüz'i bir ücret 
mukabilinde yazılması suretile 
arzuhalcilerden kurtarılmaları da 
temin olunacaktır. 

ViLAYET ve BELEDiYE: 

* Beledıye yeni sene bıitçesi ile 
kabul ettiği tahsisatla yol inşaatına 
girişmlştı. Taksim Stadyomunun 
bulunduğu mahalde yapılacak o
lan İnönü gezisi mahallinin mecra 
ve ıskaraları 13,000, ·baca inşaatı da 
7 .500 liraya, Beykoz - Akbaba • A • 
nadolu Fener yolunun inşası 26,000 
liraya, Üsküdar meydanının tan· 
zimi 10.200 liraya ihaleye çıkarıl
mıştır. * Şehir Meclisi nisan devresi 
toplantısını bugün saat ikide ya. 
pacaktır. Bu devrede zabıtai be • 
lediye talimatnamesi ile Kimsesiz 
Çocuklar Yurdu ta'.!:natnamesi ve 
yatılı mekteplere vilayet hesa -
bına ücretsiz alınacak talebenin 
'kabulün~ ait talimatnamenin mü
zakeresi vardır. 

Verilen yeni bir karara gö
re, bundan böyle, İatanbulun 
her semtinde ayrı bir bina sti

li tatbik ve kabul edilecek .. 

8ogaziçinde baıka, Beyoğ• 

!unda batka, Adalarda, Mo

dalarda batk türlü evler yapı· 

I TiCARET ve SANAYi: 

lacaka!. • 
Esasen öyle değil mi?. Top

kapıdaki evle Taksimdeki a

parbman, Suadiyedeki villa 
ile Çukurbostandaki baraka 
bir mi?. 

Bahçeli ve bahçesiz ev ka· 
yıdına gelince: Meseli., Tak· 

simde yaptıracağınız bir bi

-ya ayrıca bahçe ayırmak 
ne mümkün?.. Satın alacağı· 

mz arsaya, odaları zor aığdt· 
nyoraunuz. 

KADRiNi 

BiLELiM 

Ajana haberlerine göre. 

Franıada, hundan böyle at e

ti de vesika ile aatılacakmıt 1. 
Günde, insan batına kaç 

aram verileceği tasrih edilmi
yor. 

At etinin dahi vesika ile ve

rildiği memleketlere baka
rak, bizim, hali., ala knucık

ları, dağlıç etlerini blie be
ienmiyerek, harıl harıl za va!. 

lı süt kuzularını keıtiğimizi, 

yüreiim sızlıyarak düıünüyo

ruaı. 
AHMET RAUF 

Edebi Roman: 16 

* Hükiımetimlzin resmen iştira
ke karar verdiği Peşte Sergisine 

gidecek heyetimiz azası, hazırlık. 
lar yapmak üzere dün gelm~tir. 
Sergiye gidecek nümuneler top • 
!anmaktadır. 

* Dün şehrimizden 155,000 lira· 
!ık ihracat yapılmıştır. Bu meyan
da Amerikaya av derisi, Roman
yaya, 6,000 liralık keçi boynuzu, 
fıstık, İtalyaya yumurta Yuna • 
nistana arpa ve fasulya gönderil • 
an!ştir. * Ticaret Vekaleti, Çivi tevzi· 
atma ait listeyi ta.idik ederek a· 
liikadarlara göndermi~tir Şimdilik 
12 vagon çivi tevzi edilecektir. 

*Ticaret Vckiıletl, İtalyaya yu
murta ihracatı için lisans vermeğe 
tıaıılamı tır. 

MÜTEFERRiK: 

* Mahmutpaşa ile Sultanhama.. 
mı arasındaki yolda Mukerrem 
isminde bir kad:nın el çantasını 
aşırmaktan suçlu Ahmet ve arka

daşı İbrahim, mahkemeye veril
mişlerdir. Sultanahınet B:rinci 
Sulh Ceza mahkemesinde, dün 
mevkufen muhakemeleri sonunda, 
Ahmet 9 ay on gün, İbrahim 4 ay 
on beş gün hapse mahküın olmuş
lardır. 

* Deniz Harp Okuluı.rnzdan 
mezun olan 81 gencimizin diplo • 
maları dün Amiral Şiikrü Okan 
tarafından merasimle kendilerine 
verilmiş ve yeni mezunlar Hami. 
diye Mektep Gemisine uğurlanmış
lardır. 

KOL KOLA 
Müellifi: Nizamettin 'NAZiF 

_ Merak etmedim değll. Hatta ı 
!biraz istidadım olduğunu _da_ iddia 
edebilinm. Fakat ... Zevkımı ka
çırrlılar Halka pek ~e~endirece • 
ğimi sandığım nıce hıkayelerı yırt· 
ınağa mecbur oldum. 

- Neye? 
_ NeşrettiremedLm de ondan. 

Gazete sahipleri, hal1<m, yalnız 
kendi hoşlarına gidl'n seylcri oku
maktan zevk aldığına bir kere 
inanımış'ardır. Kendileri beğenme
diler mi, yahut anlamadılar mı 
halk da anlamaz. halk da beğen· 
rnez sanırlar. Hele bir romanım 
!Var ona çok ncınm doğr~u. . 

_ Şul'.u bana gösterebılir mı • 

irin.iz? 
- Oluuur .. Fakat Allah vere de 

lı:aybetmeml~ olsa., 
~ - Klm? 

-Ablam. 
Ve seslendi: 
- Cavidan? Cavidaaan. .. 
- ..... . 
- Aa ... Nereye gittiler bunlar? 
Naci dakikalardanberi Perihana 

daldırdığı gözlerini masaya doğ • 
ru çevirdi. Rezzanın az evvel otur
duğ uyer boştu. Cavidan da, o da 
al'anglaise sıv'imışlardı. Genç kız, 
sinırli bir tavırla ayağa kalktı ve 
telıişlı te liışlı: 

- Çabuk çıkalım buradan .•• 
• dedi • sonra tefe koyarlar bizi. 
Kimbilır. 'belki de koymuşlardır 

• 
tile ... 
· - Sanmam ..• Buna neye lüzımı 

gôrsunler? 
- Siz bilmezsiniz onları. Bu 

rnuhit de<i"lrodu ile yaşar. Jale is. 
1'an<ialının modası geçti. Onlara 

lf.Jl.R 1 Günün mesele_:i: • 

içııı ıçm •aynayv Sade yag f ıatları 
Üçlü pakta iltihak etmiş deY • 

letlerllı, bi.r '""'ikayı zoraki imza,. 
laınış olaın insanlara mahsus h• 
leti ruhiye içinde bulundukları 
meydanda. lllihvere karşı, içten 
gelen bir bağlılık ve sadakat el
bette yoktur. 

Geçen gün Rumen Başvekili 
Antoooı.konun söylediği söıler 
bir hayli şa>anı dik.i..alti. A anıi 
politika üslup ve edebiyatına ria
yet edilerek sar{edildigi anlaş> • 
1an bu cümlclcrtlcn, sarih bir ma
na olarak şa çıkıyor ki, Romanya, 
bugünkü şarılar altında yatjamıya 
razı değildir ve adalet.in bir gün 
tecelli edeceğine ka.ııidir. Bu ada
letin bir an evvel toccllisi lç.n, ay
rıca, gayret ctm ktc ıuidir?, Oras& 
malfı.m değil .. 

Bütün dünranın ehemmiyetle ü
zerinde durduğu bu uıanidar -.öz.. 
lerden sonra, Rumen Başvekili, 
yine bii)·i.ik bir nıed~ni cesaret m.i .. 
&ali addedilen ikinci bir be) anat 
verdi. Bu sefer de, l\lacar makam
larının, Transilva•yadaki Rumen
lere h.-r nevi fena muameleyi yap
tıklarını ifade etti. Ve, bu vaz.i. -
ye'tte, Romanyaıla dahili bir ;... 
filiık vuku bulabilcceğh ", Tran • 
sil vanya Dte6cle i hnlledilmedikçe 
Avrupanm bu kısmında sükfuıet 
mevcut olamıyacağlJll iliıve etti.. 

Bu sözler daha çok mühimdir, 
Fakat, hatırlayın ki, Romanyada, 
llfacari~tan da üçlü pakta dahil 
devletlerdir. Görülüyor ki, üçlü 
paktın beş küçük devleti, pakttan 
memnun olııu.d.ıkları gibi, pakt 
arkadaşlarile de asla, caııciğer ku
zu sarma'ı değildir, Hatta, arala,. 
nnda, hôliı bir takını halledilme • 
miş meseleler ve ılın·alar vurdır. 

REŞAT FEYZi 

Şehir Tiyatrosu 
binası ylz için 

klrayta verildi 
Şehir Tiyatrosu temsilleri dün 

akşam nihayet bulmuştur. Artist· 
ler bugünlerde büyük bir meın • 
leket turnesine çıkacaklar ve bil· 
hassa ilk defa olarak Şark vilayet· 
!erine gideceklerdir. 

Anadoluda verilecek temoille • 
rin programları hazırlanmıştır. 

Belediye Reisliği de yaz mevsi • 
minde tiyatronun kirasından isti· 
fade etmek üzere burasını Zatı 

Sungura kiralam'itır. 

YerU macera ilim
leri ve yeru kız, 

erkek ıan'atktrıar 
Dünya vnziyeti dolayısile ha • 

riçten az film geldiğini gören yerli : 
stüdyolar gelecek mevsim için bir ; 

çok yerli film çevinneğe karar ı 
vermifjlerdlr. Bu yaz şehrimizde 
birçok büyük filmler çevrilecektir. 
Şi.mdiye kadar yalnız tarihi film· 

lere ehemmiyet verilirken mev • 
zuların mütenevvi olması düşü • 
nülerek macera filmleri de yapı· 
lacaktır. 

Stüdyolar tatbik edf.'.Cekleri ge
niş program için yalnız kafi kız ve 
erkek san'atkıir bulmakta güçlük 
çektiklerinden badema ştüdyo sa
hipleri her istiyen heveskiırı im • 
tihan etmeğe ve bunlardan mu • 
vaffak olacaklara ~ veımeğe ka • 
rar vermişlerdir. 

yeni bir iskanda! lazımdır. 
- Fakat birisi kuzininiz, biri de 

ablanız ... 
- Böyle yakınlıklann bizde hl· 

lA bir manası olduğuna mı kani -
siniz... Aldanıyorsunuz. Haydi ça· 
buk olun, çıkalım. Hem durun, 
durun, bakın dinleyin ... 

- !. ..... 
- Dışarıda bir kahkaha gürül. 

tüsü işitmiyor musunuz? 
- Evet ... Kulağnna neş'eli ıı:ah

kahalar geliyor. 
- Geç kaldık tuzaklarını kur· 

dular. Hangi kapıdan çıkarsa•: çı
kalım. Bütün gözleri üzerimize dı. 
kilmiş bulacağız. 

- Peki. .. Bunun fovkal:i. ·;elik 
neresinde? 

- Siz erkeksiniz, bunda bir 

fevkalüdelik bulmazsınız amma ... 
Benim için vaziyet öyle değildir. 
Nişanlım pek kıskançtır . 

- Ntşanlı mısınız? Kiminle? 

Burada mı nışanlınız? 
- Evet, içeride poker oynuyor· 

du. Sipahi Ocağı azasındandır. Se
lim oasanın torunu Daniş. Cev-

ucuzlıyacak 
Fiat Mürakabe Komisyonu dün 
gağ meselesini tedkik etti 

Fiat Mürakabe K.oımisvonu bll
muuuct evvel yağ, fasulye, nohut 
ve pirınç gibi gıda maddelerine 
narh koyarak tasdik edilmek üze
re Ticaret Vekaletine göndermiş
tL V ckalet, bu narh listesini tas • 
dlı< ettiğı takdirde biz•at neşre • 
decektir. Listenin şimdiye kadar 
ne~ı-roilnwmiş olması, Vekaletin 
bu mesele etrafındaki tetkiklerini 
gen lcltiğıne delalet etmektedir. 
Maamaflh, bundan evvel de rey
tin ve sadeyağı satışlarına konUB
ycn yuzde kiır nlsoetlerini koy • 
muştur. 

Diğer taraftan son günlerde ba· 
zı oı<kkallann bu !ıatlardan yük
seğe mal sattıkları görtilmüştfu. 
Bu giln bakkallar, yüksekliğın bir 
ey sonra yani yeni mahsul · drak 
edilince tamamen zail olacağını 
sövlemektedirler. Filhakika, bazı. 

Gnıversltede tifo 
aşısı istasyonu 

İlk ve Orta Okullarla Ll-eler • 
deki talebelere yapılmakta olan 
ctifo aşısı• nın Üniversitelilere de 
tatbik olunması için Üniversite 
merkez binasında baytar ve biyo· 
loji enstitüsünde bir mikroboloji 
caşı istasyonu• açilmıştır. İstiyen 
Üniversitelilere burada ti!o aşısı 
yapılacaktır. 

Tedavülden k a i
kan 1 knruşluklar 

Tırtılsız 'bir kuruşluklar dün ak. 
şamdan ıtibaren tedavülden kalk· 
ıınıştır Bundan sonra yalnız; Mal· 
müdürlükleri ve Merkez Bankası 
şubeleri bunları 1 yıl müddetle 
değiştirecekletdir. 

büyük bak.kaliyelerde peraken • 
de satışlarda Trabzon yagın:n ki
losu 150, Urfanm ise 170 kuruştur. 

Bu yağlar ekstra ekstradır. Ay· 
rıca, küçük bakkaliyelerde de 
Tra:bron yağının kil06U 150, Ur
fanm 170 kuruştur. Bu mallar ise 
mahlut ve acıdır. 

Dıger taraftan dün bir toptan<ll 
tacir, komisyona müracaat ederek 
elinde külliyetli miktarda sade • 
yzğı 'bulunduğunu, bunlardan me
sela Urfa yağının toptan kilosu • 
nu 140 ku~ vermek btedığin.i 
bildirmiştir. 

Piyasada sadeyağı sıkıntısı kat
iyen yoktur. Yakında yeni mah • 
su! idrak edilecek ve !uı tıar ı or • 
mal hadden de aşağıya düşecektir. 

Bu münasebetle Fiat 1farakabe 
Komisyonu da dün toplanarak sa
deya1' fi~tlorım tetkiket.ın.iştir. 

Yeni tip ekmeklei' 
için bir karar 

Belediye Sıhhat İşleri Müdürlü- 1 

ğü tarafından yapılan tetkikler so· 
nunda, ekmeğin iyi pişkin olması 
için muhakkak surette kesilmiş 
hamurların birbirinden ayrı ola. 
rak pişirilmelcrlnin lüzumlu ol • 

duğuna karar vermiştır. Bu husus 
sıkı surette kontrol edilec ktir. Bu 
şekilde p;şırilccek el:meklcrm her 
tarafı kabulklu olacaktır. 

Pamuk ve çorap 
kırpıntısı ihracatı 

Hariçten pamuk kırpıntısı ile 
çorap kırpıntılarına talepler ya • 
pılmaktadır. Dün Yugoslavyaya ilk 
parti olarak pamuk kırpıntısı ih
raç olunmuştur. 

