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Yunanistan
daki Harbin 
İstikbali 

Yunaniıtandaki harbin 
istikbali İngilizlerin bu 
cepheye getirebilecek
leri yeni kuvvetlerin ve 
harp malzemesinin ıayı 
Ye kudretine bağlıdır .. 

~u.nanistanda hnrp bütün deh· 
~ ıle devam ediyor. Almanlar 
~onya, Fransa, Yugoslavyadnki 
~1 DlU\affakiyetlcrhıi burada 
listercıncdiklcri için bütün hız :e ~lll~ları ile Yunan. İngiJiz cep
~es.ıne saldırmaktndrrlnr. Bitler, 
ki tı.at :muharebenin nfahatını ~a-
. P etınek üzere cepheye gelmış
~. 80 nıilyonluk Alman, 45 mil· 
)onJu.k İtalyan devletlerinin en 
lltedern vasıtalarla mücehhez ta· 
~ orduları karşı ında küçü· 
~ "Yllnao milletinin bugüne ka· 

gösterdiği kahramanca muka· 
•ttnet; dünya tarihinin en parlak 
.. hifelerindc daima layık olduğu 
~ek mevkii muhafoza edecek· 
tir. "Yugoslav ordusunun iohilali 
1i.i.ıUnden ~lakedon)a ~e Arna· 
.-.ıtıuk cephesinde müşkül vazi· 
rete düşen Yunan • tugiliz ordu· 
l.rı IOa tebliğlere göı e, basım 
ttdularınm dalga halindeki yüz· 
lerce tayyarenin himayesinde iler
li1en ~blı tilmcnlerinin bütün 
• 12J11netine rağmen cephenin hiç 
~r nokta ında boz~un vermeden 
linıalj Yunanistanın en dar nok· 
'-aıllJ te§kil eden 130 kilometrelik 
Lanın hattına doğru çekilmek· 
tedir. Çekiliş esnasında İtalyan ve 
AlınanJara afır pylat verdiren 
lııgitiz • Yunan ordusunun )eDİ 
eeı.heye tamamilc yerleştikten 
llonra daha metin ve daha aşılmaz 
~e aşınmaz bir mukavemet arze
•eeeğj beklenebilir. 

Anlaşılıyor ki, Almanlar her ~e 
.._hasına qJuna olsun; Yunanıs
tanı nıağlôp etmek ve İngilizleri 
~Unan topraklarından sfir'atlc at
llQ ip.ı elden gelen berşcyi yap· 
-.kta, in an ve malzeme zal iatı· 
-. asla aldırmamakta ve ynlnız 
ı.etlceyi almayı hedef saymakta· 
~. l\ıuhakkak ki 1939 da başhyan 
••rbin kara muharebeleri bakı· 
lllıundan en giddetli i Yunanistan· 
~ c:eı-eyan etmekte ve Almanlar 
\ defa bu cephede zor karşısında 
~hınınakta ve yine ilk defa bil· 
~ • 1 kudretlerini bu cephede sar· -r: eıntktedirler. Buna rağmen, 
k 'lan}ıların son damla kanlarına 

ndar arfcdcrek gerek halyan ve 
~tek Alınan ordularının inat ha
k ildeki nıütemadi snldırı ıno karşt 
lti0Y•caklnrı ve her karış toprağı 

nlcrce ölU ve ynrnlı ''erdirmek 
llıl'eti)e ancak diismana terkede· 
~leleri ıörülmekt;dir. Hatta, yeni 

•tlannda Yunanlıların Alman • 
(J>enmı: 15 inci orta.ela> 

:--____-------~~~~~~--

eYAB.INDA 

ION TILOBAna ,_ 
Bir Casusun 
Gizli Def teri 
;:----lskender 
YAZAN ---= F. Sertelli 

2=========== 
Onun hayatını 
Anlatıyorum!. 

HALÜK 
YAZAN a 

CEMAL 
Sureti mahausada ga

zetemiz İçin hazırlanan 
bu iki mühim ve nefiı tef
rika hakkında pek yakan
da izahnt vereceğiz. Bek
leyiniz .. 

YUNAN 
TEBLiGi: 
Düşman tadil 
edilen müda
faa hattımızı 
elan yaramadı 
Makedonya ve T esal
yada Alman hava 

faaliyeti arth 
At.ina 21 (A.A.) - BBC: 
Yunan oı:ıPuları yüksek kuman· 

danlığının dün akşam neşrettiği 
178 numaralı resmi tebliğ: 

Arnavutluk ccphesmde düşman 

'iSPANY A 1 KRALIN 
mühim siyasi 
kararlar al
mak mecburi
yetinde imiş 
Fakat, h rici si
yasette y a b a n• 
ctların müta eası 
nazarı dikkate 
ahnmıyacak r 

Madrit 21 (A.A. )- Rcutcr: 

MESAJI: 
Kabinenin Re
isliğini ben de· 
ruhte etm·ye 
karar verdim 
Harbe devamla hak· 
lanmızı mu haf aza 

edebiliriz 
AUna 21 (A.A.) - BBC; 
Radyoda söylediği bir hitabede 

Yunan Kralı tebaasına ezcümle 
şunlan söylemiştir: 

clki büyük 1mparatorluk ta • 

alkanlarda 
Vaziyete bakı' 

İNGİLIZLER 
Olimpos da
ğını tahliye 
ettiler mi? 
Yun an kuvvetleri 
Tesalyada yeni 
mevzilere çekildi 

Almanlar 
Tesalya ovasın-
da İngfllz ve Ya· 
nan kavvetıerl
nl ta ip ettikle
r 1a1 bUdlrlyor 

Yeni Yunan 
hükômeti iş 
başında 
YENİ YUNAN 
KABİNESİ 

Anndolu Ajansının verdi 1 mn
lQmatn güre, Yunani tandn Hrıt

bıye Nazırı Alcksnndr Maznrakls 
Başvekılllğc gctirllmlştir. Asker-

tayyareleri büyük bir faaliyet 

Phalangc naşiri efkarı Ar· 
riba gazetesi, son kabine iç· 
timaını müteakip neşredilen 
resmi teblig hakkında mü • 
talea yürütürken ispanyanın 
siyasi mü1ıinı kara1'lar almak 
mecburiycthıde kaldığı di • 
ğcr bazı zamanlarda nerre • 
dilmi§ bulunan Tesmi tebliğ· 
Zeri de hatırlatmaktadır. Bu 
agzete, sendıka.1ist ve milli· 

rafından mcclıur eclildiğımiz har- (Dcvaım 5 inci 1fada) 
(Dcv:ımı 5 lııcl sayfada) \..._ __________ ,J (Dtıvıuııı: S inci sayfada) 

Amiral Darlan 
hükumete mu .. 
halif olan 22 
belediye mec -
lisini feshetti 
Vişi 21 (A.A.)- Amiral Darlan 

Dahiliye Nazırı sıfotilc 22 beledi
ye meclisin fc hctmiştir. Bunlar
dan bir kısmı vazifelerini lflyıkilc 
ifa edememiş, diğerleri ise dc·\lct 
ve bükiımctc muhalif bir \ nziyct 

(Devamı: 5 lnel yfacla) 

Almanlar Pire 
limanını tek
r ar şiddetle 
bombardıman 

ettiler 
Sivil halk arasında Ö .. 
)enler oldu, hasar var 

Atina 21 (A.A,.) - BBC: 
Umumi Emniyet Nezaretinin 

dün akşamki tebliği: 
Alman bombardıman tayya -

(Devamı s illet •::rlad&) 

(D \ ı 5 inci yf.ıda> 

JAPONLAR 
Şanghay'ın Ce
nubunda iki. li-
manı işgal etti 
Çinlilerin s ili er
ete "'ia bc

rl i . 
·r ~ Y 

im abli 
ki sız 
Şanghay 21 (A.A.) - Bir Ja -

pon resmi tebliği, Şanghay'ın 
iki mühim limanı olan Ninopo 
ve Vcnşov'un Japon kuvveti ri 

tarafmdan işgal edildiğim bildir
mek tedir. Bu sur tlc bü ün Çın 
sahilerinde Çunking htıkumetinin 
elinde tek bir liman kalmıştır. Bu 
Ilınan da Fuşov'dur. laponlnr, 
Çin ablokasını böylece büyük bir 
nisbet dahılinde kuv\: etlen dire -
ceklerini ümıt edi) orlar. Çinli -
lerin sahillerde rnudafaada bu -
lunabilmelerı im nsız gôzüku -
yor. Fakat daha ı rılcrde müda
faa yapmaları bekl niyor. 

Zonguldak ve An
kara civarına sev
kıyat başlıyor 

~ihver devlet
leri on beş g··n
de 283 ayya e 

kaybettiler 
Londrn 21 (A.A.)- Rö) ter a

jansının öğrendiğine göre, nıilı\er 
dc\•Jctlcriııin t:ıyynre znyintı iki 
haftadır ki birbiri nrdındnn yiizii 

geçmektedir. Geçen Iı.1ft ı mill\'cr 

113 tal) nre kaybctıni;,tir. Huıılnr
dnn 28 i Almandır ve İngiltere ii
zerinde tnlı.rip edilmi tir. Diğer 87 

si de İtnl) an ve Alman ta)) arclc

ridir ve Orta Şnrktn tahrip olun· 
muı.tur. Geçen 15 gün içinde mih-

ver devletleri bombn \'e nv tayya
resi olarak cem'an 283 tay) are kny
bcbctmi lcrdir. 

Çok Rakı 
Bir.adamı 

Öldürdü 
(YaZISI Beşinci Sart&da) 

Hariciye Vekaleti

mizin bir sualine : 

Belgrad Elçi~ 
miz, elçilik er-

İkinci olarak Hopaya kadar Ka· kanı ile kon
radeniz limanlarına sevk yapılacak soloslarımızın 

mlsUr. Her iki Jdarc bu listelerdeki 
7olcu mlktnrlanna gdr vesait hazırlı
yacaklar ve Vll5yetc hnngı gUıı scv
klyata başlıynbileccklerlnı bildırccek
lerdfr, Buna göre, VJldyct te bu liste
lerde ismi olan yolculann hnırlanmıs 
olan bılcUcrinl kaym k mlıklar vası
ta yle kendilerin ttönde ec ve bi-
let c rt'k t ınd n 48 saat evvel 
halk v nlmlş ol caktır. 

Zonguldak ile nguldaktan An-
(De\ amı: 5 inci sayfada) 

Sıhhatte olduğu Al
man hükfı eti tara

fından bildirildi 
Ankara 21 (A.A.) - Hariciye 

Vekaleti tarafından yapılan bir 
istilama cevaben, Bclgrad bu) ük 

Deniz yolları 
ve Haliçte 

aktarma bilet 
Her iki hatta tek 
biletle seya at 

edi ebilecek 
Deniz, olları İdnresi, Hnliç va

purbrının ışletllmesinı n l diye
clen aldıktan sonra halka b rçok 
ko ylıklar temin etmcve karar 
\'er .. t r. Bu kolaylıkların en mü
himmi bilet satışları üzerinde o
lacaktır. Bundan sonra mesela 
Kadıköyünden Eyübc ~itmek is
tıyenler avrı 3\.Tı iki defa bilet 
nlmnktnn kurtulacaklardır. Ka • 
dıköyiınden alacakları bır t\?k 
vnpur bileti ile Koprüdc aktarma 
ynpıp Eyübe kadar gıdebılccek
lerdir. H ic vaourlarının ücret 
ve sefer tarifeleri Adalar, Hay· 
darp&şa, Kadıköy tarifelerine uy
durulacaktır. 

Sollum önün
deki Alman 
ile.rleyişi bir 
haftadan beri 

durdur ldu 
Tobrukta lngiliz mü
dafaası devam ediyor 

Vişi 21 (A.A.) - BBC: 
Askeri mehafıldc, Afrikadaki 

askeri vaziyet şu suretle tesbit 
edilmckledır: 

(Denau 5 bıcıl 9Jfada) 

Posta müvezzi
lerinin maaşları 

arttırılacak 

razıa çabşanıara 
yevmiye verilecek 

Münakalilt Vekili Cevdet Kerim 
fnccdayı Postn, folgrnf ve telefon 
mcmurlnrınm terfihlcri i~in çolış· 
maktadır. Du nıc nnd müvc:r.zi-

(De\-amı 5 lncl .,.ıad&) 

... 

• 
Yunanlılar ve lngilizler yeni 
bir mevzie çekilmiye muvaf· 
fak olmuşlar ve Alman yar
malarını boşa çıkarmışlardır 
(~Yazan: EMEKLi KiJ ) 
YUNA.NİSTANDA: 

15 nisandan bugiinc kadar cerc
ymı eden muharebelerin hulasası 
şudur: 

Yugoslavyadan gelen zırhlı ve 
nıotörlü birliklerle takviyeli Al
m:m ordusu ve itnlynnlnr tahmin 
ettiğimiz vcçhile nşağıdnki istika
metlerde müttefiklerin (Olimpo 

dağı - İncekarasu cenup ahili -
Grcvena • Gramos • Klisura • 
Haymarn) hnttma tnnrruz ettiler. 
A- Knrnferiye • Yenişehir 
B- Kozan - Tırhaln 

C- Gre,·cnn - l\leçovn 

D- İtnlyonlar Kli urn • Ynnya •• 
Yenişehir ve Tırlıaln istiknınct-

(De·nmı S lncl y(ada) 

Felemenk Tütün/ Bugün Adalar· 
Şirketi önündeki da pasif korun· 

hadise nedir?. ma denemesi 

Kumpanys Müdürü 
rzah t eriyor 

Bu sabah Galntnda Karamustnfn 
paşa caddesinde Felemenk tiitün 
şirltctinin imnliltlrnucsine işçi a· 
lmırken öne geçip ırn k z:mnıak 
&iyen bazı kndmlar kapıcıyı din-

(Dcvaını: 6 lncı yfada) 

Çocuk mangala 
düşüp yandı 

Bir çocuk da attan 
düştü 

Fenerde Camlıçcşıne yokuıun
da Ya-ıcmin soknğındn 3 nunıara~a 
oturan }'azıl kızı 2 ~ n:.:ında Yiik

(Dcvamı 5 inal Sahifede) 

yapılıyor 

Evlerdeki sıhhi le
vazım kontrol 

edilecek 
Bugün saat 14 de Adnlar ka -

zasında pasıf korunma ve para-
§fitçü lcrc karşı müdafaa dene -
melen yapılacaktır. Vılayet Se -
ferberlik Müdürü Ek1em Gönen 
ve diğer alfıkndarlar bu sabah 
Bü •iıkndaya gitmışlerdir. 