---"''- . . --c ADLIYEvePOLIS-....,..J-

Tahtakale'de bir kahvede 
oyundan çıkan feci cinayet 

~~~~--~~~ 

Arkadaşını tıçaklayıp 6?ddren on heş 
yaşındaki katil bir Jll ceza ile kurtuldu ı 
Bundan bir müddet evvel Tah· 

takalede vukua gelen feci bir ci.. 
nayet haidsesinin muhakemesi dün 
B'rinci Ağır Cezada neticelendi • 
rilmiştir. 

Davanın suçlusu Halit Sezer adlı 
'bir gençtir. Kısmen kapalı celse
de görülen davanın açık ce_lsede 
bildirilen kararma göre, Tahtaka
lede bir kahvehanedeki müşteri • 
!erden ikisi, prafa oynuyormUlj. 
Halit Sezer gelmiş, iskemlesini 
masaya doğru çekmiş ve kağıt o. 
yununu seyre dalmıştır. Bu sırada 
kahvehane müşterilerinden Os • 
man, iskemlesini alarak, Halit Se
zerin yanına oturmuştur. Bu gence 
elle ve dille sarkıntılıkta bulun • 
muştur. Halit Sezer de kalkmış, o 
sırada dışarıya çıkan kahvecinin 
peşi sıra yürümüştür. Müşteriden 

detle J a_ıe içi? kavga eden Daniş. 
- Ala.·· Bız de dans edenlerin 

tarafına cıkarız. 

- Olmaz ... Kardeşleri orada. 
Müstakbel görümcem fitili alır. 

- Öyle ise b uişin telaş edile
cek tarafı kalmadı. Oturun kalk
tığınız yere de konuşmamıza de
vam edelim. 

- OLınaaz ... Mutlalı:a çıkmalı • 
yız. 

- Nasıl isterseniz ... Lütfen ko
lumu kabul eder misiniz Bayan 
Perihan? 

Genç kızın her halinden, pek sa
mimi konuştuğu anla:ıılıyord.ıL 
Hayır ... Perihanda yapmacık ya· 
pan bir oynak kadın hali yoktu. 
Ni anlısının poker oynadığı, tanı
dıklar•n:n dans ettikleri bir evde, 
yarı karanhl\ bir odada herkesin 
yarımyamalak tanıdığı bir genç a. 
ı 'llla boş raln kadehleri arasında 
yalnız kalınuş olmaktan, hakikaten 
çekindiği hissediliyordu. 

Tek söz söylemeden delikanlının 
koluna girdi. Naci büyük salona 
açılan kapının tokmağına sol elini 

şikayet edecekmiş. Osman bunu 1 

anlayınca, doğrulmuş, ilerlenıı, ve 
Hlit Sezcri bilcğ:ndcn kavray~rak 
ebeni şikayete gidiyorsun, ha7· di
ye sövmıiş. yumruklamı:;tır. Halit 
Sezer de bıça -mı çekerek, Osma.. 1 

nın karnına ve diğer bazı yerlerine 1 

hızla, üstüste birkaç defa sapla _ 
m~jtır. Osman, aldığı yaraların te
sirile ölmüştür. 

Mahkeme, suçlu Halit Sezerin 
Osmanı tehevvüren ve kasden öl
dürdüğü neticesine varıp. 18 sene 
hapsine karar verm~tir. Osmanın 
sarkıntılığmı ve yumruklamasını 
tahrik sayarak, 18 seneyi 6 seneye 
indirmiştir. Halit Sezer, o sırada 

15 yaşını .biti~mediğinden, bu ci
hetten de 6 senenin bir seneye in. 
dirilnwsini kararlaştırmıştır, 

uzatırken sordu: 
- Sizi varın gôre'bilir miyim 7 
- Nerede• 
- Nerede isterseniz ... Romanı· 

nızdan bana birkaç sahile okW' -
sunuz.. Hiçbir fikre sahip olma
dığı ın ,ıazeteler hakltında baııa 
daha etraflı fikirler veriİsmiz. •• 
Belki birlıkte bir çay da içeriz. 
Ç~ktarlberi unuttuğum §ehri bana 
bıraz gezdirirsiniz. 

- Yarın olamaz. 
- Bir randevunuz mu var? 
- Hayır Dağcılık kulübündeu 

bazı arkadaşlarla bir tur yapa • 
cağız da. 

- Ne tarafa gidece'blniz! Kaç
ta ve nerede buluşacaksınız? 

- Sabah sekizde tepede topla • 
nacağız. Tarabyaya doğru uzanı· 
nz sanırım. 

- Aıa ... Ben de geleceğim. 
Ve tokmağı çevirip J.Akayt bir 

taV1rla salona gird.L Fakat bir a
dıın atar atmaz yüzünde evvel.\ bir 
hayret sonra bir can sıkıntısı be. 
lirdi. Zira az evvel yarı karanlılı: 
olan salon şimdi göz kamaştıran 

itfaiye 
teşkilatı 

Her Belediye şehiri
miz itfaiyesine bir 
kişi göndererek mü
tehassıs yetiştirecek 

Dahiliye Vekaleti Belediyelere 
bir eıpir göndererek mahalli İtfa· 
iye teşkilatı ve techizatı için 1s • 
tanhul İtfaiyesinin örnek ittihaz 
edilınesmi bildimıişir. Tekmil 
memlektete itfaiyecilerin elbise • 
!eri de şehrimiz itfaiyecilerinki gi· 
bi olacaktır. Her Belediye kendi 
itfaiyesinden seçeceği bir şahsı 
şehrimize gönderecek ve bunlar 
İstanbul İtfaiyesinde tıir müddet 
tetkikat yaptıktan sonra memle • 
ike !erine dönerek gördüklerini ken· 
di İfaiyelerine tatbik edecekler • 
dir. . 

Dığer taraftan Belediye rei.sliğ~ 
İtfaiyecılere bu yıl yapılacak yar· 
dım ve ikramiye ıçin 1941 mali yılı 
bütçesine iıç b.n !ıra ko)ımuştur. 

Ka it.tadan 9000 
kilo GomelAka 

getlrtlllyor 
Şehrimiz Marangozlar Cemiyeti 

Kooperatifi Kalkutadan 9000 kilo 
G<ımeliika satın almıştır. Bunlar 
yakırı<la şehrımize getirilecek ve 
.istiyen marangozlara satılacaktır. 

Diğer tarnftan Kooperatı:fin Ro. 
manyadan kontrpliık getirtmesi 
hususundaki teş<>bbüsleri, yalnız 
serbest dövızle sntış yapılabile • 
ceğinin cevaben bıldirilmcsi üze
rine şimdilik kalmıştır. 

Muakkıpf ere Adi i
yede iş kalmadı 

Yeni avukatlık kanununun tat· 
bikinden iyi neticeler alınmıştır. 

Evvelce muakkip namı altında Ad. 
liyede iş takip eden kimselerden 
bazıları zavallıları JolanJ .ırlar
dı. Yeni kanun ile Adliyede yalnız 
muamele sahibi, avukat veva a
vukat katipleri muamele takip e· 
debıldiklerinden dolandırıcılık 
vak'ası kalınamşıtır ve hır seneye 
yakın bir zaman ıçınd yalnız ı 
tek dolandırıc 'ı:< olmuştur 

----<>--

Karacı :aız seferleri 
Denizyolları İdaresi, Karadeniz 

hattı vapur seferleri için yaz tari· 

felerini hazırlamaktadır. Tari!e • 
!er 15 nısandan itibaren tatbik 

mevkiine konulacaktır. Yeni tari
feler ile bilhassa limanımızla Ka· 

radeniz arasında seferler çoğal • 
tılınakta ve sur'atleştirilmektedir. 

Trabzon ile İstanbul arasında yal· 
ııız büyuk ıskelelere uğramak şar
tatil edilmış olan Anadolu s~ferle
tası yapılacaktır. 

Vapurların yeni 
İlkbahar tarifeleri 

Köprü ile Yalova, Adalar ve A· 
nadolu iskeleleri arasındaki ilkba· 

har vapur tar.felcri 5 mayısta tat
bika ba:ılanacaktır. Yeni tarifeler 
hazırlanmaktadır. Kış mevsıminde 

tatil edilmi şolan Anadolu seferle.. 

ri de beş mayısta tekrar başlıya • 
yacaktır. Pendik - İstanbul arasın· 
da sabah, öğle ve a~am karşılııklı 
seferler yapılacak, temmuzdan 

itibaren bu seferler çoğaltılacaktır, 

bir aydınlık içinde idi. Radyo ça. 
lıyorou a.ınma dans eden yoktu. 
Çiftler birer tarafa çekilmişler ve 
gözlerini çıktıkları kapıya dikrnif· 
lerdi. Salonun ortasına doğru iler
lerken sol tarafında bir fükos ol· 
du. Rezzanı ilk gördüğü kapıda 
avuçlarında fişler tutan dört bet 
kişi belırdi. Genç kızın nişanlısı 
ber halde bunlar arasında olacak. 
tı. İşi oluruna bağlamaktan başka 
çare yoktu. Bu sırada Semih gö· 
züne ilişti. Yalnız onun yüzünde 
bir gülümseme farketti. Diğerleri 
kendisin~ düşmanca bakıyorlardı. 
Fazla düşünmeğe lüzum görmedi. 

Kolunu genç kızın kolundan ayır· 
dı. Üzerine dikilen gözlerdeki te· 
cessüsün biç farkında değılııniş g1. 
bi tabii bir hareketle sağ kolunu 

kızın beline doladı. Radyodan ge.. 
len balalayka seslerine ayak uy

durarak, kıpçak Boikınndan yeni 

gelmiş bir kazak delikanlısı çe • 
vikliğile çılgın bir pollcaya b~şladı. 
Kuvvetli kollan ile vP satıiyetle 

•4rlı.ua ... }. 

Sırplarıa tt rllıl•• 
balunca,. 

Yazan: Ali K.emaı ::ıuı-.11• .. -•• 
Y ugosla vyanıa t:ıırilt.i y .,.,Jılilo 

Fakat Sırbfitanın eski bir ~ 
v.....ı.ır. Bu tarhin son zamanlnr*° 
da pek ibret verici velı:ayi gelir 
geçmiştir. Yııgoslavyanın buırfi" v 
lıü tarihinde Seriinin Belgrad t 
zeriıtdeki tazyik görüldü. s,..ııir 
tanın tarihinden de buna bcııJ"fl•l 
daha başka tazyiklerin bük~ l 
sürdüiü an)a.,fabilir. 
~en harbin başında Bulgarİ" 

tan bitaraf kalmış, fakat sonrad .. 
gizli bir muahede ile Alman~ a 1' 
rafına geçivermi}tİ. O gilnl 
İngiliz Hariciye Nazın meşhur~ 
Edvar Grey de Avam Koın~ra • 
sında Sırbi tandan bahscO,,rkdt 
aşağı yukarı ~öyle di~·ordıı: 

- Balkanlardaki do .'anc,ız r 
cabmda Jıi7.den her türlü var 
göreceklerine emin ol:ıbllirlcr. & 
ğer Bulgarishn tarafınd..~n bit 
teravüz vuku buluna d05llanm 
kayıtsız, şartsız surette 3 ardım ~ 
deceğiz. 

Zaten nıemlekellcrinin mi:d• • 
faası uğrunda ittifakla., ranla başll 
çalışan Sırplar için İngil ' 
izhar etliği bu do thık az kıymedl 
değildi. Alman ve Avusturya oı
dulanna karşı müradele ediliyor 
du. Lfikin Bulgari ·tana karıı soS 
derece ihtiyat göstermeyi Bel~ 
hü!;iımcti daha mu.-afık bııl.nuıf 

ve tedafüi bir vaziyet alınıştı. Sor 

ra Sırbistanla Yunanistan ara • 
sında bir muahede vardı. Yuna • 

• nistanın SıTbistana karşı taab~ 
leri vardı- Venizelos o zaman :t.. 
giltere ve Fransaya sormuştu: 

- Eğıor Bulgari.tan tarafıııdaıl 
Sırbistan& bir taarruz olur da Yu
ruıni tan da muahede mucibiııce sır 
bistandan OOkliyeceği 150 bin kişi
lik bir yardımı islerse ne olacak? 
Bu takdirde Sırbistan taahhüdü· 
nii yapaınıyacnkhr. İngiliz ve 
Fran>ız orduları Yunanistnnn bcı 
yardımı temin edemezler mi7. 

Belgrad o zaman bazı nikbin ü
mitlere de kapılı.takta kcmlini "' 
lamamı~tL Sırbistanın taar-rua 
uğradığım gören Romanyanın v• 
Yunanl ·tnnın da lJ" i:ı.tan lehine 
harekete geçecekleri zannedili • 
yordu_ 

Çünkü Bulgaristan daha zirade 
kendini bekletmeden Alınan tara
fına geçmiş ve Sırbistan için bir 
tehdit ve tehlike te!jkıl ed.-r ol· 
muştu. Fakat Niş _ Seliıııik denıir
yoln Bulgarlar tarafından tehdit 
edilirbıı Seliınikte de ınütt.efilı:
lerin değil yüz elli bin Irnji, 13 bia 
İngiliz ve 35 bin Fransız olmak ü
zere ancak 48 bin .kişilik kuvvet • 
leri vardL Bn rakamlar arhk iş o
lup bittikten ve müttefikltt h111bi 
kazadıktan soıua neşrinde beis gö
riilmiyen malumattan belli olu • 
yor. ~lüttefilı: orduların buıtün, 

yarın geleceği ümidile Niş şehri 
Sırplar tarafından her gün bay • 
raklarla sibleuiyor, karşılamak > 
çin mera~lıne hazırlanıyordu. Beı
gradı bırakarak Nişe ~ekilmiş o
lan Sırp hükumeti hep bu ~ard .. 
mı bekliyordu. O zaman miitt.e • 
fiklerin Balkanlardaki kuvvetle
rine kunıanda etn1iş olan Fran "'n. 
Generali (Saray) ın ne nıiişkill 
anlar geçird;ği hahratın<la ~ nzdık
larından anlaşılıyor. Sözün kıS&Sl 
şudur ki lazım olan s.ırada ınütt&
fiklerin yaıdunı Sırplara ~ctişti
rilememiştir. Sırbi,tonın tarihin
deki bu çetin 7mlicadcltnin diğer 
safhası da üstiin dü~nıan kuvvet
leri karşısmcla SKplarııı karda, 
kışta Arnavutluk dağlarıııı aşma
ğa mecbur kalarak kendilerini Ad.
riyatik sahiline ve oradan da Kor
lu ada•ma atabilmeleridir, Kor • 
fu da bir Sırp orduo;u vürude g&
fuilnıi ve müttefikler de malıbıt 
oUluğu üzere sonradan Balkanlar
da daha müessir surette hareket.. 
geçerek netireyi elde ctnıi~lerıür. 

Liıkin o zıuruına kadar Sırbis -
tanda Alman, Avusturya ve Bul
ı;ar idarc9i tesi~ edilmiş ve Sırbis
tan olarak Mllllnstırın cenubunda 
Jı:üçük bir yer bırakılmıştır. Bul -

gar hiikıinıeti resmen ilan ehnişö: 
Artık Sırbi~tan hükfınıcti diq_• bir 
şey kalmamı~hr. Onun için ne 
kadar Sırplı varsa askerlik criebi
lecekler Bulgar ordu,uııa nlmı • 
yordu. 917 martında B11lgarlara 
karşı isyan eden Sırplar ,!ddetle 
tenkil edilmis ;e de bu i ·an Sırp
ların kolay kola~ dü,ınan csar&

t1ne girmiyecekll'rini giist<."m1i~ 
.tir. Bu vekayi Sırbislanın ıariNA
de unutulur gibl dejpldir. 



ları ezmek •• 
la?. ezınek iç.in 914 ele Cer

·~ nıii ait fırsat çskmıt J 
Fakat harpten sonra Al 

ltrlfı için harbin nıes'uliye
·nd~n atmak ilı~re her 

\'tsıkaları bulup çıkarmai• 
kaç senedir ea büyük bir 

llftur. Harp :mes'uliyeti is
k kabul edılebilir sibi de • 

14 de Ka) zer .Almanyasınm 
sebebiyet vermedijmi ia 

'n şimdıki Alman:> anm sar
ıd" · gayret giisteriliyerdu. Eğer 

azında Çarlık Rus)ası Avus
Yı serbest bıraksaydı Rusya 
lmaBj'a arasıncla muharebe 
yacak, netice itibarile harp 
i bir şekle girmi) ecekti. 
an noktai nazar.ı budur. A
ya - Macaristan ordulan 
Sirbistanı Ç"iğniyerek geç -

Almanlar• •öre. eier Çar
lık Ruayaaı vaktiyle Sı~ 
1 üza)aeret etmeaeydı 
aram d.... "b" 

A vusturY• bil 1
•

1 
•• ! 

Sırbiatanı ezecek, umumı 
Harp te çıkmıyacakb •• 

dy• Num mepur Sir FAvu 

Gıey: h . • ..... ·a..: 
_ Artık vekayi ta mmıa ~v--

ne çıkmıştır; eier Rus efkarı u
mumiyesi Rus hükumetini A vus
tar) a aleyhine bar'be gir:işnıeie 
mecbur ederse artık umumi Av -
rupa harbinin eoütıe geçHemiy&
cektir. 

Kayzcr o günlerde Çarm her 
hangi bir harbi göze alabileceğine 
pek de ihtimal vermiycrek Al -
manya ile harbe girmeden evvel 
bir kaç kere düşiineceği · za~ 
diyordu. Onun içitı A,;usturyaya 
her manasile mqzaherct edeceğini 
söylemcktoo geri kalmamış, fakat 
Almanyanın zannı hilafına Rusya 
nihayet harbi gize almlŞtar. 

• • 
\una Çar karışmasın .. Sırbis

istila edilmesile iş bitmiş 
il. Fakat Sırplan himaye e
t.riık buna müsaade etmedi.. 

Büyük bir lokanta
nın mutbağı pismiş 

,:; 1~' i te if edecek "niz de ·ı 
lıl ~ c·p b ı diyı çok 

1 ıı; bıraktı ı. Ol md n bıle 
ıt ka 1111 olmaları kar 
S hett 111i:Li znnn di) oruoı. 

uur uz . bi ld \c muhakeme z .r 
e a~aklarını i eri) e do rru gı-

l h r ~e .. ben bir torba kemik ve 
al ile giren 'ucmhimiin ağır -

gını b ki . 
d aca annıın takatıne ter-

e erek l ~ ı cı ınıdeki karanlığa doı· 
u ~ uruyordunı 

~~r.eye gidiyo~dum?. 
1 ın gidi) ordum?. 

~ p:ıcaktını?. 

t ne olacaktı?. 
·1 rdi?. 

'ne bile 
l . 

·ı dur-

Dün yapılan esnaf teftiş • 
)erinde Kurtuluş'ta 132 nu • 
maralt dükkanda bakkaJJık )• • 
pan Koço kahveye fazla miktar
da nohut karı tırdığından, Kara -
köyde •Toka1lı lokantası sahibi 
lokantanın mutfağını pis tuttu • 
ğundan \e yemekler açıkta teşhir 
edildığinden, Şehremininde 334 
numaralı fırmcı Riza Tolgay 49 
kilo <-k!:ik ekmek çıkardıi,'lndan, 
Karako) de sütçü ve terc:va;rcı Ali 
Mubi.ttin açıkta pasta satıp taıife 
asmadığmdan tecziyey yedilıniş

lerdir. 
Ayrıca emebi teba~ndan ol

duğu halde küçük san'atlar ka -
ııununa muhalif arabacılık )&pan 

biri ile ZZ şoför muhtelif suçlar • 
dan teçziye edilmişlerdfr. 

~HALK---... 

_____ OTUNU 

Ne kadar zorla aın zorlı-
nıuştu. . . dı ı ın ) or -

a\JIU }uç bı C) • d l ) · ı ki ıının 1 ugu • 
duın Kı . 1 bana reh rl"k 
d t cunı 
ı) lıul muhat bımın: 

eden ~1 c ktup , ardı. Bunlardan 
_ Uc ınc d ı 

.. . da alıko) u •• 
.. ··nriısunu )anın . 
ucu , . endi k ndınıc: 

D1>nıcsı ıdı. :K 1 . tihar JlU 
Acaba bu çocu • 11 • • 

-:- . iıcü mektup kendı ne g t-
etü. t}~n kdirde öhıı uınde ) a-
medlğım ta . • 

. lu aranmaması ıç n 
bancı hır suç . ek ilzere 

d . miyey , erılın 
mUd eıumu h' 

. zamanda bana ı· 
yazılmJŞ, a) nı ., 

d b·r mektup ınu .• tap c en ı . 
Diye sö) len ) or, . di e 
_ Bu takdırde benı ne ) 

gır vor?. İ tihar ctmi \C c 
kn mış bu artık be m ç 
ümit nıuh D etmedi 

Sigara salona 
Sinemaların •ıhhi ıartlan 

ne dereceye kadar gözönüne 
aldıkları malumdur. Çünkü, 
hep görüyor ve biliyoruz. Ga-
zetelerin haber verdiğine gö
re, sinemalarda, ıigara içilen 
.alonla, aııl ıalon biribirine o 
kadar yakın veya biribirinden 
o der ece ayrılmamıı bir VtUİ
yetle ki, yüzlerce kiıinin o
turduğu yer, bir anda ıigma 
dumanı ile dolmaktadır. 

Bu vaziyette, hakikaten, 
ayrıca bir •igara •alonu ihdcu 
etmiye lüzum yok.. Seyirci
ler, yerlerinden kalkıp, bet 
on adım öteye gitmekle bey. 
hude zahmet etmiı oluyorlar. 
Çünkü, içilen •İgaraların du
manı, naııl olıa, yine içeride
dir. 

Sigara ıalonlarının mu· 
hakkak ki, binanın bir baıka 
tarlanda, ve ıokağa pencereıi 
olan bir yerde olmcuı lazım
dır. 

Eıaıen, ıinema aalonları
nın, hele kalabalık günlerde, 
liiyıkiyle havalan#ırıldığı id
dia olunamaz. Halkın ııhhati 
namına, ıigara ıalonu iıi üz.e
rinde, Belediyemizin ciddi-

y_etle duracağını ümit ediyo-
ruz. 

BURHAN CEVAT 

----------------------------Yardlmcı teıeıon 
santralleri yapddı 

Telefon şebekesinin ıslahı ve 
her vakit muntazam bir şekilde 
çalışması için yeni tedbirler alın
mıştır. Şehrin muhtelif yerlerinde 
yardımcı santraller kurulmuştur. 
Herhangi bir santralde vuku bu
lacak bir arızada bu yardımcı san
traller çalışarak muhaberelerin 
inlotaa uğramamasını temin ede. 
cektir. 

-Z-
Veremın sarı olduğu muhakkak· 

tır. Veremli bir kımscnın kuru· 
muş tukurugunden ha\ )U kan
şan mikropları teneffüs t rikıyle 
cıgerlerıne alan zayıf bUnyclı 'e 
\ereme ıstıdatlı k mselcrde daı
ma nezle ile malul olanlarda has
talığın p-'..yda oldu u \e tcdr ccn 
terakki etUgı görlllmU tur. 

Dunun ıç1ndlr ki vereme yaka
landığı malum olan bır kım enin 
kirli mend ller yıkanm d n e\ -
vel anti eptik ilaçlarla muamele 
gormelidlr. 

Verem hastalı ı bir kim ede ko
puklu tukürüğ mtişabıh balg m 
çıkarm k üzere, kcsık 'e yorgun
luk "eren 6k ürklc kend ni belli 
eder. Bu öksnıkte b zan balgamla 
karışık pembe bir k n ı lılilr. 
V!lcutta zafıyet git kçc artar, k
şa tlan artmak üwre hafı! hara
ret hl edilir. Ge elerl o 1uz b -
lan terler Bunl rda 'il erem hast:ı
Iıgını g teren delıllerd r. Ha ta, 
ha talıkh tar tına ynttı ı zaman 
ten ffw ünde gu l!lk h.i d r Bu, 
h t ı ın birine dcvr ıdır 

B ımıze yarın d ed -

I 

MAHKEMELERDE: 
Al kaşağıyı gir ahıra 
yarası olan gocunur! 
"Bir, bir tane daha gösterdim •• 
Suratı Çarşambapazarına döndü,, 

--f:Yazan: BGSEYIN BEBÇET3--

- Sen açık göz, hem de kabadayı 
adamsındır be Şaban .. Nasıl oldu 
da çarptırdın çantanı? 

- Eloğlu açıkgözlük, kabadıı -
yılık dinliyor mu? Vurunca, Al 
lah yarattı demiyor .. 

- Nasıl yaptılar bu i§i be Şa· 
ban? 
-Nasıl yapacaklar? Kahved~ c.. 

turduk, bom, altmışaltı oynadık. 
Ceketimi çıkarıp astım. Yelekle 
oynuyorum. Ufak, para çantam da 
pantalonun arka cebındc ... B"JA 
<" • ışım oyuna ... Bunlar pis işçi 

a! .. Yirmi!. Kırk!. Üç ~ıtrım .. 
Bırı kestim derken, aıkadan çan· 
tayı yürütmüşler .. 

Amma, altmşıaltıda İbişin kafa· 
sına dört parti üstüstc vurdı;rr. ha!. 
Bütün kahveleri ona ) ükle-ı;m. 
Kalktım. 

- Eyvallah ihvan! dedim .. Çık· 
tım. Bereket çok gcç.medcn far • 
kına vardım; döndüm .. Teresi kah
vede yakaladım. 

- Nasıl yakaladın?. Şüphelen· 
din miydi? 

- Yok bre! cAl kaşağıyı gir a
hıra .. Yarası olan gocunur.• ben 
kahveden içeri gırer girmez, aval- 1 
de renk attı.. Arkasından da bır 1 
kantarlı savurdum. 

- Benim çantayı alan kahbe -
nin ... 

Bozuntuya vermiyeyim dedi am. 
ma, olmadı. Benim gözun~den ka· 
çar mı? 

- Bunu sen aldın, çıkar baka· 
lım! dedim. 

- Vallahi fıbiyciyim ben alrra
dım! dedi. Buna bır tar.c gös+rr -
dim. Arkadan bır tane d. ha Bır 

tane daha ... Agız burun oır b•une 
kar ştı .. Suratı çarşamba paınrına 
dondü. 
Yuvarlandı yere. NuTı1aradan da, 

ba) ıldı sozde .. Yermi ylm ben o 
numaralan? .. 

- Kalk ulan, tosla ı;antayı! de. 
diın. Bana geçmez onbr! 1 

- Vallahi abiyciyim bende yok? j 
diyor 
Kaldırdım yerden .. Üzerini r.Ta· 

yacağım .. Çantayı yere attı. Al· 
dım yerden çantayı.. İki de tek. 
me ) erlcstirdim. Dudagı patla 
mış avalin .. Bir de dişi kırılmış. 

- Kim bu kuzum Şaban ? 
- Tanımaz ın canım .. Yenı ye._ 

me, on sekiz yaşında bir veled .. 
Ben yir?e • polıse verecek degıl

dim .. Gitmış ebeni dogd•h dıye 
polise söylemiş. Ondan onra, ben 1 
de onu ~ıka) et cttım. En eledi - 1 
ler enaıvi.. Şimdi eşek cennetini 
boylıyacak!.. 

- Hakkıdır Beya abey .. Artık 
bize de bu olur mu? Ha? .. 

- Gördu ışte dunyanın kaç bu· 
cak olduğunu .. 

Biraz sonra, Şaban mahkemeye 
girdi. Yanında da, sefıl, perışan, 
bıçare, bir delikanlı duruyordu. 
yüzü, dudağı şiştı ... 

H kını gence sordu: 
- Lutfi., BJnun çanta ını çal -

dın mı sen? 

- Hayır reiz Bey .. Çalmadım. 
Ben yerde bir çanta gördum. Ki
min olduğunu bilmiyorum. Aldım, 
cebime koydum. 

- Haydi yerde buldum .. Kimin 
olduğunu da bilmiy()rsun. cBır çan
ta buldum, bu kimindir?• dıye sor· 
mak yo kmu? Ha çalmışsın .. Ha 
bulup verunemişsın .. İkisı de ayni 
şey ... 

- Yerde bulduğum çantanın da 
ıbunun olduğunu nereden bileyim. 

- Peki sonra ne yaptın? 
- Çantayı cebime koyup otur -

dum. Biraz sonra Şaban kahveye 
girdi. 

- Çantayı kim aldıysa versin .. 
Yoksa .. diye küfür etti. 

- O vakit neden çıkarıp verme
din? 

- Korktum reiz bey .. Doğecek 
diye korktum. 

- Sonra ne yaptın ? 
- Hiç sesımı çıkarmadım. Be • 

nim yanıma geldi. cÇıkar çantayı• 
dedi. 

- O vakit neden vermedin ? 
- Yine korktum. 
- Sonra ne oldu? 
- İki yumruk \urdu. Dı m kı-

rıldı .. Duda ım patladı. Çanta da 
elimden vere düştü. Bakın şu hale. 
Dudağıma, dişime ... 

- Pcltı .. Sen otur! .. Şaban .. Sen 
bunu döğdün mii? 

- Döğdüm beyim .. Yalan söy -
liyecek değilim ya ... Döğdüm ... Ben 
oyun oynarken arka cebimden 
çantayı çalmış.. Çıktıktan sonra 
farkına vardım. Dönüp istedim .. 
Sakladı. Ondan sonra iki tokat yer
leştirdim. Yere yuvarlandı. Çan
tayı da yere attı. 

- Peki.. Sen dr otur! Senin sa. 
bıkan var mı, Lutfi? 
- Yanke cılıkt n uç defa, hırsız

lıktan da bir d fa var. Cahillikle 
yapmıştım. Artık tövbe ettim. 

Şimdi Lfıtfi .. Seni tevkif edi· 
yorum. Sabıka kayıtlarını getir • 
teceğiz. Şahitleri de dinliyeceğiz. 
Muhakemeniz ayın altısında .. Sen 
de ayın altısında öğleden sonra ge
lirsin .. Anladın mı Şaban? 

- Allah ömürler versin reiz 
Bey .. 

- Sen de bekle Lfıtfi şimdı tev
kif müzekkeresı kesecegız ... 
Şaban .mahkemeden çıktıktan 

sonra, yanındaki arkadaşına : 
- Kodesi boyladı enaı .. Ulan se

nin nene lazımdı gidıp benı şıka· 
yet etmek .. İki tokat yemi§sin . Öp 
de başına koy .. Ne diye hemken· 
din kapana kısılırsın, ham de beni 
uğraştı rırsın? 

Yat"IDID Şaf sklarım 

Işıklandıracak Çocuklardır 

Yurtta ulusun yardım ve ıefka
tine muhtaç çocuklan 23 Nisan 
Çocuk Bayramı ve haf tasında se· 
vindırmek için yardımları.mzıla 
Çoetık Esırgeme Kurumunu kuv· 
vetlendirinız. 

lArk ı Var) 
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Baımabarrlrler 

Ne Diyorlar 'l 

B. Abidin Daver <Yug \'Yaya yo-
ni sınır harb • isimli buı\inkil Başına· 
kalesinde czcUmle: 

cA manyanm muhtelit sebep ve sa
iklerle Yugo I .. vy ya karşı nskerl bir 
taarruzdan ziyade bir sınlr harbi yapa
cağına hükmetmek yanlı9 olmasa ge
rektir. Yugoslavya ınilletı bırllı,'inl 
dUrüst bitaraf sıyaseUnl ve tecavüze 
uğradıkça sonuna k dar dövü mek az
mini muhafaza etti&i takdirde, bir te
cavüze utramam lhtimall azdır.:ı. de
mektedir. 

CUMHURiYET' 

B. Yunus Nadi cMatsuoka Avrupa
dv islmll bugünkü Başnuıkaleslnde 

japon Hariciye Nazımın Avnıp seya. 
halinin Berlin merhalesini bitirerek: 
Rom.aya gelmesi milnasebeUyle bu ae-
7ahaU tahlil etmekte ve: 

cjaponya realist bir memleket oldu
lu için şimdiki topyekfuıculuğun verim 
kablliyetıni ölçmüş ve kendi hesabına 
bu ışın çıkar bır yol olmadıtına ve ar
tık harbin bir sulha bağlanması lüzu
muna inanmıştır. İşte japon Harlclye 
Nazırının Avrupa sey halinin japon ba
kımından en can alacak noktal nndan 
biri burada idi. M. Matsouka Berlln
de şerclıne verilen resm! z.17afette 
Von Rıbbentrop'un harpten "e zafer
den b!Jııs sozlcnne cevap veren nut
kunda Üçuzlü P ktın bir sulh eri ol-
du ur.d n bah • 1 ~Ur. 

B e yle gclı30or ki Japonya 'ÜçlQ 
Pakta gırcrken Am r kan mUdahale
sine nsl:ı ihUmal vermemis ve belki 
üçlu pakta japon ıştıraki Amerikayı 

butlin bütun infırada sevkeder d17e 
:fa zolunmuştu. Amer kan müdahalesi 
hiç umu y n bır hakikat halinde 
tcccll edın sulha avdet :fıkri japon
yad ıt \e h kim bır fikir olııu7a 
bn m tır diyeceğimiz ı llyor.:ı. de
rnekt dır. 

YENi SABAH 

re g re, ltalyan don ı m:ı ından kal
ır ı p:ırç !ardan beş tancsınl daha In
gl ı ler cBızım Dcn!D htily ırun :ya-
m başına, ötclci dünyaya yollamlJ}ar
dır. Şarkı A!rıkanın ve Habeşistarun 
muh.tcşem vallı umumlsi ve baş ku-
mand nı Duc d Aoste cenaplan ise ıim
di Adısababada butun dwıya ile ulfi· 

knsı kes lm•ş bır h:ılde hazin düşiln~ 
lerf7le bafbafi kalQ'Or ve y(lJuek Ha
~ 7 yla ndan et aftaki ItaJyan mO.-
temlekelerının ııu bilr aümbilr 7J)ul
ma ını seyredıyor. ltalyaya bu kadar 

az.im masraflara, devamlı emeklere n 
:fedakArlıklara mal olan o halllleUQ ve 
,debdebeli imparatorluk hülyasının ye. 
rinde şlmdi sogı.ık rüzgArlar esiyor. Yı
kılan yalnız Fnşızm imparatorlulU de
lildır, Mihverın bir parçasıdır. 

Eger Nısan ayı da bu tertip dairesin
de nıhayete ererse Füluer'ln sözü esas 
it bariyle g~e do ru çıkmış s yılabl
leceklır. Yalnız yıkılan İngiltere de
lil M hver olacaktır.> demektedir. 

TA it 

cBc:gr dd n ördu il muk \ emet ve 
muhalefet u erine, AlmallJ anın, Hır
vatları tekr r milli hUkömctin aleyhi-

ne tahrıke teşebbüs cttı ı gorül!lyor. 
Fakat Dr. M çek islikbnll gormıyecek 
kadar dar görü Ul bir ad m değildir. 
Alman cntr kasın let olm17 cak ka
dar d lısttır. Ma m fıh, Hırvatistan 

ayrılık tc ayulu gösterse bile Sırbl1-
tan, Alman kcrl mOdah ine kar
ıı mut ka muka'llemette devam ede
cekUr .> demektedir. 

T ASVlRIEFKAR 

T svirı Efk r imzalı ve <Küçük Bal
kanların buyuk ı 1 ri> isimli bugünkü 
l3 makalede ezcümle: 

•0!Jl1l!rn 
•11Ri.iı·~n 
Lokantalarda yemell 
llıteıeriDI okar ma-

11111az'l 
Lokanta camekanlarında 

yiyecek ıey teş' · etmenin ya· 
ıak edildiğini veya edileceii· 
ni gazetelerde okuduğum va
kit, doğruıu üzüldüm. T abia-
tim iktizaıı, hoşlanmadığım 
bir ıey de, lokantaya girdik· 
ten sonra, yemek liıteai oku
makbr. Evveli., bunu ıunun 
için sevmem: Her yemeğin 
karıısında fiyab yazılıdır. 
Sanki, bu fiyatlar, o yemeiiD 
haysiyet derecesini göıteren 
bir miyardır. Meseli., karıı
ıında 20 kuruı yazılı yemek· 
le, karııımda 40 kW'Uf yazıb 
yemejin, nasal altalta, bu li .. 
te üzerinde durablidiiini me
rak ederıiniz •• 

Ucuz ola.o için, bu hal, ole 
dukça hayıiyeqiken bir fet'• 
dir. 

Halbuki, vitrinlerde ye. 