Bugünkü deneme tekmıl Ada
. larda yapılacak ve evlerde hazır 
bulundurulması icnbeden sıhhi 
le\•nzım ile siper knzmağa mah
sus aletlerin her evde bulunup 

bulunmadığı da kontrol edile -
cektir. 

~~~~--~--.. ------~--~--
Bütün Eğlence 
yerle i gece saat 
24de kapanaca 
Sabahçı kahveleri, pastahaneler, 
işkembeciler saat 1 de kapanacak 
Şehrimizdeki bar, çalaplı pz.ino 

n içkili yerlerle Hbabçı kahve
lerin geceleri kapanma saatlerinin 
tahdit olunması kararlaıtırılmıı
tır. 

Dün ıeceden itibaren tatbikine 
ba~lanan hu kararın Beyoğlu ka· 
zasındaki tatbikatı hakkında Be
yoğlu ka)nıakamı Gafur bu sa
bah bir muharririnıize §U izahatı 
vermiştir: 

._ Tekmil barlar geceleri saot 
2,5 yerine 2' de kapnnacaklardır. 

Sabaha kadar açık kalmakta olaıa 
pa tanelerle e ascn mahdut olan • 
bnhçı kahveleri ve işkembeciler
de g-eec sant birde kapanacak1ar
dır. Çalgılı gazino ve içkili yerler 
de saat 24 den sonra açık kalamı· 
yacaklnrdır .• 

Vili~ etimizin diğer kazaların• 
da e asen bar mevcut değildir. 
işkembeci dükknnlnrı ise c~ ea 

24 de kapanmnktndırlar. Cal
çalgı ız, içkili, içki iz 3 erler 

tfc snnt 24 den onra açı buluna• 
mıl acnklnrdır. 
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PLAi MEVSiMi 

BAŞLARKEN 

Allah kısmet edene, Flor-
7a Plajları, geçen yıldan ta
mam iki buçuk aJ' erken, Ma· 
yıs başında açılıyor. 

Açılsın, açılsın •• 
Florya plajlannın açılma

aını can ve gönülden temenni 
ettiğime bakarak, beni, ..,. 
bah aktam denize giren bir 
plaj meraklısı aamnayın" Ha
yır •• 

Plajlar ba§lı bll§ına bir 
~ !vzudur da, ondan.. Bütün 
yaz imdadımıza lstanbuiılıı 
plajlar safaıı yetifir •• 

DARÜLACEZEDE 

TASFiYE 

Gazetelerin yazdığına g~ 
re, Darülacezede bir tasfiye 
yapılacakmıı .• Çünkü, son za
maıılarda, bu müeaeaeye yüz
lerce çocuk ve insan kaydo
lıınmuı .. 

Darülacezede yapılacaıı: 
tasfiye moameleainin mütkü
litını düşünüyorum. Oraya 
ıığınmıt vatanda§: 

«- Ben acizim',. diye, bir 
nevi istida vermiı addedli
mek icap etmez mi?. 

Bir arkada§ §Öyle dedi: 
«- Hayır, Darülacezeye 

aciz içinde olanlar değil, aczi 
mutlak içinde olanlar kabııl 
edilecek!.ıt 

PROST'UN 

MUKAVELESi 

Şehircilik mütehassısı Möa-
7öProst'un mukavelenamesi, 
üç sene müddetle uzahldı. Şe
hir Meclisi, bu meseleyi uzun 
münaka§alardan sonra kabul 
etti. Proıt methedildi. 

Hakikaten, lstanbulun i
marında, Prost'un çoıı: hiz
meti görülmüıtür. Prost üç 
ıene daha bu tehirde kalaca· 
ğına göre, yapacagı daha bir 
çok itler var, demektir. 

Prost'a, yeni vazifeleri 
için muvaffakıyetler diler· 
ken, latanbula da ı:üzel ve 

_mamur istikballer temenni e
deriz. 

Sayın Proıt, himmet ebe 
de, bir türlü açılamıyan ve 
tanzim edilcmiyen §U Üskü
dar meydanını da ikmal et· 
sel 
MEVZUSUZLUGA 

BiR ÇARE 

Arkadqımız Naci Sadııl
lah, fU günlerde Babıalide 
müthit bir salgın haline ge
len mevzusuzluğa kartı bir 
çare bulmut görünüyor. 

Bakıyorum, dostlarına yaz· 
dığı mekhıplardan, hergün 
birini sühınlarına geçiriyor. 
Bu ıuretle, yol parasınadan 
da kurhılmut olduğundan, 
bir tatla iki kut vuruyor, de
melı:tir. Fakat, bilmiyorum, 
bu iıten, Halil Lfıtfi haber
dar mıdır?. 

BURHAN CEVAT 

Edebi Roman: 36 -

21 NİSAN lHI 

Yeni yol 
programı 

Bu yıl kenar semtler 
yollannın tamirlerine 

itina edilecek 
Belediye Re.isliW, haziranda 

başlıyacak olan 1941 yeni mali 
yılı içinde tamirleri icabeden 
yolların ve sokakların acele birer 
listesinin tanzim edilerek gönde
rilmesini Kaymakamlıklara bil • 
Girmiştir. 

Diğer tarattan son dört sene 
zarfında şehrımizdeki yol tami
rat ve inşaatı için sarfedilen pa
ranın yekunu 2,060,000 lirayı bul
muştur. Bu paranın mühim bir 
kısmı ana şoselere harcanmıştır. 

1941 mali yılı içinde yapılacak 
inşaat ve tamirat için de bü'.çeye 
konan tahsisattan mühim bir kıs
mı kcnaı semtlere ayrılacak ve 
bunlar hazirandan itibaren per 
derpey yapılac-aktır. !Bu ara E
dirnekapı, Topkapı, Fener, Cibali, 
Hasköv, Boğaziçi ve Ü küdarda 
muhtelıf sokakların yollan esaslı 
bir şek !<le tamir edilecektir. 

LEB 

MAARiF, ÜNiVERSiTE: 

* Talim iÇD silah altına alı· 
nan yardımcı muallimlcrden ha
riçte vazifesi olanlara da askerlik 
esna>ında muallimlik maaşlan -
nın verilmesi kararlaştırılmıştır. * Bugün Fencrbahçe stadyo
munda 19 Mayıs Gençlik Bay • 
ramı provalan yapılacaktır, * Orta Ticaret Okullarından 
bazılarının Lıse haline konulması 
kararlaştırılmıştır. * Bu un ilk mekteplerin be· 
şincı sırdlarında imtihanlara baş· 
lanmakta<lır. 

TiCARET oe SANAYi: 

* Ticaret Vekaleti Fiat Müra· 
kabe Müdürlü~ü tarafından tes- ' 
bit olunan yapağı fiatları tekmil 
Vilayetlere teblığ olunmuştur. * Bakırköy, Nazilli, Ereğli ve 
Kayseri bez, basma, iplik fabri
kaları umum Müdürleri birkaç 
gün evvel Kaysende Sümer Bank 
Umum .Müdürfi B. Bürhan Zihni 
Sansustın reısliğinde bir toplantı 
yaparak ishhsa18tı tetkik etmiş -
lerd x Bilhassa son ay !arda is -
tihsalatın mühlm miktarda art • 
tığı memnuniyetle görülmüş • 
tür. * Ticaret Vekaleti Karadeniz 
mıntakasırdan kilosu 7 kuruştan 
mısır satın almağa başlamıştır. 

MÜTEFERRiK: 
* Adliye Vekaleti Avukatlık 

kanununda genı.ş deği§iklik yap· 
mak üzere tetkiklere geçmiştir. * Galatada Kuledibinde otu • 
ran Bahar oğlu İsak isminde bir 
Musevi mezkıir yerde 2 numarada 
köfteci Arifi çakı ile yar:ılamıştır. * lnkıliıp şehidi Kubilayla ar· 
kadaşları Hasan ve Şevki için 
Menemende büyük :rrcrasim ya
pılmış ve hararetli nutuklar söy
lenmiştir. Bir hatip nutkunda ez
ciimle: ·Ilarp bizim ezeli rporu -
muzdur. Geleceğin gelec<'ği var
sa göreceği de vardJ:. Yaşasın 

Türk milleti.. Yaşasın ~Iehmet
cik• demi§tir. * Rumelihisarında Serçe so
:Y.ağında 9numarada oturan Ha· 
tlicenin 2 yaşınd1ki oğlu Arif El.· 
r..as bahçe duvarınııı üzerinde ov
r.a:lren dilşmü< yaralannı.~tır. 

K LKOL 
Müellifi: Nizamettin NAZİF 

Rezzanın bunları dinlerken ken· 
diru ıaotetmePe çok çalJ.itığı da 
he:- halinden belli oluvordu. Par· 
mağmı havai mavi yorgan ılze=in
ôe pek 1cnetli hııilar resmeden 
baldırlarını örtemıyen kombine
zonunun dantel eteğıne daldırmış 
büküp duruyo•du. 
R~de sözlerini t ti"1Dce bir müd

det dü§ündu. Snnra gözlerini ka
<lının gözlerine dikti. Dudakların
dan tekrar bir: 

- Sahi mi söylüvo,sıuı? 
Çrl<tı. Raşide bu suale gözlerini 

Rezzanın göz1erwe c!ıkerek cevap 

vermek cesaretini göste:-di: 
- Evet Rezzancığım. 
- Deml.'k lı:i aramızda bir mü· 

c.dele başlamak iızcredir. 

- Ben böyle olmasını istemi • 

vonım. 

- Ya naıııl olmasını istiyorsun? 
- Ortaklaşalım. 

- Olmaz. 
- Peki amma, buıriine kadar 

bizim birlikte sevdiklerimiz <>l -
madı mı? 

- Naci onlara benzemez. 
- &ke1<ler birbirlerinin a,-ı· 

dır. 

- Olabilir. Fakat benim Naciye 
karşı olan seMgim biraz başkaca. 

- Kendini bir yokla bak.alım ... 
Şöyle biraz ... Benim hatırını !çiıı. 

bir fedak.1rlık yapamaz mısın? 
- Sen nicin bana böyle bir fe-

dakarlık yapmıyorsun? 
- Yapıyorum ya? 

- Anlıyamadım. 
- Onu seninle ııaylaşmağa razı 

KABUS 
Bu harbin hususiyetleri pek 

çok. Askeri müteha ı !ar, tabiye 
sahasındaki yeıulikleri her gün 
anlatıyor. Diplomasi, yepyeni bir 
zemin üzerinde koşuyor. Hukuku 
düvel kaideleri altüst olmuştur. 
Bir takım beynelmilel hukuk ıs

tılah ve unsurları mana ve mahi· 
yetlerini ya kaybetmiş, yahut tağ· 
yire uğramıştır, 

B11 harp, b1121 milletler için de, 
kıymetli şefltt kaybedildiği bir 
devir olmuştur. Yunanistan, üç 
ayda ilci Başvekil kaybetti. 

1939 eylı'.ılünde başlıyan harp f. 
çintle kaybedilen Başvekil ve Ha
riciye Nazırlarından hatırıma g&
lenlcri sayı)·orum: 

İngiliz B>şvckili Çemberlayn 
ölılü. Eski l\Jı'1r Başvekili Nahas 
Pa n, mediste ııutuk söylerken 
öldü. l\lacar Hariciye Nazırı Çaki 
urun süren bir bnstalıktan sonra 
öldü. Yunan Başveldli fetaksns 
on günlük kısa bir hastalıktan 
sonra öldü. :\tacar Başvekili Kont 
Tclcki, içinde bulunduğu şartlara 
daha fazla tahammül cdemiyece
ğini bildiren bir mektup bırakarak 
intihar etıL Ve nihayet de dost Yu· 
nanistan, ikiııci bir defa Başvekil 
kaybetti, Korizis ani olarak vefat 
ett. 

Bu harbin, bu en acı hususiyet 
tarafının, arlık kapanmış olması 

temenni olunur. 
Bu harbe, yalnız ordular değil, 

milletler bütün varlıklarile, şef· 
ler bütün sinirlerilc iştirak edi
yor. 

Beseriyetin üstüne çöken bu 
kabusun, berrak, aydınlık ve pem· 
be ufukl1ra yerini tcrketme ini 
öıli:;cn gönüllerin, şu anda, başka 
hiçbir arzusu ynklur. 

RESAT FEYZi 

Llst k tevziatı için 
yeni karar 

İaşe Müsteşarlığınca lastik, o • 
tomobil 18stiği tevziatı işleri et· 
rafında yeni kararlar alınmıştır. 
Alınan yeni kararlara göre oto -
mobil lastiği ihtiya~ı bundan son· 
ra doğrudan doğruya Vilayetler
den alınacak motörlü vasıtaların 
miktann ve ihtiyaclan esasına 

göre yapılac&ktır. 
TENEKE TEVZİATI 

Teneke tevzıatını bu işle:le uğ· 
ra•an, tenek"'lerin ~eklini değiş
tirerek piyasaya an eden umumi 
ve hazı müessesele•in hususi fab· 
rikaları yolu ile ya:ıılınası karar· 
lıiştırrılmıştı:. 

Şehir Meclisi Azala· 
rına gt!zeı bir 6rnek 

İııınit t Hususi) - Yeni rene 
biıtçcsinde Belediye memur ve 
lJ'üstnhd~m ı•cretlerıne zan. ya • 
pılmamışlır. D iğer tara!ftan İz -
mıt Ş>!hir Meclisi ve Belediye 
Daimi encümeni azaları, Bele -
diycdcn b ' çblr ücret ve istihkak 
i>tcmedcn bu vazifeyi fah:iyyen 
üa etıııcktcd irler. Bu Tür ki yede 
münhasıran İzmit Belediyesi ta
rafından tntbık ed;len güzel bir 
usule nümunei imtisaldir , 
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Denize düştü!. 
Sirkecide Büyük İstiklal otelin

de oturan Durmuş Ali Kaya is
minde biri Köprüden kalkan Sua• 
vapuruna atlamak istenen de -
nize dü~üşse de kurtarılmıştır. 

olmam bir fedakarlık değil mi· 
dir? 

- .Bak sen hele. 
- Öyle değil mi ya? 
- Hiç de öyle değil. Bir kere 