melder olune'#t daha kapıdaa 
girerken, bir tanesi gözünü~ 
batar ve içoiz çeker •• Oturur, 
oturmaz: 

- Şu bud iıkaradan 1Hr ta
ne yaptııt, derıiniz.. 

Oh, listeye bakmıya hiç la. 
zum yoktur. 

Yanınızdaki masada, ba. 
karsınız ki, bir zat, höpürdete 
höpürdete bir mercimek çor-
bası içmektedir. İtte size bir 
yemek daha.. Garson masa-
nızdan uzaklqırken seslenir· 
siniz: 

- But oluncıya kadar, bir 
mercimek çorbası içeyim ..• 

içiniz ıımır •• 
Bazı insanlar tanırım .• Lo

kantanın mutf aiına, mutfaiı· 
na deiilae blie, sıra aıra ten· 
cerelerin atq üıtünde durdu
ğu «mahalli mahıua» a gİ· 
derler. Gözlerini dört açarak, 
yemekleri birer birer tetkik e
d•ler, ne yiyeceklerini orada 
kararlqbnrlar. 

Yemek listeleri, bpkı be
nim gibi, bir çoktan için antİ· 
patiktir. 

Yemeklerin vitrinlerde tet
bir edilmesi, neden aayrıaıh
hidir, anlamıyorum. Bili.kia, 
ittiha açması bakımından da· 
ha ıayanı tercih deiil midir?. 

Ben, lokantaya, muayyen 
bir saatte dejil, karnımın, iyi· 
ce acıkbğı, artık, daha fazla 
tahamül edemediğim saatt~ 
giderim. Matbaada, haydi, şu 
iti de yapayım, haydi, !UDU 

da yapayım, derken, bir de 
bakanm, saat ikiye geliyor. 

Lokantaya ıirdığim za· 
man, arbk, bende, liste filan 
okuyacak takat kalmamııtır. 

R. SABlT 

hk okullar bu sabah 
tatil edildi 

Şehrimiz İlk Okulları bu bah· 
tan ıtibaren cd nlenme tablı· ne 
başlamışlardır Tatıl 7 nısan 
dar devam edecektir. Tal rın 
karnelerı dun tevzi olunmu lur. 

Birimizin DER 
Bepl•lziD 

Radyoda Garp 
Musikisi r 

8arı ,., o 
bllclirVor: 



----
SO" TELGRAF 1 NlsAN lHI 

Amerikalı kadın .. 
--f Yazan: FAiK BEBCMEN =ı--

Güzel Amerikalı madam Trivot, 
akpm yemeğini tek başına Kan'da 
bır gazinoda yemekte idi. Yorgun 
görünüyordu. Göz kapaklarını 
melankolik bir gevşeklik gölge • 
lendirmişti. 

Saat de akşamın onu idi. Gazi
nonun cazı oynak bir hava çalı -
yordu. Madam Trivot tahayyülata 
dalmıştı; Kan'da tek başına dola
şan bir Amerikalı kadın ne düşü
nüyordu? Tatlı ve gizli maceralar .. 
Şimdi sanki yumuşak ve müte • 
harrik bir ses kulağına eğilip §Ull

ları fısıldıyor gibi idi: 
•Bu ~azinodan çık ve yıldızla -

rın altında dolaş! Seni bir sürpriz 
•bekliyor, haydi kalk!. 

Genç kadın hesabı vererek kalk
tı Şoförüne otomobili garaja çek
mesini söyledikten sonra palmiye. 
lerin altına dolfru yollandı. Ga
zinodan eıkarken onu birisi takip 
etmişti. Beş dakika sonra yanına 
sokularak güzel Amerikalıyı ciddi 
ve dürüst bir tavırla selamlayıp: 

- Madam affınızı istirham ede
rim, dedi, bu şekilde sizi rahatsız 
ettiğimden dolayı beni mazur gö
rün. Hayatta bazı şartlar vardır ki; 

- Fakat sizi tanımıyorum. 
- Ben madam mütevazı bir me-

murum. Emniyeti umumiyenin 
hususi servisi kısmı komiserlerin. 
denim. 
Amerikalı kadın muhatabını ia

tifhamla süzünce komiser: 
- Madam sizi hususi bir me -

sele için taciz ettim, dedi, Hüvi
yetini gizli tutan büyük bir şah
siyetin emrindeyim madam. Hü. 
kfımet gece gündüz kendisinin et
rafından o.yrılmamamı emretmiş -
tir. Bir krallık varisi olan Prens 
birkaç gündür Kan'da bulunuyor. 

- Peki bundan bana ne mösyö? 
- Sadada geliyorum madam. 

Genç, yakışıklı ve sempatik bir 
adamdır. Bana, macerasız bir ge· 
cenin kemansız bir çingeneden 
farksız olduğunu söylemek tenez
zülünde bulundu, anlıyor musu _ 
nuz efendim? 

- Siz;n prensiniz hoş bir adama 
benziyor galiba. 

- Eh, ne olacak? 
- Demin gazinoda sizi görünce 

ferahladım madam. Şayanı hayret 
derecede yedi numaraya benzi • 

yorsunuz. Ayni güzel sarışın tip, 
ayni cazibe. 

- Sonra.. 

- Sizi görür görmez §öyle dü-
şündüm: cBu zarif madamın canı 
sıkılıyor; ihtimal ki bu akşam can 

sıkıntısını tatlı bir ıınacerayla gi
dermek ister .• İşte aziz madam 

bunu düşündüm de .. 

Güzel Amerikalı kadın, komi -
sere dik:tatli dikkatli baktı. Lakin 

tereddüt ediyordu. Gerdanındaki 

incilerle oynayarak düşünüyordu. 
O va.kit komiser: 

- Bu i§i memleketimize olan 

sevginiz namına yapın madam, 
dedi. 

Genç kadın gülümsiyerek sordu: 
- Mösyö siz, asil bir adama ben

ziyorsunuz. Şerefiniz üzerine ye. 

ıınin edin, prensiniz ihtiyar bir 
Hintli mi? 

- Yemin ederim ki prens genç 
ve güzel bir adamdır, mdam. 

- Pekala, beni yedi numara sı
fatile prense takdim edin! 

Birkaç gün sonra güzel Ameri
kalı dinlenmek için plaja gitmişti. 
Şezlongun arkasından kulağına 

sesler geldi. Hafifçe başını çevi -
rince heyecanla ürperdi, prensin 

yanında komiserle, beyaz ceketli 
bir adam duruyordu. Prens ibeyaz 

ceketli adama şunları anlatıyor -
du: 

- Azizim güzel kadınları elde 
etmek için kullandığım usulü söy. 

liyeyim. Lakin bir şartla. Bu sırrı 
bir akşam ziyafetine satıyorum. 

Hüviyetini gizli tutan bir prens 
sıfatile dola•acaksın! Bir de ya
nında hususi servis komiseri ro -

!ünü yapan bir arkadaş buluna -

cak. Eğer arkadaşının çenesi kuv
vetli ve kendisı de kurnaz olursa 

bıldırcın rostosu ağzına kadar ge
lir. Mesela peren gün fevkalade 
güzel, cazip bir Amerikalı k~ın.:.:. 

1 a Göz Doktoru-· 
Nuri Fehmi Ayberk 
Haydarpaşa Nilmune hastanesi 

Göz Mütehassısı 

DiKKAT 1 ... MÜHiM iLAN 1 ... -

TAKSİM Sineması 
Bu hafta müstesna olarak programını YARINKİ ÇARŞAMBA 

MATİNELERDEN İTİBAIREN değiştiriyor ve İM'PERİO 
ARGENTINA'nuı rakibesi İspanyol muganniyai Madrit salmeleri 

Yıld:Eı 

ESTBELİT& C&STRO'ya 
Tamamen İspanyolca sözlü ve şarkılı 

GECE GÜLLERi 
Buseler giıbi ateşin şarkılarınm, açık ve şehvi danslarının, 

İspanyol gecelerinin filmini göstermeğe başlıyor. 

k
Bu SARAY sinemasında 

a şam 
Anu!:rikanm en meşhur Ye en fazla ilcret alan artist! 

MICKEY ROONEY 
Tarafından harikulade bir tarzda yaratılan 

Tomas Edison'un Gençliği 
Şaheserinin ilk lraesi münasebetile ŞEREF GALASI 

Elyevm Am~riltanın 60 sinemasında birden gösterilmekte olan 
bu Film: Dehanın ilk tecrübelerine ait fennt b ir çok keşitlerln 
tarihçesini tasvir eden Sanayü nefiseyc ait bir eserdir 

Bu a~m için yerlerinizi evvelden aldırınız. 

,. Y anP Matinelerden itibaren 

MARMARA 
nın Türkiyede ilk defa 

Gösterdiği yeni filmlerin üçüncüsü 
En Harikuladesi 

ve 

SERAJEVO 
._ ____ ırım• Başlıyor. 

AYLIK------. 

SİNEMA ve TİYATRO 
MECMUASI 

PERDE ve SAHNE 
Ç 1KT1 

Müvezzilerden isteyiniz. 

Çemberli taş 
Telefon: 22513 

YARIN 
Matınelerden itibaren 

l\E YEMEK== 
-YAPAYIM? 

Patetesli dan sa -
han külbastısı 
Malzeme: Altı parça dana kon-

1ıerfilesi, yarım liman, yanın kilo 
patates, bir çoı!ba kaşığı yağ, iki 
tepeleme ÇOI'ba kaşığı un, bir de
met maydanoz. 

Yapılışı: Patateslerıi haşlay1p 
sıoymalı ve dilmeli, bir sahanda 
yağı eritmeli ve içinde birer birer 
külbastıları lazartmalı ve çı:k~ 
bir tabağa almalı, Ayni yağn i
çimle patatesleri birkaç gere ~ 
virmeli ve Üzerlerine kıyılmış 

maydanozu serymeli. Patatesleri 
sıcak bir ta.bağa çekerek soğu -
mamasına dik.kat etmeli. Tavada 

kalan yağda unu ererek biraz kı
zartmalı. Bir bardak suyu azar a
zar içirmeli. Koyu bi rsalça halini 

alın<:a külbasbları içine atıp bir 

iki taşrm beraber kaynatmalı. 
Salçayı patateslerin üstüne bo

şaltarak etleri de yığının üstüne 

dizmeli ve her birinin ürerine bir 
kaç damla limon suyu sıkmalı. 

DİKKAT!•" 
BUGÜN 

1 Nisandır 
Musi'pliklerdeın sa'kmmız. 

Hiç bir ~ye lnanmayıruz. 

ANCAK ••• 
Şuna İnanınız ki: 

Şimdiye kadar hiç görmed i ğiniz 

derecede nefis ve heyecanlı Film. 
Büyük Dans, Şarkı , Seksapel Yıldızı 

MarikaRökk 
ün oynadığı l 1 

Kora Terri 1 

Olacaktır. 

Pek yakında 

ŞARK sinema· 
sında 

AZAK 
Telefon : 22542 

!stanbulun en büyük 2 sinemasında ayni zamanda senenin en büyük süper filmi 

DOUGLAS F AIRBANKS Jr. 
JOAN BENNET - GEORGE BANCROFTX 

- Bendeniz onun arzularını ye
rine getirmekle mükcJJefim. Ar
zedeyim: Bizim burada tacidar 
prenslere mahsus bir teşkilatrmız 
vardır. Bu teşkilata yüksek ve 
tanınmış artistlerden yirmi dört 
gönüllü dahildir. Bu gece, 
prens hazretlerine yedi numara
yı secmiş•ik. Bu akşam gelecekti. 
Liık:n bir telgraf aldım, ansızın 

hastalanrrıış. 

İstanbul Beled~ye karşL'lt. Saat d b .. yük. k, ihtir 
tarafından Yaratı lan emsalsiz müth>< korkunç sahneler araS>n a u aş as ve 

(3 len sonra. Tel. 2321Z ..., 

SÜMER ~-ine-m-as-ı:-: .... ,ı: YE Ş i L C'E"H'E N NEM 1 
Bu hafta emsalsiz \>ir muvaf fakiyet kazan:ınış ve umumi bir ' Yılanlı derede, şeytanlara girilmesi menedilen mukaddes mabedin .. önünde 3 erke~le bir kadının 

rağbet görmüş olan heyecanlı sergüzeştleri, milyonlar sarfile vücude getirilen bu çok yuksek şahe:_ere ilaveten ayrıca: 

KAY D ::A~~~ il~ !!~!rNy'~~attıgw 
1 

Bey~!il~ !:ct~~bü :v!~Y~~r~::lar 1 Denlı~r~ ~i~ e~e~erLin!e ~a!1!~! ~slan 
yaratan meşhuru fılem Bamier de Seville opera- koruyucuları olan Amerıka bahrıyelılerinin haya-

B A H A R M E L E G i sından filme celcilen senenin en büyük m~al mBAIHRİYELİLER ŞARKISI 
Şayan: hayret filmini 

Bir Balta Daha Oöstermeje 
karar vermıştir. Herkesin hoşuna giden bu film• mutlaka görünüz. 

••••ıııSuareler için yerlerinizi evvelde aldırınız. 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 24 

TUNA BOYUNDA·~ 
~TÜRK ORDULARI 

l~--ı(t- Yazan: M. SAMi KARAYEL -i'~" 
Orhan Beyin yola çıkması yakındı 
Şehirde medrese açtı. Müder -

risliğine Davu-t Kays':riyi, daha 
ı;onra Tacettini, hatıplıgıne de Ka-
.-ahocayı tayin etti. . 

Şehri imar için epey zaman Iz
nikten ayrılmadı. İzniki makar it
tihaz edindL Kadılığına Çarıdarlı 
Karahalili tay in etti. 

Çandarlı , ilk evvel Bilecik, da-. 
ha sonra da Bursa kadısı olmuş -
tu. fzniki çok severdi. 

Türkler .çin Maltepe zaferin -
den sonra, İstanbul yolu açılmış 

gibiydi. 
Bunu Bizanslılar da anlam~ -

)ardı. 

Müverri.lı Grigoras şöyle yau -
yor: 

•Yaza dogru. imparator sefere 
hazırlandığı sırada, Anadoludan 
dehşetli bir haber geldi. Vitinya 
beyi Orhan çoklanberi gizli gizli 
topladığı kuvvetleri hıızırlamış ve 
Çanakkale taraflarından Bizansa 

geçecekmiş. Bu yerler o zamana 
kadar düşman teca\ ıi zünden ma
sun kalmışt ı. Tiırklerı maksadı 
:ı azın h :ı rn:an VP hasatla meşgul 
olan H ı. kov lere çıkan a
haliyi \ " k, bir •Ki kal c de 

l:ınperio Argetina'nın yegane rakibi Madrit Zaferin neş'esi ... Vazifenin ateşi, müziğin zevkile 
_ r n.adonnası yaratılan nefis bir eser. Oynıyan altın sesli 

ESTRELİTA KASTRO I DİCK POWEL 

ettikten sonra, onlan üssülhare
kiıt gibi kullanarak Bizans üzerine 
yürümektir. Çünkü gerek mali 
müzayakada bulunduklarından ve 
gerekse düşmanlarının mütevali 
hücumlarından dolayı Rumların 

onlara kar~ı koyacak kuvve1!eri 
yoktu. Bundan başka, Tür..rler 
Galatadakı Latinlerin de reyleri
ni ve muvafakatlerini almı~lara , 
Bu st'bepkn, Biz .nsı fethedecek· 
leri!le tamamile i':anidiler .• 

İ~tc bu kanaate mebnidir kı <e· 
nelcrdenbeıi 'tluhasara edilen h 
mit üzerine bir ordu yürüy.ordu. 

Bıı ordı•da Orlıan Beyin ogıı< 
Süleyman Bey le Karamürı;el de 
vardı . Akçaknca, Sakarya ova1 ı 
nna namını yadıg5r bıraktıkta:> 
sonra dünyadan el çekmişti (H. 
728). Keza Konoralp da vefat et
mişti. 

Orhan Bey, babası Osma'1 Bey 
2amanında ya~adı <> ı ve idare etti· 
ği Sultanönü ;anc';,gına oğlu Mu· 
rat Bey muta~arr•f etmiş buna 
Konoı ulpın eyaleti de ilhak edil
m~lı A ık İzmitin fethi kolay • 

• - .., • -- ;.+ • 1 

:aşmıştı. Orhan Beyin yola çık -
ması da bu sebebe mebni idi. 

Aydos ile Bursa beyninde düş
man elinde kalan, bir İzmit var
dı. Şimdi o da fethedilecekti. 

Orhan Beyin İzmite doğru yola 
çıktığım duyar duymaz Aydos ka
le>indeki gaziler hep Geyveye 
gelmişlerdi, 

Geyn~. yeşil ormanla!"! çamlı 
kJ~·aları, serin sularile bir şiirdir. 
Dogan çayın yükseklerden, zilin -
rü t yaprakl"r. çkckli dallar ara
sından parlak inciler gibi dökülen 
suları kyyaz Anadolunuıı damar
larından ,ızan zemzemler gibidir 

Geyve, o gün Orhan Beyi de 
Aydos k<>hramanlacını da gölge
leri altında dinlendirdi. Bir kaç 
giin soma da, azametli Türk atlı
ları İzmit önlerinde göründü. 

Izmit Bizansın mühim merkez
lerindendi. 

Bakınız meşhur Aşıkpaşa 2ade 
tarihinde ne diyor: 
·Anın sahibi bi r hatun id ı. İs

tanbul tekfuruna taalluku vardı. 
Adı.na Belkonde de krd._ Yalak 

. . 

ovasının sahibi idi. Deredeki hisar 
anındır ve hem bir .kareşi vardı. 
Adına Kelbon derlerdi. Yukarıda
ki hisar anındır. Şimdiki hinde 
terk ana Koyunhisarı derler (1) .• 
Aşııkpaşa zadenin bahsettiği Bel

konde Prenses Marika Paleıolo -
gostur. Kardeşi Kelbon da Kalo
yanidir. 

Türkler muhasarayı ·iddetlen _ 
dirmiye başlayınca. Kaloyani da_ 
yanamıyacağını al")]adı. Daha yu _ 
karıya Koyunhisara gitti. Türk