Naci Galibi eline geçirmiş gibi ko
nuşmağa senin nere<kn hakkın 
oLabıliyor? 

- Ya sen bu hakkı nereden alı-
yorsun? 

- Naciyi sevmemden. 
- Ben de seviyorum. 
- Naci de beni sevıyor. 
- Beni sevmiyeceğini nereden 

tahmin ediyorsun? 
Rezzan asabi bir kahkaha attı: 
- Seni henüz sevmemiş olına

sından. 

- Ya !*'ni sevdiğini nereden 
tahmin ediyorsun? 

- Orasını ben bilirim. 
Öyle ise beni de niç.in mutlaka 

sevebileceğini ben bilirim. 
- Demek bana bir dtji yapı -

yorsun? 

- Aşağı yukarı. 
- Raşide, acırım sana. .. Bey-

hude yoruJ;ıcaksın. 

• 

1 Taksitle metrü Ş~hir .~ o
m al satın alan ar buslerınde 
Maliye vekaleti bunların tak
sit müddet /erini 20 yıla çıkardı 

Emvali metrukeden müzayede 
ile taksitle mal alınış olanlarıs 
mesken, ziraat işlerinde kullanı
lan arazi ve binalarının taksit 
müddetlerinin yimti seneye iiıli· 
ğı kararlaştırılmıştır. Bu giıbi mal 

sahiplerinden çoğu milli emlak 
idarelerine müra<:aat ederek 194-0 
senesi taksit bedelini iki defada 

ödedikten sonra borçlarını tecil 
ettirmektedirler. Bu gibilerin 15 

sene taluıitli borçlarının 20 senelik 
tecilden istifadeleri için kanun 
mucibince 1940 senesi taksit borç· 

Zahire alımı 

Bu ı, için mtıtead
dlt memurlar aımıp 
ZyenlkursaÇllacak 

Toprak Mahsulleri Ofisi Umum 
Müdürlüğü muhtelif mahsul alım 
işlerinde ver merkezlerinde ça • 
:ııştu·malk üzere yeni memurlar 
almağı ve bunlar için de Anka· 
rada iki kurs açmağı kararlaştır· 
mıştır. 

Bu kurslardan •eksperlik• kur
suna Ziraat Mektebi veya Orta 
mektep mcı;ımlanndan zahire 
işlerinden anlıyanlar alınacaktır. 
Yaş haddi ellidir. cMuhasiplik• 
!kursuna da Devlet veya muha • 
sebe işlerinde çalışmış bulunan· 
!ardan en az Orta veya buna mu
adil tahsili olanlar alınacaktır. 
Yaş haddi ellidir. Talipler nisa
nın 25 ine kadar müracant ede • 
ceklerdir. Maaş .60 - 100 lira ara· 
sında olacaktır. 

larını (bir kısmı tecilli olarak) i
Jı:i taksitte ödemeleri şarttır. Daha 
evvelki seneler bcrçlarını ödeme
m.iş olanların da borçlarını öde
meleri lizınıdır ve tetkikata göre, 
milli eml.ik idarelerine eski yıllar 
borçlarını ödememiş olanların a
dedi pek azdır. Milli emlakten 
mal satın almış olanlar, yeni ka· 
nunun bahşettiği müsaadelerden 

çok mem'1un bulunmaktadırlar. 

Çünkü bu suretle uzun taksitlerle 
borçlarını sıkıntısız ödemiş ola
caklardır. 

Amele ihtilafı 
Bavagazı a eıeıe
rinfa zam t;:re ı a
kem komlsyo anda 

İstanbul Havagazi Şirketi a • 
melelerinin zam istemesi üzerine 
Şirket ile aralarında çıkan ilıti

lıüı halletmek için Vilayette Va
linin reisliğinde bir Hakem Komis· 

yon toplanmıştır. Komisyon ih • 

tilafın halline çalışacak ve mu· 
vaffak olamazsa ihtilafı merkeze 
bildirecektir. --
'Öç ot b ı seferden 

e e dl 
Eyüp - Keresteciler arasında iş

leyen 3158, 2123 ve 3121 numaralı 
otobüslerin biletçileri m~teriler
den fazla para aldıklarından bu 
otobüslerin plôkaları muvakka· 
ten seferden menedilmişlerdir. 

C e • 

-,ADLiYE ve POLiS ..J-

Rakı şişeleri ve et satırı ile biri-. 
birlerini yaralıyan kavgacılar -U kapanında sarhoşluk yüz n en gece 

Y"" rısı le ı bir ile kavg sı çı tı 
Unkapanında evvelki gece ce· 

reyan eden bir hed:s~nin muha -
Y.emesi dün gJrülmüştür. Vak'a 
şudur: 

Unkapanında oturan Ahmet kı
zı Ayşe, Ahmet oğlu Mehmet ve 
Salih oğlu Mehmet, evvelki gece 
Ahmet oğlu Mehmcdin evinde on 
kadar misafüle beraber eğlen • 

mişler, içmlşle:-, hora tepmiş • 
ler. Fakat vakit geç olduğundan 

ayni evde bitişik odada oturan 

Abdıülvahit oğlu Ali ile karısı 
Emine uyuyamamışlar ve kendi· 
!erine susmalarını, vaktin geç ol
duğunu söylemişler. İki Mehmet 
ile Ayşe bunu dinlemiyerek eğ
lenceye devam etmişler. Bu sı -
rada da Ali ile karısı tekrar şi

kayet etmişler, bu sefer de i1ri 
Mehmet ve Ayşe m~tekikrin ü
zerine yürümüşler ve Mehmet ile 
karısı ilerine rakı şişelerini ala-

- Neden? 
- Bilirsin ki biz başka başka 

tipleriz. 
- Seni sevenlerden beni seven 

olmadı mı? 

- Hatırlamıyorum. 
- Ya beni sevenler arasında sa· 

na da çılgınca vurulanlar? 
- Bazan oldu. 
- Zavallı yavrum. Sen haki • 

katen çok safdil bir kadınsın. 
Ha•ırlar mısın? Senin bir Albayın 
vardı? Bir suvari albayı? 

- Eeey .. Ne olmuş? 
- Bana yazdığı bir deste mek· 

tup emrine amadedir. Ne zaman 
istersen sana veririm. Oku da gör. 
Sonra ... 

- Daha başkaları d-a var mı? 
- Kaç tane istersin? Rüstem, 

Recai, Galip .. . 
- Yalan .. . 

- Sabırlı ol. Bitirmedim daha. 
Semih ... 

- Yalaıt. 

- Diğerlerile değil amma, Se-

rak ve Salih oğlu Mehmet de bir 
et satırını alarak hücınna geç • 
mişlerdir ve bundan sonra da iki 
kadın, üç erkek birbirine girmiş. 
Bereket bu şişe ve sa:ır bolluğun
da kan çıkmamış. 

Şahitler dınlendikten sonra 
Müddeiumumi .Muavini Cevat Öz· 
pay, mütalcasını söylemış ve Ay

şenin Emineyi sömvesi, Salih oğ· 
lu Mehmedin de elinde bir ko • 
caman et satırı ile hücum ettiği 

şahit ifadesile anlaşıldığından t-ec
ziyelerini ve diğerlerinin de suç
ları olmadığından beraetlerini İS· 
temiştir. 

Mahkeme, Salih oğlu Mehmedin 
kavgada silah cinsinden olan bir 
et satırını kullan<lığı sabit oldu

ğundan üç gün hapsine, Ayşenin 
de Emineye hakar>et ettiği sabit 

olduğundan 3 gün hapis bir lira 
ağır para cezasına mahkfım edil
melerine karar vermiştir. 

vfının bütün tekliflerini reddet
tim. 

- Semih hiç de soğuk <!eğildir. 
- Hem soğuktur hem pahalı. 
- Pahalı mı? 

- Tabii pahalı... O kadar şı • 
marttın ki... Benim bütçeme el· 
vermez. 

- Ayy ... Hani neredeyse oğlanı 
kiraladığımı da iddiaya kalkışa· 
caksın? 

- İddia edersem beni haksıı 
çıkaramazsın. 

- Vay benim sevgili arkad31ım 
Raşideciğim... Demek sen mü • 
temadiyen benim arkamdan 
nerler gôstennektesin. 

- Tıpkı senin gibi. 

- Ben ne yapmışım? 

bil· 

- Misal göstermeğe beni r.or-
lamasan iyi edersin? 

- Neden? Bir tane göster ba
kalım. 

- Utandınnm sonra ... 
Rezzan sinirli sinirli haylrudı: 
- Of! Verem edeceksin adamı. 

Her hatta biletlere 
0/0 10 nisbetinde bir 

zam icrası s ndi 
Taksim • Büyükdcrc arasında

ki otobüslerin bilet ücretlerine 3 
lruruş zam e<lilmesl hakkındaki 
'karar üzerine diğer hatlarda ij· 
leyen otobüslerin sahiplen de 
Belediyeye müracaat etmişler ve 
yüzde on zam istemişlerdir. 
Bunların müracaatları otobiia 

komisyonu tarafından tetkik olu.
nacaktır. 
Diğer taraftan otobüslerdeki 

kıt'a farkına bilhassa Beyoğl11 -
İstanbul arasında işleyen ekseri 
otobüsirrde dikkat edilmediği :me
sela ara istasyonlardan binenlere 
8 kuruş yerine 10 kuruşluk bilet 
kesildiği şikayet olunmuştur. 

AYAKTA SEYAHATi 
Akşamları ve geceleri bu oto

büslerde en aşağı 6 - 7 kişinin 

ayakta seyah&t ettirildiği görül
mekted ir. Bu vaziyet seyrüsefer 
kontro.Jcrinln geceleri de munta· 
zaman yapılmasını zaruri k~
tır , 

Bir yarvru tren 
altında öldü 

İzmir 21 (Hus~i) - İzmirden 
Ödemişe breket c<len 1305 sayılı 
katar, Tcrh3lının Hançer kövün
den 4 yaşlarında Veli kızı Raci· 
yeye çarpmış ve yavrucağızın ö· 
lümüne sebcµ olmuştur. 

Kaza hakkında Torbalı Cuın • 
huriyet Müddciumurniliğince tah
kikat yapılmaktadır. 

DİÔFR BiR TREN KAZASI 

Mak;nist Kazım oğlu Osman 
Özct:ncin idaresinde bulunan ban
liyö katarı Karşıy~aya giderken 
Turan mevk.indc demiryolu ge

çidinde bayrak uçurtmakta olan 
Saffet kızı 11 yaşlarında Ayfere 
çarpmış başından ve ku !ağından 
ağır surette yaralamıştır. 

- -<>--

p se z mubte 
madde in Uatıan 
Tiftik, Arpa. Buğday, yapağı, 

deri, bakla, fasulya, nohut, fın

dık, yumurta, çavdar, kepek, mı
sır, zeytin, ıeytlnyağı, kitre, sa
bun ve b:ı ırsak gibi 18 maddi!' • 
nin fiatlarının her on beş günde 

bir kontrol edilerek piyasa vazi -
yetinin Ticaret Vekaletine bil -

dirilmesi hakkında şehrimizdeki 

alfıkadarlara talimat gelmiştir. 
Bunların müracaatları -'ltobüs --
izmıtte belediye 

çalı mrları 
İzmit (Hususi) - Şehrimiz "3e

lediye :Meclisi nisan ayı toplan • 
tısını bi•irmişt.r. Belediyenin 
1941 yılı bütı;es! 172.900 lira ,ıa- J 

rak tcsböt edilmişti r. 

. Bu paranın 18 bin lirası nhtun' 
inşaatına, 1500 lir.ısı kaldırım 

yapmağa, 28 bin lirası elektrik 
masrafına, 4300 lirası istimlak be
deline. 13500 lirası Belediye borç

larına karşılık olarak, 5500 :'li ası 
Belediyerer Bankası tesisine, ~621 
lirası Beden Terbiyesine yardmı 
olarak, 2000 lirası fakirlere yar - ı 
<hm için ayrılmıştır. Bundan 
başka Çocuk Esirgeme Kurumu
na, spor klüplerine 200 er lira 
yardımlar da yapılmıştır. 

dinin gözünü çekti; 
- Al kendi elinle .. . 
Dedi. Rezzan, tembel tembel u

zanarak komodinin gözüne şöyle 
bir baktı. Fakat o anda zembere· 
ğine basılmış gibi yerinden fır. 
!adı: 

- Nere<le buldun sen bllDu? 
- ...... 
- Nereden buldua Rn bunu? 
- ..... . 
- Ayyy! Söyle, çıldıracağım. 
Raşide onun sinirliği ile taban 

tabana bir soğukkanlılıkla ve ga· 
yet hafif bir sesle mırıldandı: 

- Keşfet bakayım? 

- Ne bileyim ben! 
- Bir insan kendi elile yaz -

dığı bir yazının nereden ele eeçi
rilcceğini kestiremez mi? 

- Düsürülmü< olabilir. 

- Tabil Amma !dm d~ 
olabilir? - ..... . 

- M.-k ltl'bn ı.IIIllJ olu adam 
d-iişümıüş olabilir eleği lıni? 

Birleşik Amerika yinııl 
beri devam eden müc 
ş:ı alakasını •icar n iar1t 
nile ifade ettikten soad 
Amerikan yardımı gel• 
ve! netice elde etmekle lıP 
gelinciye kadar valı:it 

İÇİll İngiltere ile AlmanY• 
da bir yarış halini almıttır• 
yardımın tenoposn nedir!. 
V~gtondan gelen 

yardım temposunun a-ittiM' 
lanmakta oldu&:unu anl• 
dır. 

Birleşik Amerika tarafı 
günler zarfında alınan tısı' 
birler dikkate liyıkbr. 
bazıları İngiltereye yardı,. 
!esile doğrudan doğruya • 
gibi görünmekle beraber 
katte bunlar da doğruda• 
ya yapılan yardımlar de 
ehemmiyetlidir: 

1- Bonlorın birincisi 
reisinin Amerlka limanla 
İtalyan, Alman ve Danhn 
~aret gemilerine va7.'ıyet 