ler orayı da klbıattılar. Kaleyi al
dılar, içindekileri esir ettiler. İz
mit, bu pek mühim istinattan 
mahrum olunca, çarnaçar t.eslim 
oldu. 

İzmit muhasarası hakkında Sa
haifülalı bar cilt 3, S. 28 şöyle ma
lumat veriyor· 

•İzmit muhasarıısına Akçakoca 
tarafından başlanmıştı. Hatla iz
mi1ıin alınma.;ını vefat ederken 
vasiyet bile etm L;t . 

Orhan Beye Akl;akocanın va-

(1) A~ıkpa• zade tarihi S. 38 

Bekri Must 
Yazan: OSMAN CEMAL KAYGILl 

Tefrika • 
Çabuk 
Semeri 

Bana Bir Eşek 
Bu iun, Getirin' 

'"" Aiaı 

'f c!his e 

Kadın işi türlü tevillere kalkış
mak istediyse de Mustafa yut -
madı: 

- Zırva tevil götürmez, eier e
limden kurtulmak istiyorsan, işin 
d<Jtrusunu söyle?. 

Dedi. Kadın, baktı ki olmıpcak, 
meselenin 4oJ:rusunu olduiu &ibi 
anlattı: 

- Bu gece dedi, seni burada sız
dırıp bir alay patakladıktan sonra 
çırıl çıplak sokağa atacaktık. 

- Demek, bunu size hayriye 
tüccarının kansı teklif etti. 

- Evet, şu halde öyle bir hain 
karının kendine de, kızına da, 

kısrağına da bin kere lanet! Bun· 
da sonra o kızın lafını ağzıma a
lusam bana da Yorgancı Mustafa 
demesinler, 

Sonra o iki belalı herife döndü: 
- Demek siz bu batakhanenin 

adamlarısınız öyle mi? 
Berikiler korkak ve mahcup: 
- Adam kıtlığında .. Nasılsa •. Bu 

işe giunbj bulunduk!. 
- Vücutca sizin hanginiz daha 

kuvvetli baJ<ayun!. 
- İkimiz de miisaviyiz!. 
- Öyleyse, çabuk bana bir eşek 

semeri bulun da gelin!. 
- Aman ağam, gecenin bu vak

tinde eşek semerini nereden bu
lalım?. 

Ev sahibi atıldı: 
- A Bizim rahmetli efendi · 

den kalma siislü bir eşek eğeri o
lacak, galiba bahçedeki eski ahı· 
nn bir köşe;inde duruyor. 

- Öyle i.~c, sen git, onu al, ıel 
bana!. 

- Ne yapacaksınız onu? 
- Nene lftzım senin, sana al, 

gel diyorum!. 
- Başüstüne!. 
Biraz sonra, ev sahibi kadın, e

linde eğerle odadan içeriye girdi. 
şimdi herk.es, lıaFetle bir eğere, 
bir Mu;tafaya bakıyor, merakla 
neticeyi g<izlü~:ordu. 1\1ustafa öteki 
kadınlarla erkeklere de bir hayli 
rakı dayadıktan sonra sofranın bir 
kenarındaki ınusnıul~ tabağıru. ev 
sahibine göstererek: 

- Bunları decii, yarın götür de 
hayriye tiiccannın hanımı afi -
yetle yesin!. 

Kadın kıpkırmızı kesildi 
Mustafa tekrar ~öze başladı: 

ve 

- Hayatımı kurtaran şu genç 
hatuncağızı da artık ben bu ba -
taklıaneden kurtaracağım. Şimdi 
onu buradan alıp kendi evime gö
türecek, bütün günahlarına tövbe 
ettirdikten •onra onu azat ede -
ceğim!. 

Bu sefer erkeklere döndü: 
- Bu semer hanginize daha iyi 

uyar acaba?. 
- Bilmeyiz ki ağa!. İs.terseniz 

birer defa tecrübe edelim! 
İkiside semeri strtlanna vurup 

tecriibe ettikten sonra cevap ver
diler: 

- İkimize de uygun:. 
- Öyle ise, J,.,ydi bakayım, yol 

göründü!. 
- Nereye?. 
- Bizim eve!. 
- Ba~i!-;tüne!. 

- Fakat, ikiniz de :nöbetleşe e-
şek olacak, bu hatunla beni, bu
radan bizim eve kadar nöbetleşe 
ınrtııuzda taşıyacaksınız!. 

siyetini anlattılar. Orhan Bey, bu
nun üzerine Akçakocanııı. eya • 

letini oğlu Süleyman Beye verdi. 
Kendi İzmit fethine yürüdü. Sa -

ikarya köprüsünü tami.r ettirdi. 

Köprünün başında bir karye tesis 

ettL Ahalisini köprünün tamirine 

memur kıldı. Buna mukabil ken
dilerini her türlü tekiliften muaf 
tuttu. Kalayoıı, Koyunh,isarı Türk
lere karşı müdafaa ediyordu. 

Orhan Bey buraya Karaali ile 
Uy.guralpı gönderdL Koyunhisar 

alındı. Kalayonun başını getirdi
ler, İzmit hisarının önüne asttlar. 

Prenses Marika kardeşinin ba

finı görünce dayanamadı; hisarı 
teslime razı oldu. 

Teslim şartlannı Aşıkpaşa za
de tarihi ~öyle yazıyor: 

Hatun ider: Ben bu tıürkle cen
ketmezin, anınçinkim eğer bun
lar bizden olur !arsa olan gitti. 

Yerine kalandan fayda ne?. Ve 
eğer biz bunlardan öldürürsek 
bunlarla kan d~maır oluruz. Ta 

- Emredersin ağan1 an1.11ı• 
cenin bu vaktinde ve bu rf 
k.arakulhıkçular bizi çevir . ., 
mı .• 

- Orası bana ait, ona siz 
maym!. 

- Pekili, nasıl .isrerseo>İ' 
olsun!. 

Yugos 
net~cc.siı 

goclavy 
jansır.ır 

lav adı 

cip v.!l 

mc"ı ıı: 
lere kı 
tcd;r. 

Yug 
kun h ,,. 

Ben hekimim hemşer 
hastaya gidiyoruf'11 
- Kimdir o?. 
- Yabancı yok!. 

Alm 
hemeı 

elmiş 

rekB 
da Y' 
Uk 

- Hele durun, kıpırdama~ 
kalım, kimsiniz siz?. 

me 
lac 

İri yarı, iki karakullukç11 

raçhane ile Vezneciler :ı 
bunların yanma yanaştılar. 
lık zifiri karanlık olduğu için 
lnkçunun biri elindeki feneri 

lara tuttu ve manzarayı gör 
taşırdı: 

yes 
ru 
İta 
yo 

- Ulan bu ne hal böyle?. 
Beliılılardan birinin sırbııdl 

lan Mustafa: 
- Ne var halimizde?. 
- Altwdaki eşek mi, ;nsan ' 

- Eşek!. 

_ İki aycklı eşek olur mu W 

bani ?,unun öteki ayaklan?. 4 
- Oteki ayaklarını bu gctl" 

kiraya verdi. 
- Bu hatun da kim bö~Je? 
- Hatuna pek yaklaşma bd 

şerim!. 

- Ne olur yakla ırsam?. 
- Tekin değildir, çarpar ba!· 

- Siz nereden gelip nereye f 
diyorsunuz böyle bakayım? 

- Heııışerim, •enin aıılıyaca~~ 
ben hekimim, hekim .. Bu Iıat11ır 
nağızın küçük heın~iı esi, ndc bir. 
deubire dehşetli hastalanmış, ıe, 
!ip beni evimden aldıhır, şiıı>41 

böylece öliiın halindeki hir Jtııı' 
tayı kurtarnuya gidiyoruz. 

- Peki, bu sırtına binmiş o~_; 
rluğun herifle öteki herif kimd"' 

- Bcn1m ayaklarını saknttıt 
yürüyemem. Onun için bunlar d• 
beni hastanın evine nöbetle ta: 1; 
ınak için para ile tutulnrns ıl< 
hayvan .. Ne yapalım. gece yarı•~ 
eşek ve beygirin diiı-t ayaklıı.ıJll 
bulamayınca işi bıuıa döktıiL .1 

- Demek sen hekimsin öyle J1)l 

- Hekimiz dedik a .. 
- Öyle ise, bizim su başırun dl 

fena halde sancısı tutmustu, hel' 
önce birim karakola uğrıyalııı>• 
subaşının sancısını dindir de, öteW 

hasta3·a so=a gidersin!. 
- Aman ağam, siziıı suba~1nıll 

sancısını kökiinden diıııt rece~ 
bende hazır ilaç Yar, onu \'erc-:ı-·ifl' 

size. göti.iriin kendisine birkac yıı• 
dum içirin, evvelallalı birş(';ı;cii!l 
kalmaz. 

- Ne imiş o ilaç bakayım? 
Mustafa batakhaneden çıkar 

l«m, beyaz bir torbaya 'okarel< 
koltuğuna sıkışlırnuş olduğu ko
"" rakı hinliğini kulluk~ulara u• 
zattı: 

- Buyurun!. 
Kullukçunun biri binliği eline a· 
hp gülerek: 

- Bu mu sancı illicı?!. 
(Arkası Varl 

kıyamete değin cenk eksik olma" 

dedi. Bu halkın bir yarar kişisi 
vardı. Anı gönderdiğim ahdoo.- -

lim, hisarı dahi velim dedi .Orhall 
Bey dahi kabul ettikim ol avreti 

her nesi varsa ala, dahi hisarı te&
lim ede. Hatun haber gönderdı • 
kim ben gece çıkarım ve illa bcnl 
Türklerden yenlesün dedı ve hem 

anın gibi ettiler, ve her kfı.firiıı 
gitmede ve durmada ihtiyan elin

de olsun dediler. İskeleye gemi ge
tirdiler, muratlarınca doldurdu -

lar. Orhan Bey ederkim: Sakınl11 
mızda hain olmayavuz, dedi ve 
bir çöpü gitmesinkim, biz aftıdı· 

hem öyle oldu .• 

İzmit filhakika (H. 728, M. 1328) 

de alınmıştı. Fakat Rumlar tara
fından tekrar istirdat edilmişti 

Bu sebepten, Türkler (H. 732) de 

İzmiti tekrar kw;atmıya mecl7ur 

olmuşlardı. 

FranEız müverıitılerindf'll Lelıe 
diyor ki: 

r 



--1 r;Ei;;:;;:::::=;ı == Merkezi Akdenizde İtal-

a yan filosuna kar§ı mu
zafferane bir dövü§ ya
pan lngiliz harp gemileri 

G J LJ lskenderiyeye dönmÜf
tür. İtalyan donanması 
bu harpte üç değil, dört 
kruvazör ve üç muhrip 
kaybetmİJ bulunmakta
dır .• 

aınııı 

bu şt~ 
evir~ 

ıı siz 

ışe~ 

um 

1..t:1a ;. .;.• ~n :neUnlcrt n.ıı~ıa•Jıl.• 
Aj<l.lı ... 1 bultcnlerir,der> aıınını;1tu') 

l' e!his eden: Muammer Alaluı: 
Yugoslavyad3 27 - 28 tezahürleri 

n~t.ccsindc .'\lınan tcb3asının Yu
go,Javyayı tcrkctmcsi, Avala a -
iansının lıildirdiğine göre Yugos
la,·yada, zihinlerde kanşıklığı.m_u
cip c:..muşlur. Bu sebepten hüku
met, halktan endi§e verıcı haber
lere kulak asılmamasını istemek
tcdır. 
Yugoslavyanın her tarafında sü.. 

kün hüküm sürmektedir. 
Alman ve !taly:ın tebaası hemen 

hemen kiimi10n Yugoslavyayı terk 
etmiş gibidir. İki güne kadar ge
rek Belgradda, gerek Yugoslavya
da yalnız Alman ve ~yan elçi -
lik ve konsolosluklari1İfn erkek 
memurları ile birkaç gazeteci ka
lacaktrr. İtalyan kolonisi de TrL 
yeste, Venedık ve Miliinoya doğ
ru trenlerle hareket etmişlerdir. 
İtalyan elçiliı;.ı1in enakı da kam
yonlarla taşınmışır. 

EDEN VE GENERAL DİLL 
ATİN ADA 

İngiliz Hariciye Nazırı, Antoni 
E:den ile İmparaorluk Genel Kur
may Reisi General Sir Can Dili 
Yunan Kurbay Başkanlığı ile gö
rüşmelerde bulunmak üzere Ka.. 
!tireden tayyare ile tekrar Atinaya 
gelmişlerdir.' 

Ilöyter muhabiri, Atinaya bu 
kadar erken ikinci bir ziyaret ya
Pılmasının sebebi hakkında, neş
redilen tebliği göstermektedir. Yu
goslavya hadiseleri Yunanistarun 
emniyeti üzerinde birinci dere -
Cede ehemmiyeti haizdir. Atina • 
dalti Yeni istişarelerin hedefi ise, 
t~bliğde de bildirildiği gibi Har
bın Balkanlara yaytlmasına mani 
olmaktır. 
. •Niyöz Kronikeh gazetesi de, 
Şımdi Hitlcr'i devirecek milletler 
koalisyonunun belirdiğini yazı -
Yor. 

yugoslavya bir taarruza uğra -
dıgı takdirde muharebeye azmet
~iş bulunuyor. Türkiye ise bir 
ılerleyişe karşı daima şiddeıle mü. 
dafaaya azmetmiştir ve öyle kal -
maktadır. Gazete diyor ki: 
. ~Bu koalisyon öyle kuvvetli bir 
ıttıfaktır ki, gittikçe artan Ame
rıkan ve İngiliz yardıİrıı kendisine 
temin edilmiş bulunuyor.• 

•Observer. gazetesi de, Yunan
lıları". Selimik bölgesindeki vazi
retlerının şimdi mükemmel suret. 
ze takviye edilmiş olduğunu ya -
bıy~r. Bu cephedeki vaziyetten 
.~~~de~ ayni .gazete diyor ki: 
reb efıklerımız, en çetin mulıa -
t ke. vasıflarına malik olan İngiliz 
a vıye k t' l • ı a arının yakında oldu-

gunu ve b .... 
dildi.. uyuk bir ihtiyaç hisse -
ama~~ ~akdirde istenildiği zaman, 
Yunanı 1ulunduğunu biliyorlar. 
Britan 

1 arın Türkiye ile Büyük 
. Yava g.. . . 

Tıirkiy •. uvenı vardır. Nasıl kı 
güveni enın de onlara ve obizlere 
YDN vardır., 

Ati~ CEPHESİNDE VAZİYET 
sinin ~ a çıkan •Estiya• gazete -

rnavutluk cephesini zi -
Yarcı ede 
Yor: n muhabiri şunları yazı-

•15 g" 
!ilde u~ evvel muvaffakiyetsiz-

netıcelenen İtalyan taarru -
zunun Y 1 
dek· apı dığı merkez cephesin-
ğıla~ hto meydanınd~ üstüste yı
ti" · talyan cesetlerınin arzet • 

le~' mımz~ra müthiştir. On bin -
rn ~e obusun düştüğü yerlerin hali 
d u_ arebenin nekadar şiddetli ol-

ugunu göstermektedir. 5ü0 metre 
Uzunluğu d . !'.. n a ve 50 metre genış -
t~~;~de bir yeı:x!e 400 den fazla 

..} an cesedi saydım.• 
unan Matbuat Nazrrının beya

~a~ına göre, İtalyanlar Arnavut -
11 da müdafaa hazrrlıklarına de
ltaın etmektedirler. Bu hareket, 
alyanların teşeBbüsü ellerinde 

bı_ıJundurmaktan vaz geçtiklerini 
f?sterınektedir. İtalyan zayiatı ö
t u ve Yaralı ayda 30 bini bulmuş. 
ur .• 

nocu AFRİKASINDA 
İ Nairubi'den bildirildiğine göre, 
. ~gılız kuvvetleri 29 mart günü 
ogleden Wnra Dir Dava'Yl da zap
~·tmişlerdir. Burası Adisababa • 
ıbuti demiryolu üzerinde ibulun• 

~ll·'undan şimdi Adisababadald 
, -uv · ı' Tin denizle münakalesi 
kesünı . ir. Harardan itibaren bu
raya kadar olan yolun büyük bir 
kıı.mı kapanmıştı. Bu yol, enkaz 
kaldırılmak suretile aı;ılını 'ır. 
Adisababaya bütün yardım yol
ları kesilmiştir. Negelli mıntaka
sında da hareklt devam etmekte 

-
ve İtalyanlar az mukavemet gös -
termektec!ir. 

Eritrede Asmaraya doğru ileri 
hareket devam "etmektedir. Esir -
!erin adedi mütemadiyen artmak
tadır. Fazla top ve malzeme top
lanmasına devam edilmektedir. 

Trablusgarpta bir değişiklik ol
mamıştır. 

ÜÇ DEGİL DÖRT İTALYAN 
KRUVAZÖRÜ BATTI 

İng~liz Amirallik dairesi, Sicil. 
yanın şarkında vukua gelen deniz 
muharebesi hakkında yeni tafsilat 
vermektedir. Bu tafsiliitta hiçbir 
İngiliz gemisinin hasara uğrama
dığı ve hiç birind- de insan zayi
atı kaydedilmediği teyit olun -
maktadır Bu tafsilata göre, bat -
tığı C\'\·elce bildırilen üç İalyan 
kruvazöründen ba~ka G!ovarıni 
Delle Bande Uere ismindeki Kon. 
dottiyeri sınıfından bir kruvazö
rün daha batırıldığı bildirilmekte
dir. Bu sınıftan üç kruvazör var -
dır. 1920 de denize indirilmiştir. 
5069 ton hacminde olan geminin 
mürettebatı 500 kişidir. 

Evvelce batıı~idığı bildirilen 
iki torpidodan başka diğer bir tor
pido daha batmlmı~tır. 
İtalyan resmi tebliği, 28-29 mart 

gecesi merkezi Akdenizde vuku 
bulan deniz muharebesinde üç İ
talyan kr:ıvazörü ile İki torpido -
nun batırılmış olduğunu itiraf et
mektedir. Fakat ayni tebliğ düş
mana da zayiat verdirildiğini, fa -
kat zayiatın henüz tesbit edileme
melde beraber vahim olduğunu 

söylemekte ve bir İngiliz krııva -
zörünün ağır captaki topların isa
betile batırıldığını bildirmektedir . 
Diğer iki İngiliz cüztaını da ağrr 
hasara uğramıştrr. 