dir. Cumhurrei i, 1!17 s 
yapılan bir kanuna dayan 
gemilere vaz'ıyet ctmiştiı'. 

Birleşik Amerika harbi 
ye gird::i zaınan 1 limanl• 
Alman tkaret vapurlarınııı 
hükı'.ımeti tarafından verilıılll 
üzerine, an rı:ın tahrip ed 
rini görmü tü. Bunun ü 
şekilde tahribatıl\ yapı 

mani olacak tedbirlerin 
için hükumete salahiyet 
knnnn ••pıhnıştı. Ruzveıtfl' 
kanuna inat ederek vns'ı 
tiği ticaret gemilerini yı 
reye devredttl'ği, yahut dt ) 
disi kullanacağı tal:min .:l( 
du. Ruzvelt tarafından t. 
meclisine verilen bir liyllı! 
görüşü teyit etmektedir. il' e 
ka Cnmhurreisi, bu liıviba fi 
nız vnrıyet edilen İtalyaıt 
man gemilerini dciil ABJ 
manlarmda buhman bütüP 
gemilerini kullanmak için 
ten salahiyet istemektedir. 

%.- Bu ticaret gemilerı.ı 
tereye devreimeyip, bazı Dl~ 
)ara harp malzemesi ve ti~ 
tia'1 nakl•tmek için keodiJI 
fmdan knllanılarağı Cunt 
Ruzveltin son bir kararile 
maktadır. Bu karar ile 
Kızıldenizi Amerikan tic•ıt' 
milerine a(ın.aktadır. Bu 
şümuliinü av.lamalı. için AıP 
nw bitaraflık kanunlarını 
mak ]i.2nnd1r. Amerika,_ - .-6' 

mumiye büyük ölçüde tıc~ 
milrrioi himaye ) ü2ündc• 
ğini hatırlıyarnk, hir dtf• 
bu yüzden hıırbc girmenı,) 
ticaret gt"mi]erioi lıarp 11~1~ u 
sa,,Jan limanlara ugramaP"': 
n .. tmistL Kızıld~niz de hoyl< 
mınt~ası addediliyordu. 
Kuzvelt bu denizin harp fllııı 
sı say1lam1yacağını ve binıııt 
Süveyşe kadar bu deniz il•~ & 

ki limanların Amerika tir• 
milerine açık bulunduğunu 
miştir. Bu denize eşya , .• 
malzemesi nakledecek olııJI 
Amerikan tkaret gemi•İ bil' 
)iz ticaret gemisini serbe<~ a 
kacağından serbest kalan 
giliz gemilerinin doğrudan 
ya fngiltereye nakliyat ya 111' 
lan anlaşılmaktadır. Y•nl 

&.11.lr"r' .. 
rarla Amerika, Süven na 
İngilterenin om112larmda• 
eline almaktadır, 

3- Nakliyat işinde so• jll 
zarfında verilen ehemmi~ 
karar da Monroe kaidesi•; 
enland adasına te<milidir. 
dur ki Groenland, İdand• .... 
beraber, bugün AlmanY ~· 
gali altında bulunan DaniıP 1 
aittir Toprakları i gal allı: t') 
•an bir devlet, i51:al de atıl ıı'Jı 
müddetçe, istikliılini kn1 , ... 
telkk' edildiğindcn. Danfııl 
hükumeti, Grocnlandın ·~··~ 
ratı hakkında söz stJııbı 
Fakat Amerika hilki,r.ıctl, 
marka mü;takil oldu~u z•~ 

. t • diill.lf da Vaşıngtona ayın e . 
elçi ile bir anlaşma ynpııAil 
Groenland l\lonroe ka_id~ ıı>IJll 
mol sabası içine girını tıt· 

. . . . GroC ha ıçme gırcr g?rrncz, 
otomatik şekilde AnıeriJ:811 4' 
sırun müdafaa si leınl iç>~~ 
lınmış oluyor. Birleşik."; 
icap ederse bu ada üıcrııı ,, 

·ır •• tesis edecek \"e Kanoda ı ~ 
mih ile aşk yaptı5ımı tekzibe 
hakkın vardır. Zira o soğuk Be-

Haydi göster! 
Raşide yatağın sağındaki k~ 

1 land arasındaki mu\'as•18' 
J (De.-. aı.ı 



•' tılı günler .• 
i Kemal SUNMAN 

il' 1 ın de, Jet adamları bu-
llıtişkülatmı saklanıağa 

1141!11D"J•tnıul orlar. İngilterenin 
• e olduğu imtihnnııı ne 
il oldugunu tekrara ha-

1-'akat unutuhnıl ııcak o-
) a gelmek lazun: Harp 
degildir. Öbıir tarafın 
dığ, besbelli. Esa en İn

ct ad mlarının 'c mnt-

&otulcn mii kul:itı sak
tı da n1ücnaclc) e de\ nm 
aki en. • • • t ... nılct \e ıtımn • 
gelnıekted' l\1 · k ı·t ır. u10 u a 

.,. .. .,ıe,Jalışıiacak, :uğrnşılacak 
ı,..cak. 

er· 
ın sıkıntılı günleri yal-
Cotnıcdiklcri ı:;e şüplıe

a ırlardanberi IJu) Ü· 

~ iındiki nznmetini nl
llıparatorl uğun emek iz, 

r~~rulabileccgine zaten 
1 cıncıdı. Geçen scf cr-

Jti onunda muznff er olan 
tı il ? harbin dcrnmı es
h turlu iızüntülcr geçir
ili değildir. Lakin İngil
h ı:tin dünyanın )arısına 
tlllrcbeye tutusıııuş ol

tt de za \'armış. Avrupa-
atantar daha başka sa
a ~nı süru)ormu . 
n . ıt'asındaki kuvvetli 
d rıtan)a adasındaki kra-' 
u •nıı tere . n oluşlarına sebep 

nın denizde ku\•vet-
~~ t~caret tarikile dün
'p te)ıf l erlerine fngiliz
ok_ ~.er}~ meleri olduğuna 

lngılterenin o zaman 
llıuhnrebe1775 den 1783 

)' Sekiz scn~lik bir devre
or. O vakitler Avrupada 
eu· 

~ f 1 devletler şunlarmış: 
e ıı;n) a, Dolanda, 1s, eç, 

rusya, Fransanın, ts-
rı tc ~lolandımın deniz 

ng liderce kiiçük gö
ek 17İb' d ~·Jd' B .. .,. ı egı ı. u uç 
açıktan açığa husumeti 

han d . l cvam ederken ls-
k a \e Pru ya •silahlı bir 

• ltluhafau ederek her 
giltere için pek de iyi ni-

sleınemi lerdi. A' rupanın ı 
de, letlerinin ')arısı düş-

{1 • fırsat bekler bir bal
rıgilterenin deniz ku''''et

tna b' 
ır derekeye inmiş bu-

dıı. ing'Jt . . k il b ı ere ıçın pe e-

t . u hat iki sene kadar 
Ut J.• k enin a. at o zamana kndar 
tı· hıçbir uman karşılaş-
ır va . 
de 21Yct dile tanııımı • 
r ;:_re hep Ö\ le dc\•am et-. vu • 
\arnı n~~~a bir lınlın hep 
U\ \ etı~uruJınemiştir. A \'rU· 

in iJte~ o~an Frnu a deniz

e idi. o~~•le boy öl üşecek 
kada . ger turaftnıı Şimali 

ransı~ı tiklal mucndcle i 
alı ıır hu nılic;ıdclede 

Vatan 
sı.ıreti) Pe~, erlere l ardım 
crı iy· e de lngiltcrenin ışi-