~~~~~~~~ 

Surlyenln istiklaline 
doğtru bir adım atıu:lı 

(1 inci sayfacl&n devam) 
Suriyeye geld:kten bir kaç gün 
sonra, Fransanın Suriye ve Lüb
nan milletlerinin bütün fikri kuv
veUerintlen i~Lifade ede•ek deruhte 
ettiği vazifeye devam edec<?gini 
bildirmiştlın. 

Suriye hey'etinin ba,}lıca şahsi

yetleri ile yaptığım bazı tcn\aslar
dan şu neticeler has;l oltııuştu. 

Suriyı.::nin istiklali. Suriyelilerin 
arzu ctük lt!ri bil· hedeftir. Fransa 
buna tamarniyle muvnfaknt et
mektedir. Fükut bugiınkü ş.ırtlar 
dahilinde ve bf'ynelmılcl hayat sa
lim esaslara bti!1adf:n yeniden te
essUs etmedikçe Suriye statU;;ünil 
ve hükünıet şeklini tay:n edcctk 
kat'i ıslah.atın derpiş cdilcmiyCt-e
ğini tasdik etnıek nıecburiyetin-

deyım. . 
Suriye efkiirı llmumiyesı ~unları 

arıu etmektcdi.:·: 
ı _ Dah:ı · g~niş salahiyetli bir 

hilltôınct teşkil edilmesi. .. 

2 _ Bugünün icaplarına gore, 
iaşcde, işs!zligin azaltılınas~da, 
. ai istihsalatın ıslahında, ışle-

zır r- · 1 - · b rtn açılmasında, na ıa ~ erırıın a-
şarılınasında iktısadi bır program 

tcsblti. . . . . 
Gayesi Suriye istiklalı~ı ıstıh~at 

etmek üzere, daha genış teşrıki 
mesai Icin aşağıdaki kararlar alın-

mıştır. . . . 
S riye Müdirnn Meclısı yerme 

b · u hüküınet reisinin başkanlığı 
a:~nda bir kabine teşkil edilecek-

tir· · i ilet dl HükUmet, slyast, fıkr ve __ ısa 
hayahn mümessillP~i?den murek
kep bir teşrii nıeclı!'i.iO yardımına 
maıhar olacaktır- Dürziler bu mec
liste bulunmakla beraber, kendi 

-meclislerini de muhafaza edecek-

lerdir. . . b. 1 ük' ü 
K unlar tanziıni ıçın ır ı -

met a~eclisl teşkil edilecek~. S~r.l
ye hilktlmeti suriyenin ıaşesının 

idaresini üzerine alacaktır. 

vışlde birçok komi· 
nıst tevkil edl!cil 

cı ın,. ... yfaduı cıenm> 
!At Nazırı Bertelo dün Cezayire 
gelmişler ve General Veygant ile 

görüşmüşlerdir. 
Amiral Platon tekrar Vişiye 

dönmü~şt~ür:.:.... ~-o-~~~ 

lstanbul icra kad
rosu yeniden 

takviye ediliyor 
Yeni İcra ve İflas Kanunu.nun 

8 aydanberi tatbikin~e. ş~ı.ını:z 
İ dairelerinde çok ıJl netıceler 
a'::roıştrr. !cra ~ati!'l~rinin kad-

ı rı takviye edilmıştır. Fakat ro a 
1 

.. 
eniden memur alınn1 · "a uzuro 

y d b .. 
görülmüştür. Yakın a \.it.Un ıçın 
bi rimtihan at"ılacaklır. 

-------"'\ 
Berlindeki Al 
man - Japon 
teması netice 

vermedi 
Londra 1 (A..A.)- Müsta -

kil Fransız ajansının Şang -
haydan japou kaynaklarından 
öğrendiğine göre, Berlindeki 
birinci seri Alınan - japon 
görüşmeleri Alman ısrarına 

rağnıen, hiçbir mü·)bet netice 
alııu11adan sona ernıiştir. Mat .. 
suoka, Tokyo~-a razmış ve 

·l nisanda Romadan avdetinden 
evvel angaje olmaktan imtina 
etmi5tir. 4 nisanda. miizakcre
ler, bir Sovyet müşahidinin 
hıızurile yeniden başlıyacak -
tır. 

Meğer 30 yddır 
(1 inci sayfadan devam) 

bozukluğ-undan, ı~ıksızllğJndaıı şi
kayet ederek belediyenin; İstan
bulun bu kenar, fakat kalabalık 
semtine de hayırlı imar elini bir 
an evvel uza imasını isroy ip bekle
nwktedirlcr. 

Bu ıneya-nda Ka'riye camiin -
den Tekfur5arayma kadar uza -
nıın yolda ne kaldırım, ne de fe
ner mevcut olduğu, otuz yıldan
beri tamir görmiycn yolların bil
hassa kı~ıo bir çamur deryası ha
lini aldığı bildirilmektedir. 

Yine şiki\yetlere göre bozuk yol
da elektrik lamlıa>ı da bulunma
dığından ortalık karardıktan son
ra buradan geçmek için bir hayli 
nıeharete sahip olmak ' ı:ı etmek
tedir. 

SON TELGRAF - Bu vatan -
daşlarnı dilckl~rini Belediye Reis
liğine bildirir ve ayni zanınnda es
ki eserlerle d'>hı. fnrihi bir yer 
olan mezkilr semt!<'ki işlek yolla
rın bir an evvel tamir cdilıncsini 
ve elektrik lilmbası da konularak 
balkın miişküliittan, karanlıktan 

kurtanlmasmı clıernmiyetle rica 
ederiz, 

AMERİKA 
( 1 hıcl sayfad3.11 devam) 

kamlar, şimdi, mülkiyet hakkı ha
le-n aı ınatörlere ait olın.a.k üzere 
uhin1aye müsaderesi. vaziyetinde 
bulunan bu ınüsaderc cdilnıiş ge
milerin nihayet nasıl kullanılaca
ğı 1nfsete)in.i tetkik chnektc-dir. 
lln'line men1urlıırına gör<'. müsa
dere edilen bu gcrni1erin. İngilte
rcnin g-rın1:yc iht:vacı ve tunuın
yet idLarile tonilfıto noksanı se
beb!le servise konnıası pek muh
trm<ldir. 

Hııll, dün gazetecilerle yaptığı 
getrü~uıede, hiiki'ımeıtin bu gemi
leri müsadere etmekle yaptığı ha
rl·keti ın;idafaa etmiş ve bugün 
için hu gruıilerin nih&yet nasıl 
kulloııılara,!'!ıntlan bah~tmiycce -
jiini • OJlt~;r.~tir. Jlull, kimsenin bu 
nıiisaJercn ·n ntntlak nıcşruiyPtin
dcn ~iiphc ettğfoi işitmediğini bil
dirmiış ve müsaderenin bu gC1ni~ 
lerde snholaj tcşebbii~lerinin A· 
merikaıı limanlarını tehlikeye koy
makta olduğu esasına dayanmakta 
olduğunu tebarüz ettinn'~tir. 

Hull'den bu miisadcrenin har -
be doğru bir adım olarak telô.k.ki 
edilip cdileıniyeceği rorulmustur. 

llull, bu suale şu cevabı ver -
miştir: 

·Bir kaç zaınandanberi, Aınerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti 
•harpten başka mümkün bütün 
yardım fom1iilü üzerinden İngiJ. 
tereye ''e di~er ınillctlere yan:lnn 
siyaseti takip eylcınektcdir. Şim
diye kadar takip edilen formül 
budur .• 

Bir duvar yıll:ıldı 
(1 inci 88-yfaıd:ı.n devam) 

geçmekte olan :\lehmet kızı Ayşe 
isminde 'bir kadın enkaz altında 
kalarak sol ayağı kırılmıştır. 

>iüseyin is!Iliııde biri de ağır su.. 
rette digcr üç kişi de 'ıafif şekilde 
yaralanmışlardır. İki ağır yaralı 
hastaneye kaldırılmıslard!r. Ka -
zada dikkatsizlik bulunup bulun
madığı araştırılmaktadır. 

Valiler arasında 
Zonguldak valisi Halit Kay""ri 

valiliğine~ Erzurum \'alisi Burhan 
Zonguldak vallij\ine, Sinop valisi 
eski İstanbul )lolis müdürü Fehmi 
Erzurum valiliğine tayin t>dilnıiş
tir. 

Atina Elçiliği· 
miz önünde 

tezahürat 
Atina 1 (A.A.) - Gazeteler Yu

goslavya Kralı Petro'nun tahta 
çıkışı münasebetile pazar gunu 
tertip edilen dini ayini müteakip 
Türkiye Büyük Elçisi lehinde ya
pılan samimi tezahüratı tebarüz 
ettirmektedirler. 

Kalabahk bir halk kütlesi Yu
geslav elçilik binasından Tür~iye 
sefaretinin önüne giderek dost ve 
müttefik milleti, Reisicumhur İ
nönuyü ve Türk ordusunu alkış
lanııış\ı.r. Tiirkiye sefiri halka te
şekkür etmek için heyecanlı al -
kışlar aras ında bir kaç kere bal -
kona Ç'ıkmağa mecbur olmuştur. * Belgrad, l (A.A.) - D. N. B.: 
Kral cmirnauıcsiyle, Belgrad Belediye 
Reisi B. jevru Tomiç vazifesinden az
ledilmiştlr. 

YUGOSLA VA 
(1 Jnci s:ıyfada.n devam.) 

iyct mevkiinde bulunmauıı;ı hak
kındaki haberlerin doğru olup ol
ınadıfını sormuştur. 

Almanlar cihetinden, ne bu hu
susta, ne de üçlü paktı Yugoslav
ya tazyik etmek veya etmemek 
şık_kı üzcriııtic vaziyet nlınınıştır. 
Yalnız şurası halırlatılınaktadır ki 
Yugoslavya paktı kendi arzu•U ile 
imzalamıştır ve imza ile Yugos -
lav) aıun pakta iltihakı mer'iyet 
mcvkiiııe girmiştir. Esasen paktın 
tasdikinden veya ademi tasdikin
den bahsetmek favda.,udır, Yu -
goslav hüküınetin; gelince, pak -
tın taahhütlerini yaı1sın ) apma -
sın, Almanya bu hususta beya -
natta bulunamaz. Bu, yaln12 Yu· 
gosla,- lıiikümetini alakadar <>den 
bir ınesek-dir. 

Vaziyet hakkında Bclgrnd hükft
mcUniıı bir ı·t-sıui beyanatının Ber
linde ınalüm olup olmadığı '""" 
linc de hayır cevabı verilmiştir. 

Balkan vaziyeti 
Cl inci Sahifeden Devam) 

Fakat Ofi Ajansı ihtiyat sınıfla
rının kütle halinde çağrıldıgının 

doğru olmadığını, yalnız bır talim 
de\ r~i için ~alliii davetler yapıl
makta oldugunu bıldirnıJ<•tir. 

Bulgar Hük.lıınet Partuinc • l\leb'us
lard2n Sobr Yaner cDumaıı g<.ı.ıcıesin
de ne~reıtigi bir nıakalcde, YugoshtV
yada buhr~ının vahan1et kcsbf~tu.ğmi 

sO~ lcrr.c•ı....tedir. !\ılihvcre göre, Yugos
lavyaUaki hükümct dcgışıkLiginiıı Uç
lü Pakt ale)chinde olduğu, dev:ırıı edip 
giden nümayi;.;lerdtJry bellidir. Alman 
radyos.u da yeniden nüınııyi$ler olduğu
nu soylcıni-i,,e de Bclgra.dc.lan gelen ha-

_.berler, bütün memlekette <>ıikıln h.ü
küı:ı sürmC'kte olduKunu bildirmekte
dir. Belgru.daki Alınan Sefiri Herren'e 
hükıimet dt•ğişıklığinin dahili sebepler
den ileri geldiği hakkında tcıninat ve
rilmi~tir. 
YJ, .E ESKİ ALl\1AN 
TAKTİK'İ 
Alınanyanın Yugoslavyaya karşı hat

tı harclı:.etinde yine eski propaganda 
tabiyesi göı:e çarpnıaktuclır. Hu pro~ 
pagandanın birinci ya .fı Sırplarla Hır

vatlar arasında ihtılnflnr <,:tkarmaktır. 
Fakat Maçek ve partisi kuvvetli de
mok.J·:lsi taraftarı olduklarına gdre, Al
manların bu husustaki ınuv.:ırr~Juyet 

şansları az gü~terilrnektedir. Htrvatla
raı da Alınanlar tara.tına dönecekleri 
zannedilmemektcc.lir. Alınan propa
ganda.sının ıkinci vnlifı da, Alman te
beasına karşı ınezaliın yapıldığı iddia.-
1.3.rıdu;. 

Yugoslavy&dan ayrılan ilk kafile Ro.. 
nıanyada Tamışvara gclm!~tir. Alman 
radyosu, yüz kişi kad;-,r ol3n bu Al
manların Yugoslavyada b:ışlnrından 
geçen fecayii anlatn1akta olduklarını 
bildiriyor. 

Bulgar radyosu Yugo~ıa,7adaki va
ziyet üzerine, Alınan tebaası 
Yugoslavyayı terke devam ediyor. Tu
na yolu ile 1100 kadar Alman Belgrad
dan ayrılmıştır. Bunlar Aln1an Elçisi. 
tarafıadan teşyi edilmişlerdir. Belgrad
dan ayrı1~f1 bu Almanlar ınobilyalarını 
bırakmışlal', bir ay sonra döneceklerini 
söylcınişlerdır. 

İngiliz ka.dıııJ:ırı da İstı:ınbula gel
ı_nek üzere Belgr!lddan ayrılmışlardır. 
ItaJyanlar da kalmanıı.ştır. 
HİTLER, GÜ!ÜN'G VE 
KAYTEL İLE GÖRÜŞTÜ 

Bulgar ra.!yosu, Hitler;e :\ıiareşal 
Göring ve I<aytel arasında bır içtima 
yapıldığını ve bu içt ın:::ıda Yugnslav
yaya ka?·~ı alınacak tedbirlerin gOni
şülllu.:ı.ınü bildirıni.ştır. 

Alman g zı:-teleri de lıeı ..,eyi Alıı.an 
askerlerinin ha1led~"!cegın 1 yazmakta
dır. 

Bununla beraber, Yugoslav hududunda 
A.1:nan k.ıtal .. nnın taha~şüdü hakkındaki 
h~be.rlerı sarih surette teyit etınek çok 
guçtü.1·. Hudutta bir nıiklur ınotörlü 
kuvvet buhınmak.Ja beraber, Garbi Ro
ınanyadan d motörl·1 ktıvvc>!ler gön
derilmesi kolaydır. Bir taarruz vuku
unda Yugoslav ordusunun dağlardaki 
m~\.·zil€'rine tekilınesl beklenebilir. 
Fak:ıt taarruz için Almanların asgart 
on beş güne ihtiyaçları olduğu da il.1-
ve cdilınektedtr. R:nnetice Belgr.:ıdda
belki de bir 1.Htimatom.ı kn<l.ır vara
cak Yeni tehditler beklenmektedir. 

Almanya Bal
.kanlara dokun

mamalzdzr 
(Başm:kalcden Dc\""am) 

nisbct.!e arl tıracakJnrt muhakkak.
ur. Hele, Afrika hart.katı ıı.iha~·et 

birkaç hafla iç:ııdc laınamilc bit
miş olacağu1a göre; Şarkı ve Şi ~ 
mali Afrika.dııki İıııriliz kıtaatı ve 
ta~yareleri tamamile serhcs.t ka
lacak n bu ordular, herlıalde Bal
kanlarda açılacak bir cephede en 
mükemmel şekilde hizmet gör -
mek fırsatını rahat rahat bula -
caklardır. Bu takclirde açılacak 
bir Makedonya cephesinde demok
rasiler safında laakal 2,5 - 3 ın:i1. 
yonluk bir süngü kuvveti ilk par· 
tide hazır bulunacaktu. 

Buna mukabil, Almanyanın da 
tec.avüzi ve taarruzi \'aziyettc bu
lunduğuna ,göre; a. .gari bundan 

,. bir misli kuvvet bulundttrn1ası 

gcrckeccldir ki, böyle b:r harp ve 
böyle bir cephe, iı>ter istemez kat'i 
ttcticc üzer :ne 111üe~sir biiyiik bir 
kara harbi olacak \'C Almanya ka
ra harbinin ncticc;;ini I\Iakcdonyn
da almak ınccburi~·ctindc kdacak 
\'ıi A\'rupa harbine girdilıeri ilk 
defa C'll çetin bir harbe tutuşmuş 
olacaktır. Almanyanın, J:l.lakedon· 
yada hıırhetm<'Sİ, her bakımdan 
kendi ale~·hiııe olduğu kadar, yi
ne her bakımdan demokrasiler 
ccphc•inin lehine olacak! r. Bütün 
deniz yolları sür'atle demokrasi -
!er cephesine rahat \'C kolay as
ker, harp ınalzcıue ve vasıtası ye
ti~tircceği gibi, en nıüsait Üilerde 
hava kuvvetlerini bol bol tabiye 
eyll'nıck ve en r:ıhat, en randı -
manlı şeklde Alman cephesinin 
gerilerini, münakale JOllaruıı, te... 
ce-mmu ıncrkezlcrini döğınck ve 
TunadJki l;öprüleri tahrip e<lcrek 
ınuvasnl::ıyı felce ui!rntmak inıti
yaz ve talihi de demokrasilerin la
rnfmda olacak n.. Makedonya 
cephcs!ndc Alınan ordusunun bo
zulıııası, Berlinc kadar hül<münü 
sürdürecek, bütün i~gal sahala .. 
rmda ihtilaller, geniş ölçüde ·;abo
tajlar doğuracak ve bozgunu sür
atlc yayacak bir mağlübiyct ola
caktır. 

Bunun içindir ki, Balkanlarda 
taarruzi bir harekete teşebbüs et· 
mek bakımından, Yugo;la\')'ada 
hiid' · olan vıuiyct nıünasebctile 

Afıııanya çok müskiil, çok huh -
ranlı bir duruma dü1ınü~tlir. Al
manya için, bizce bu noktada ya
pıl:ıcak en iyi iş \.'C tutulncak eu 
sağlam ~ol; asla yeni bir harekete 
teşebbüs elınc1nek ve B:::.ll~anlan 

rahat bıralmıaktır. r.Iııha!;kak ki, 
tcca\'üzi bir vaziyette lllakcdımp 
Ahnan ordusunun mezarı olacak· 
tır!. 

ETEM iZZET BENİCE 

40 kuruşluk çivi 
(1 inci sayfadan devam) 

lardan Ni!tolaki ınev!.ufe.1 ınu -
baLcme kararile derhal tevkif e
dilmiş 'e dava mezkıir matbaa 
le,·azım ıııcmuru Fahrinin şahit 

sıfatile celbi için 7 nisana kal -
nuştır. 

Ni~antaşında TeşvikİJe cadde -
sinde 12;; numaralı dükkanda bak· 
kallık yapan Kostantiıı pahalı fi. 
atla ınercinıck sattığuıdau a,.,Jiye 
2 inci cezada 25 lira ııara cezasına 
mahkü.m olunmuştur. 
Ağahaınanunda kömürcü Ömer 

6,5 kurn luk kömürü 7 kuruştan 
sattığından, yine a) ni malı keme
ce 25 lira para cezasnıa ınahkılm 
olunmuş, fakat yaşının kih·üklü
ğiinden cezası 20 lira 80 ~ uruşa 
ind.irilmiştir. 

ŞOFÖRÜN MAHKÜMiYETİ 
1777 numaralı taksi şoförü Os

man Sayman 19 şubat günü yalnız 
çilt taksiler çalıştığı halde ara
basını sefere çıkardığından adli
yeye verilmiş ve dün asliye 2 inci 
cezada 50 lira para cezasına mah
kum olunmuştur. 

Almanya Amerikayı 
protesto etti 

Berlin, 1 ( • .\..A.) - Alman radyosu
nun bildirdiğine göre, Almanyanın Va
şington Bütyük Elciliı'ti, Kanadada bir 
üsera kaınpından kaçan lki Alman 
harp esirine Amerikan hududunun 
kapatılmasını, Amerikan Hariccy.eaf 
nezdi!~de ikinci defa olarak protesto 
e~tir. 

Fatihte oturan 
bir kadın 

( ı inci -1adıı.ıı .se ... ı 
den endişe etmiş ve kadıncağızın 
araştırılması için zabıtaya milrıır 
caat etmiştir. Şimdiye kadarki a
raştırmalarda bir iz huluoama • 
ını.ştır. Tahkikata devam ohm • 
maktadır. 

rE Barb Ve Casusluk Telrl ası :ı. 

1 E ~!~.~M.idana •. ı~ ~, ______ A_T_.LI Tefrika No. 49 ,.,.,r 
Alçak kadın ! benim istikb~
limi mahvettin ! peşan ettiıı ! 
bir şey mi aklun almıyor? Eğer, bi, hıddet ve tehevvürümden bo
esrarcngiz ;:ıponun söylediği şey- ğuk hır sesle suratına f•rla't,~ım 
!eri ondan tahkik etmek istiyor- J,akaret ve terclıtleri d!ııledı. " 
san ... Buna lüzum kalmıyor!. Zi- Bir aralık aklım başıma gelir 
ra aemliyat olacakı>ın!. Tehlike- gibi oldu. Hiddet ve neiretırrden 
den kurtulacağunız gibi ha1nkati adeta kendimi kaybetmiştim. Ne
de o vakit taınamile anlamış ola- ler söylediğimı pek vazıh olarak 
cağ:b!. bilmiyordum. Yediğim bu darbe 

Anoa kireç ke;ılmiş benzile, hi- ile müthiş bir sınir buhr~ıu ge -
la put gibi duruyordu. çirdiğim muhakkaktı. 
Acı uir neiretle dudaklarını İşte, tam bu buhranla a.,=ma 

bükmüstiı. , gelenleri hemen yan şuurouz bir 
- Para mı?. hald" ' .ı 'P dökerek yoruldu;,; tan 
:>ye ın,nJdandL Ar':k >abre - sonra i,k defa keııdıme gelır gibi 

d~miyerek tehevvür!,, bağırdım: olunca Ann:ının k:u-~ı!Y'da h;ua 0 
-- Biimiyorum, Anı a .. N c dü- sapsarı ölü ) uzile ta~ g.bı d rdu• 

şı.i.nüyorsan düşün!. t-;e gibi rrıec- ğunu gördüm. 
nunane bi .. fikirle har(·l ... ct eder- Fakat, ayni zarr.anda, clu~c'e i[:ıa ... 
sen cf!. Ben bu adamıa gi·ri•~me- na doğru siyah ve parlak bir ci>mi 
ne aslo. muvafakat etmıyeceğlın!. tutmakta olduğunu goıiir gioı ol-
Nıçin? Bi.\yle bir görüşme niçin muştum. Gözleıiın bu cllime ili _ 
olabılir, neden? şince gözlerime inanamaz bir hay-

Anna, yerinden hiç kıpırdama- rt>tle bir daha baktım. 
dan, ayni put gibi tavrile, yüzü- O vakit sarih surette gördüm: 
me bakıyordu. Anna elinde, namlusu bana çev· 

Birdenbire: ;riJmiş, kapkara ve yt>pyeni parıl 
- Neden mi? dedi. Çunkıı Kont parıl bir rovel\oer tutmakta idi. 

benim meşru zevcimdir!. Bunu görünce: 

Ölüm Villasında.. - Oh!. Sen ... Anna ... Silah .•• 

A 't' f k Bana ... 
nnanın ı ıra ı arşısında na -

sıl donup kaldığım tahmin oluna- Diye kekeliyerek, hayretle ve 
b 

gayriihtiyari geri geriye yürüdüm. 
ilir. Ben evvela Kontun, Annanın 

(Arka.~n VU') 
kocası olalılleceğine kai'i)yen i- i=========~~-;:,,~~=-
nan:ımadım. Zira ben Annayı o Kambiyo 
vakte kadar, herkes gibi, !ıeniiz 
evlenmemiş bir ı;enç kız tanıyor
dum. 

Fakat hakikat maalesef öde ol
madı. Anna Kontun ze\·cc;i ol -
duğunu kat'i surette temin etti. 
Şu halde? 
Neden dolay: Aıına bu izdıvacı 

gizlemişti? Neden serbest bir genç 
kız gibi yaşamaktaydı•. 

Sonra, evli oldugu ilıaldc hür bir 
kadın gibi, nasıl oluyor da be -
nimle birlikte mcn;Jekelıme gcl
miye kalk:şnwıt • Bütün bunları, 
artık, Annanın beni kat'iyyen al
dattığına, bu garip ve müthiş ha
dıı.eler içinde gayet şuurlu hare
ket ettiğine, belki de, hatta belki 
değil, muhakkak en tehlikeli bir 
casus olduğuna ;-ôphe bırakır mı 
idi?, 

O gün, Annanın babasının ölü
mü hikayesınin dahi uydurma ol
duğuna, benim yanımdaki ayılma 

ve bayılmalarııı mukemmel bir 
komedyadan ba~ka birşeyy olma
dığına birdenbiı·e o derece kan; 
olmuştum kı bu kadar aldatılmış 
olmaktan duyduğum nefret ve öl
dü.rü.u bir hiddetle Annanın üze
rın.P yürL.ınekten krrdimi al:ı.ma • 
dım. 

Ona, \epe<frn tırnaga kadar hıd
det \"e nefreti!r.dcn tıtri,·erek, kıı
Jurmuş gıhi balırdım. 

- '\.:çak bdın! Benim hayatı -
mı, tah•ilimi. lıerşeyimı mahvet
tin!. Ben ki, daha bir saat evvel, 

senin için, kocan olacak adamın 
önünde, seni bcndeıı satın 
almak istiyen kocanın önün

de, ayaklarıma dökülınuş büyük 
bir serveti nefret ve linetle red
detmekte tereddüt etmed;m!. Ne 
mükemmel komedya oynadığını 
görüyorum!. Fakat ... Neticede ne 
yaptığını zannediyorsun!. beni 
mahvetmiş, ~u derece alçakça al
datmış bir kadının yaşamak hakkı 
olacağımı zannediyorsun? Anna!. 
Bil 'ki şimdi hükumete müracaat 
edeceğim!. Bütün bu rezaleti ih
bar edeceğim!. Eğer bu yüzden tı.ı
na bir fenalık geleceğine kani o
lursam, ll>unu ıbana karşı haya -
tınla ödiye:eğini iyi bil!. 

Anna, karşımda, ayakta, gözle
ri dehşetinden büyümüş bir halde, 
ömrünün belki en büyük hayret 
ve dehşetile beni dinliyordu. 

Yüzü, ölü yüzü gibi sapsarı ke
silmiştL Fakat, bütün bu hariku
lade heyecanına rağmen, hiç kı -
prrdamadan, adeta ta§ kesilmiş gi-

borsası 
• (1 inci S&yfadtuı devam) 

Müdürü B. Hakkı Kafadar, tı.h -
vilfıt mümeyyızi B. !'II. Alman, 
Kambiyo Mümeyyizi B. Cemal 

Tokgöz ile acenteler bu sabah An. 
karadan şehrimize gelmişlerdir. 

Kambiyo Şubesi Müdürü B. 
Hasan Basri ile Borsa idare mec

lisi reisi cie esasen şehrimizde bu
lunmakta idiler. Yeni borsa için 
henüz münasip bir yer bulunma
dığından şimdilik Dördüncü Vakıt 
H1n k:ırşısındaki Ticaret ve Zahire 
Borsasında bir mahal ayrılrrı§tır. 
Yukarıda isimlerini yazdığımız 

zevat ve acenteler bu sabah saat 
10 da burada toplanmışlar ve Bor
sanın: açılı•ını yapmışlardır. Açı. 
lışta, Borsanın tekrar şehrimizde 
faaliy~le geçmesi hakkındaki dün
kün Resmi Gazetede çıkan Vekil
ler Heyeti kararnamesi okunmu4 
ve müteakıben muva!!akiyet te
men11isile ilk muamelelere başlan· 
mıştrr. Borsa saat 10 dan 12 ye ve 
14 den 16 ya kadar faaliyette bu. 
lunacaktrr. 

Mahktlmlar 
(1 inci oayfada.n dev-) 

etrafında icap eden teüdklerde 
bulunarak alakadarlarla temas • 
lar yaptım. 

Bu tetkilderimin neticeleri hak
kında iıalıat vernıeık şimdilik 
mevsiuısiz olur. 

Bu letkiklerin vergilere taallü.k 
eden kısımları etrafında hazırla -
nan şekiller halen bir ctüd halin
dedir. 

Bunlaı: tavazzuh ettiği zaman si
zinle bol bol konuşabiliriz .. 

Nafıa Vekili de beyanatında: 
•- Buradaki tetkiklerimi .. 

menuunu; İzmit, İstanbul ve bıır 
valisile Trakyada geçen yıl başla
dığunız muhtelif işler !.eıjkil et -
mektedir. Rasyonel mesaiyi icap 
etfüen bütün bu fwaliyetlcrintls 
memnuniyet verici neticelerle ta
mamlan~ bulunmaktad.w. İzmit, 
İstanbul ve Trakyadaki mühendis 
\'e teknisyenlerle te:.nııslarda bu
lunarak faaliyetleri etrafında ken
dilerinden kap eden izahatı al -
dun. 

Bu tetkiklerimin nıuhassalastnı 
tek bir cümle ile ifade etmek la
zımsa; büyük bir ınenıuuniyetten 
ibarettir .• 
Demiş ve mahkümların nafıa ;.. 

şinde çalştırılmaları i'ine 300 
mahkfur>'a yakın<la baŞtanacağını 
söylemıştir. 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
Müessesesi Müdüriyetinden : 

Elektrik Ustabaşısı ve Birinci sınıf 
elektrikçi allnacaktır 

Şerai\: 

1 - Aselı:erllğinl 1•ı>Illll olmü:, 
2 - BU,.WC fabrtkalarda uzun .-n çalıpnıf bulunmak. (San'at Mek:tAıM 

mezunlan tercih olunacaktır.) 
3 - Faıla malOm•t alınalı: .., ehlir.Uerini tesbrt .,. ıtarab1*e aevlc mu

lesinJ intaç ettirmelı: llzere 5.4.9U tıızthlne lradar her ef1ıı saat 9 - ıı •arasında 
Sümer Bank İltaııbul Şubesinde Eleldıilc Mühendisimiz Bay Nihat Ben..,. 111.~ 
caat edilmeııt. (ı57Z) 
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Komparasyon makinesine ait ta -
banca hortom ve levazımatı inşa

iye, baskül satışı 
-.:,.otııı Dönllincü Sııllı 81*1* ili- 1 

-lftııdeo: 940/13 

RADYO 
1 Nisan 1941 

18.00 Program ve memleket saat 

18.03 
18.30 
18.45 

ayarı. 

Müzik: Cazbant (Pl.) 
Konuşma (Çifçinin saati) 
Müzik: Çiftçinin saati ·köy 
sazı. 

HADİSELER ARASINDA 

''Sizin hayatınız bizi 
için çok kıymetlidir 

Yazan: IUıentl~. F. SERTELLi /Vo. ':;!. 

Terekesine mahkemece elkımuhıı:t 
tasfiyesine karar verilen ölil Vahit Ak
pak'a ait Levazımatı İnşalye Baaldll 
ıvesalre atık arttınna suretiyle malıke-

_,,o tarafından Galata Kalafat ye
rinde Yelkenciler cadde. :nde 157 nu
M&ralı clükklln önUndo 4/ 4/94\ tar!hl· 
ne mllsadif Cuma ıünü saat 14 te satı· 
lacalttır. İsteklilerin mezkQr C(ln ... sa
atle mahallinde hazır bulunmaları lllln 

19.00 Müzik: Avrupa halk melo
dileri (Pi.) 

General Fraako, iıpanyol tallbnm bu~ 
ki varisi olan Astarı Prensi Don Jud 
bir zamanlar böyle bir telgraf çek Müttefiklere harp leva z 1m1 için iptidai 

maddeler, lazım diye, zavallı köylünün 
biricik bakır tenceresini bile soyuyorlardı! 

olwıur. ( 4070) 

· İstanbul · Komutaiıli~ · Satınalma ·· Komisyonu ··~~Uanları · . ., 

19.10 

19.30 

19 . .fS 
19.50 
20.15 
20.45 

Müzik: Piyano konseri • 
Ferhunde Erkin. 
Memleket saat ayarı ve a. 
jans haberleri. 
Konuşma: Ziraat takvimi. 
Müzik: Fasıl heyeti. 
Radyo gazetesi. 

Fakat Ispanyol kraliyetçii.rl 
noktayı ıınutmuyorlar: 

ispanyada dahili muharelıe 
vam ederken, babası gibi G 
Frankonun takdirkôrlarındaıı ' 
lan, Dun juan General Fra 
müracaat ederek, gönüllü ın.;I, 
rip olarak hizmete alınmasını ıl 
ca etmişti. Geçcral Franko 
müracaata aşağıdaki telgraflı 

Diyor, Polis .Ml>diirll ele, bu ha· 
beri v~ memuru sıkıştırıyor. 
Memur ıelı:ru faaliyete geçiyor. 
Garip bir tesadüf eseri olaraık, o 
pnlerde Tepebap bahçesi civa· 
nnda bir bomba daha bulunuyor •• 
Ve patlamak üzere iken, derhal za· 
nrsu: bir hale sokuluyor. 
Şimdi burada yapılacak bir if 

ftl'dır: 
İzmirdeki bombtyı koyanlarla 

Sstanbuldald bombayı koyanlar 
•aııında bir münaı;ebet mevcut o
kıp olmadığını anlamak için, der· 
hal bu iki bombayı yan yana ge
tirip karşılaştırmak. 
İatanbul polis memurları her za. 

man uyanıktır. Bunu bütün dün· 
ya bilir ve takdir eder. Polisimizin 
beyııellllllel bir şöhreti vardır. 
fakat, ldarecilerlııniz nedense bu 
iki bomba arasında bir mukaye.se 
ve tahlil yapmak lüzumunu ile
ri ııünniiyorlar. Bir müddet son· 
ra İatanbul adUyeai bu fikri ileri 
ııürüyorsa da, lzmwen gelen ce· 
npta, orada bulunan bombanın 
imha edildiği bildiriliyor. 

Gördünüz mü .un<Ji aksiliği? •• 
Bu mukayese imkanı kalma· 

'1nca. bombaları koyan, bir el· 
midir? Ayni teşkilat mıdır? 

Ydtsa ayn ayrı ve birbırleri ile 
eJAlr;as olmıyan ~!er midir? 

Bunu •nlamak kabil olamıyor. 
ldernurlarımn uyumuyordu. 
Tepebaşında bulunan bomba et· 

rafında • aradan epeyce zaman geç
tiği haJ.de • tahkikat ve tetkikata 
devam ediyorlar. 

Bu arada (İttihat ve Terakki) 
kulüplerinde: - Şurada burada 
bombalar bulunuyormuş! 

Dedikodusu başlıyor. Talit pa· 
fa, Kemal Beyi çağırıyor: 

•- Bu dedikodulara nihayet ve
rilsin. Bomba aramak bahane • 
ııile ortalığı velveleye ve halkı te
laşa düşüren meınurlan tecziye 
edeceğim.• 

Diyor. 
Bu emir kar§!Sında afallayıp ka· 

lan memurların düştüğü vaziyeti 
sizin takdirinize bırakıyorum. Bu 
da bir (Hiluneti hükılmet) mi kil?! 

* Müttefikler memleketi-
mizi nasal soydular? 
İşle bir mühim mesele daha., 
Evet.. Müttefikler memleketi-

mizi soymıya başlamışlardı. Ge. 
rek gıda maddelerinin, gerekse 
harp levazımına ait bir çok ipti· 
dai maddelerin müttefiklerimizce 
Türkiyeden tedariki kararlaştırıl· 
mış; ve bu karar harbin dördün. 
cü yılı ba~larından itibaren ıid 
detle tabbike başlanmıştL 

Mesela inşaata kullanılmak üze
re bize yüz elli vagon çivi gönderi.. 
yorlarıbunun yerine yüz elli vagon 
hurda ·bakır alıyorlardı. 
Bakır tonlanması keyfiyeti İs· 

tanbulda o derece göze carpmıyor
du. fakat, Anadoluda bu işi üzeri· 
ne alan bezirganlar zavallı köylü· 
nün yemek pişirdilti bir tek ten. 
ceresini bile almaktan çekinmi· 
yordu. 

Köylü sızlamnıya başlamıştı. Fa· 
kat, köylüye ehemmiyet veren 
kim?! 

Köylünün sırtından geçinen bir 
takım mütegallibe Anadoluyu tam 
manasile soyuyordu. 

Bir gün Kayseriden BabıAliye 
(sadarete ve dahiliye nazırına) bi· 
:rer telgraf çekiliyor ve: 

•Evlerdeki tencerelerimizi de ı 
zorla ahvorlar. Bu zulme niha
yet verilmesini dileriz. İlah.• 

Deniliyordu. Tabiidir ki, bu va. 
ziyet karşısında ilk yapılacak i§, 
namuslu memurlar vasıtasile bu 
soyguna nihayet vermekti. 

Fakat lavır .. Böyle yapılmadı. 
Kayseriden telgraf ceken yedi se
Jı:iz zavallıyı yakalayıp Konyaya 
asker olarak sürdüler. Bunlar ara
sında askerlik ça~nı çoktan geçir
miş, beyaz sakallı adamlar da var
dı. Kendileri •Hiyaneti vataniye. 
cürmile mahküın edilmişken, a. 
mele taburlarına verılerck. zaval· 
Jı futiyarlara ak sakallarile yollar· 
da taş kırdırmıya başlamışlardı. 

Bu admılada bir iki ay sonra. za· 

ten yaptığı işlerden müşteki ~ 

ruhen muztarip olan diğer amele. 
ile beraber vazifelerini terk edip 
yüzlercesi bir arada olarak dağa 
cıkmışlaniı. 

Beher Jdlosuna llı:I kuruı fiyat lalını in edilen 240 ton odun 7 /4/9U Cünü saa 
ilde pazarlıkla sabn ahnacakbr. Muhammen bedeli 4800 lira olup kat'I teminatı 
720 liradlr. Şartnamesi ner (ün komisyonda görüleblllr. İsteklilerin belli (ün ve 
lll•lle Fuıdıklıda aabn alına komisyonuna gelmeleri. c2580• 

+ + 
Beher kilosuna Dtl kıllıll fiyat tahmin edilen 240 ton odun 5.4.941 ııOnQ aat 

11 de pazarlıkla satm alınacnktır. Muhammen bedeli 4800 Jira olup kat'f teminatı 
720 liradır. Şartnamesi her iiln komisyonda cörüleblllr. İsteklilerin belli gün ve 
saatte Fmdlldıda sabnalma komisyonuna ıetmelerL C2579> 

Dağa çıkmak bu, ne acı bir h!
dise idi. Bizzat Talat paşanın mec.. 
liste itiraf ettiği asker firarilerinin 
&aj'lSı yüz binden fazhı olduğu 1---------------------------
eöyJeniyordu. (1) fstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 

Zaten halk harpten bezmi1ll. 
Mamafih hiç kimse vatanı müda· ve Eksiltme Komisyonuııdan: 
faa etmemek fikrinde değilcii. Yal· Bakırkay Akli7e ..., Asabl7e Hastanesi için lhım olan 2000 takım ha&ta 

21.30 
21.45 

J\.lıizi.k: Radyo salon orkes • 
trası (Violonist Necip aşkın 
idaresinde) 
Konuşma. 

Müzik: Koro • ık!Wk pro • 
gram. 

22.30 Memfoket saat ayarı, ajans 
!haberleri; ziraat, esham • 
tahviliit, kambiyo • nukut 
borsası (Fiat). 

22.45 Müzik: Dans müziği (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki program ve 

nız 'ittihat Terakki) hükıiınetin· erkek elbbesi Ue 500 adet kadın entarisi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
den bezginlik gösteriyorlardı. Eksiltmesi 16.4.9U Çarşamba ııtuıil saat 15 de Cağaloğiunda S"ılıhat ve İçtı.maı --------------

Amele taburlarından böyle top- .Muavenet Müdürlüğü binaaında kurulu komisyonda yapılacaktır. ZAYİ -İst.anbul Ticaret Llseal 2 ııı.. 

kapamş. 

lu bir halde dağa çıkım köylülerin Muhammen fiyat: Erkek elbisesi 490 kadın entarisi 330 Jr.uruştur. cl smıfından 932/933 senesinde ~ 
zah d Muvakkat teminat: 858 lira 75 kuruştur. , 

İren takibine başlanDllşsa a :lsteklller earlname ve nilmunealnl her gün-lromlsyonda görebilirler. olduğum tasdiknameyi zayi ettim. Ye-
dağlarda o kadar Ç<>k firari vardı :lsteklller ı94ı ;yılı Ticaret Odası veslkas!yle 2490 sayı.1ı kanunda yazılı vesi- nisini çıkaracağımdan eskisinin hilJ<,. 
ki .. Bunları takibe hüklı.metin in· blar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbw: veya banka mektubu ue blrlık- Jnü yoktur. 
übat vesaiti bile kafi değildi. le lekllti havi zarflarını ihaleden blr aaat evvel makbuz mukabW komisyona ver- Adne: ~ Hamam Odf"I 

Asker firarileri meselesi mebu· melerl. 42577> Akar - Sol<&k 6 No. •-ol· 
san meclisinde de zaman zaman en· ---------------------------~ in A~ VLUG 

cümenlerde müzakere mevzuu olu. fstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
yor, fakat, hıidise askeri mahiyet-
te görülerek, do.ıtrudan doğruya ve Eksiltme Komisyonu Riyasetinden : 
Enver ~ın şahsını alakadar et· 
tiği için sükütla geçiştiriliyordu. aı;ık H~= :1.,~~ ~ dalrmlnlıı ltmaU -.W. iti 

Bir gün bu hadisenin içyüzünü Eksiltme 16.4.9H ç~ ıano 18at ıue da Cataloillunda Sıhhat ıre 
yakından gören bir mebusumuz: İçtimaı Muavenet Müdürlüğü blnaoında kurulu ~nda yapılacııJctır. 

- Yahu, Suriyedeki prensten ne Keşif bedeli: 148J Ura 72 ltunıftur. 
Muvakkat teminat 112 llradlr. p'ltayet ediyoruz? Diktatör pren· 

sin en bfüri; ~:; İstanbulda, b•"'· İstekliler eartname VI buna mllteferri diğer evrakı her ron komisyonda .~ 
-.,.-e -r rebilirler. 

fll"ızda toza pişiriy-0r!• İstekliler 1941 ;yılı Ticaret Odası ftSJkaslyle 2490 sayılı kanunda yazılı veaik 
Demekten kendini alamamıştı. olar ve en az clOOO> liralık bu ~benzer iş yapbğına dair eksiltme tarihinden c3• 

Gerçi bu söz, sehibine çok tuzluya gün evvel i•tanbul Vll~yetinden olmıo olduğu müteahhitlik vesika•iyle ve bu ııel 
malolmuşsa da, bir çok kimselerin yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile birlikte btlll gün ve 

uyanmasına da vesile olmuştu. 
(Ark&a 'iV) 

(1) Leymaıı Fon Sandre$iıı ha.. 
tıralıırında bu yekun (/ki yüz bi,.,) 
den fazla olarak gôsterilm4tir. 

at onda mahkemeye gelmez veya 
bir vekil bulıındurmazsanız va· 
kıalan kalul etmiş sayılacağını
zı bildiren isbu muameleli gıyap 
kararı teblig makamına kaim ol
olmak üzere on beş gün müddetle 
ilan olunur. 1941/159 

Askerlik İşleri 
ŞUBEYt. UAVET 

Terli Eınln6nü Aolter!it Şubealnden: 
AşaiJda adlan yazılı yedek subayla

nn kayıtları tetkik edilmek üzere nü-_ 
fus cüzdanları ve ellerindeki vesikalar-
la 2777 numara ile ıubeye müracaal
Jaı:ı. 

1 - Tabip Teğmen (45059) Mustafa 
ollu F"1'ruh 324 Çeşme. 

2 - Tabip Teğmen (45020) Ahmet 
ROitll oğlu Asım, 325 Giresun. 

3 - Levazım Tetmen (39e00) KA
lm! otlu Nuri 321 Bursa. .. 
Beyotıu Tttll Askerl.llt Ş"""*"'enı 
Harp Sanayi T~men Emin ot. Zeki 

(3~3ı9) . 
Harp Sanayi Teğmen Mustafa ol. 

Hüseyin Rabml (38743), Yedek Pıyade 
Teğmen Mehmet Ali ot. Ahmet Rasim 
(23915), Emekli Topçu Binba11 Seyfet
tin ol!. Hüsnü Seliın 302, Se!Anllı: 

(320-4) in kayıtları tetkik edilmek il· 
zere nüfus hüviyet cüzdanlarıyle bir
likle Acele ıubemlze miıracaatıan. 

saatte komi.syona gelmelerL c2578> 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü 

~f\PA RA 
\ \ HAY.t.T YARı~J'11N 

DİREKSİYONUDUR 
·~-··· . -.. __ _ 

·~~~· T. İŞ Bankası 
;~ Küçük T a•arral 
•
1 he.apları 1941 

~ . 

vap vermişti: 
•Sizin hayatınız bizim için 

kıymetlidir. Bu hayat, daha 
ra vatana başka hizmetler if9 
decektlr.a 

1 - GENÇLiK 
2 - GÜZELLiK 

3 - IHHA1 
İıte yllks•k bir kremde 
aranan bu mezi7eUerin 

hepsini slıe 

KREM PERTEV 
Temin Edt "'> -ıir. 

1 - KREM PERTEV: Bır tuw· 
!et mllstahuındır. İnce b;r 
itina ve yapıJıimdakJ busu· 
sıyell itibarile yuzdekl çtzıı 
ve buruşuklukla.nn ıetekkü
lüne m.\ni olur. Derl7i ıenç 
ve gergin tut:.ır. 

2 - KREM PERTEV: Bir C(lzel
llit vasıtasıdır. Gcnillemfl 
mesamatı ııkıştırarak dld
deki pürıuk ve kabarcıklan 
ırlderlr. Çil ve lekeleri izale 
eder. Teni mat ve ,ettat bir 
hale getinr. 

3 - KREM PERTEV: Blr clld 
devasıdır. Deri guddeleri
nin ifrazatını düzelttr. Sivil
ce ve siyah noktaların aeı.a

hürilne m inl olur. Cild ada· 
lesini besliycrek kuvveUen
dlrir. Kuru cildler lçln yatlı 
ve yağlı clldler için yatsu: 
hususi tüp ve vazoları var
dır. 

,. . . . 
lDARUINI BİlU 1$ 8ANICASINDA 
~RAMİYEt..I HESAP AÇAR 

.. ilanları 1 • , ikramiy• Planı , 
•t KEŞİDELER: 4 Şubat, 2 Mayu 11 ============-============= .. 
!l 1 Ağustos, 3 İklncite~rln •ı 1 L A N T A S H 1 H 1 1337 doğıımlulorı davet 

Fatih Askerlik Şu~sinden: 
337 doğumlulann ilk yoklama 

müddeti hıtam bulmak üzere ol· 
duğundan daha bir çokları ilk yok· 
lamalarını yaptırmamışlardır. İle. 
ride cezalanmamnk uzere en kısa 

zamanda nüfus cüzdanı, ikamete 
tezkeresi ve dört kıt'a fotogra!la 
bırlıkte ~ubeye müracaaUarı. 

Erenkl5y 

• 
tiskildar 
Kadıkciy 

Kozyatatı De- Üsküdar 
fırmen 
P~abahçe Tepeköy 

• Tepe camil 
SelAınl AU Jtarakolhane 
Zühıupaşa Bağdat 

85/11 Köşk ve arnı 

Bahç< 

e ev 
78 N. tal 20 ev 
43 Dükkan 

A;rlık Kiraları 

L. it. 

7 00 

e 00 
Senevi 

a 00 
4 00 
3 00 

Yukarda cins ve mevkilttl 7azılı yer!er 31.5.941 sonuna ka.dar kiraya veril
m~k Q;:ere mOzayedeye c;ıkanlmtttır. İha.eleri 14.4.94:1 Pazart ı günü saat 10 da-
dır. İatel<lilerin 114iıdürlilk Akara\ fr1ilroeyy~ine müracaalları. <2583> 

!t tarihlerinde yapılır. !1 
~ı 1941 İkramiyeleri 1ı 
l . ! 

!1 1 adet 2000 L.lılı: = 2000.-Llra !! 
• 3 • 1000 • = 3000.- • t 

Gazetemizin 30 Mart 941 tarlhll nüshasında intişar eden EmlAk ve Jl:'ytam 
Bankasının cEmlAk aatışı hakkındaki 11Anının 1981 esas numarasında kayıtlı ah .. 
pp evin depozito mlktan 160 lira olacak ıken 106 Jira ve ayni iltının 2371 uu nu ... 
marıısında kayıtlı dükkAn hissesinin ada numarası 356 olarak iken 258 olarak 
yanlıı nqredildiğl &örülmüş olduğundankeyfiyet tashihan l!An olunur . 

Galata Spor Klübü Başkanlığından 

• ı 2 • 750 • = 1500.- > !l 
! 4 • 500 > = 2000.- • '• 

!t 8 • 250 > = 2000.- • ' 
• 35 • ıoo • = 3500.- > l 

! 80 • SO > = 4000.- • ! Görülen lüzum Qze..lne bir Fe\·kallde Kongre Ctedilec ktir. ııaınn kayıtlı 
t 300 > 20 • = 6000.- > !! Azalann 3.4.19H Perşembe cunü saaı 20 de mutlak surette teırlrlrrl rica olu• 
~aaa~~IQiiliQiili"1~:rQiY.ıi!l,.,~Y.:rQ"'-iri.O 1 nur. Ekseriyet olmadlğı takdirde 8.4.1941 pazar günil sabahı 10 da loplanacakW. 

Yaı 

ti 
el 
J 

• 
ıı: 