1Ye ı J Pra11 or a tırnııslarclır. 
ıh; i a 0nıuşlnil devrcsin-

ngıJtcrey h . . k 
er; i d" e en U) u · 

n •tın eğe mu, affak ol-

aldc 1 . 
k:ıd llg,Jtere için nnimkün 

' rrn:t clı, en _er itle bir 
h • gorece •ı J e nplnrı 
ır:ıkıı k 

ıa \ardı. ingıltere 

Se 

lngilizleria tari~inde 
kırk senelik muhtelıf fa
sılalarla, fakat türlü bub
ranarla geçmiı bir devre 
vll.Z'. Ondan sonra parlak 
bir asır gelmiıtir .. 

bunu yapmış, fakat çok geçmeden 
1789 da Frnnsanın me hur ihtilali 
çıkınca Frnn a sarsılnıı , paraca, 
pulcn senelerce türlü sıkıntılara 
uğramıştır . 

Diger tarnf tan A' rupa kıt'nsın
dn ihtillllci Fransa) a lmrşı krnl
Jarın, impnratorlnrın birle tiği gö
rülü) ordu. Bil has a 'aJlOI) on llo-

ııapart başa geçtikten sonra Av
rupnnın kun·etli de\letleri Frnn
sn tarafından nrnğliıp edilmiş, nr
tık bunların İngiltere aleyhine 

birleşmesine iml.an da kalmamış
tı. I•"akat Napol) on km' eti art
tıkça ve Auup.ıda l apacnk ışı 
kalmayınca İngiltereyi de yene
rek hükmü altına alma) ı diişüu
müştür. işte o 'Zaman f ngilterc ile 
Fransa orasında ) ine mücadele 
başlamış, bu 3 üzden İngiltere yi
ne bir hayli sıkıntılı zamnnJnr ge
çirmiştir. 

Fakat Napol) onun İngiltereyi 
l\fısırda vurmak ta a\' uru filiyat 
snhasında o kadar ileri gitmiş iken 
sonunda bü) ük bir m.aglubiyetle 

neticelenmi~tir. Çiınkü İngilterc
nin deniz kuvveti ile Akdenlzde 
başa çıkmak mümkiin değildi. Yi
ne Napolyonun İngiltere adasına 
doğrudan doğruya taarruz etmek 
için lıazırladığı kuvvet de bir iş 
yaııamaıuıştır. Buna mukabil İn· 
giltere ağır ağır bütün Auupanın 

llP!!if-'9111 
Saa'at ve tekD k 
Gazetelerde çıkan bir ha

bere göre, Maarif Vekaleti, 
memleketteki aan' at ve tek
nik okullarının aayısını ço
ğaltacak, bu mekteplerin tah
sil müddetini uzatacak, müf
redat programını geniılete. 
cek •• 

Hulasa, san'at ve teknik o
kulları Türkiyenin ihtiyacı
na uygun bir tarz.da ayarla
nacaktır. 

Dünya ve hadiseler göıte
riyor ki, sanayi, bir memle
ketin mutlaka muhtaç olduğu 
bir şubedir. Bir çok İ§ler, tek
nik sayesinde netice vermek
tedi;. Harp bile bir teknik, 
vasıta işi olmuıtur. 

Son beş on senedir Türki
yenin sanayilcımesi için bü
yük adımlar atılmı§, bir çok 
fabrikalar kurulmuştur. Da
ha kurulacaktır. Fakat bütün 
bu müesseseler bilgili, müte
hassıs teknisiyenler ister. Bu 
teknisiyenleri yetiıtirecek 
;,.üesese, san' at ve teknik o
kullarıdır. 

Memleketin ıanayileımeıi 
ile muvazi olarak san' at bil
gısı veren müusescleri de 
sür' at le çoğaltmak mecburi· 
yetindeyiz. San'at ve teknik 
tedrisatın daha /az.la ihmal 
edilmesi doğru değildir. 

BURHAN CEVAT 
Nnpolron aleyhine birleştiğini gör. -------------
müştür. Napoh on kafi olarak 1815 

de Avrupa sahnesinden çekilmiş· 

tir. Eğer hesap edilir e ~kıntılı 
günlerin başladığı 1775 ile de\Dm 
ettiği 1815 arasında geçen 40 sene 
fngiltcrenin tarihinde muhtelif fa-

sılalarla buhranlı bir dc\'re ol· 
muştur. Kırk senelik çileden son-
ra gelen devir ise geçen umumi 
harbe kadar 100 senelik bir zaman 
demek oluyor. Bu bir asır içinde 
İngiliz deniz kuvvetine karşı mey
dan okumak başkalarına nasip 
olamadı. 

HALK~ 

SÜTUNU-J 
lı Ve lıçi Arıyanlor, 
ıikayetler, t~mcnni

ler ve miifkdll.,. 

cek in I 

Açık İ!} ve meuıuı iyetler 
İstanbul ve Ankara Posta Mü

dürlukleri orta mektep mezun -

lar ndan müsabaka ile memur a
lacnklardır. Bunlara 15 lira asli 

maaş veI'ilecektır. Miıracaat 21 
nisana kadardır. 
Çankırı askerlik şubesine üc

retli memur aranmaktadır. 

Çanakkale Beledıyesine 100 lira 

ücretle bir baytar ve 170 lira üc
retle bir başmakinist, 100 lira üc-

retli elektrikçi, 70 lira ücretli mo

tör tamircisi, Erzurum Belediye
sine bir ayar memuru ve 260 lira 
aylık ücretle bır fen işleri mu -
durü aranmaktadır. 

-8-
Blr çocuğun emdı ı s{lt n 

cin t n ve meb l old 

mülsüzlüğüm bütün bütün artı
) ordu. 

'aciye: 
- Nereye gittiğini bilmiyorum. 
Dcdı. Ve konuşmamız sürdü: 

\ eızan : t. TEM İZZET BENiCE 
- Sen kiminle konuitun?. 
- E\• sahibi He. 

l l'11in 
aııl ı lı:ın \<'recc•gi 

;tlı ' 1 
1 e erııı değıl de a ır-
llde • ' lltıtıdat cdh orımış gı-
llzu ıı ı · c k c 'lor bır goz açıp 
" . k dar 'akte IJJle tabaın
tnıl ordum 

~ele: · 

llllıuın Allah a kına ~abuk 
alıı .,., · 

~'cc p ng ını, i.ılu nıu? 
tekrar soı dıım. Nııcil enin 
eki . ·ı ı . . nııını • er ıniıtcmadi-

C 1
' or \'C., IJıına lıi~bir ey 

11 ordu. 
lir odana gidelim de koım-

çiri) ordum ve .. bunaltıdan düşüp 
bıı) ılucak gıbi idıın. 

Nc~:>c kı, daha uzun sürmedi, 
Nacı) e: 

- Sağ .. fakat, 
Dil erek soze başladı 'e devam 

ettı: 

- Senin mektubunu alınca se
l ahntc çıkmış. 
Bu ce\•ap birdenbire garibime 

gitti, Tuhafla tıın. Ona se) ah ati 

tn\Sİ) e eden ben olmanın rağmen 
gitmesini adeta kızgııılık ve kır
gmlıkln karşılı) ordum. 

Neden \'e niçin bu bö)IC.)di?. 
- 'erc)e gitmiş?. 
Dh e ordum. Fakat, sorularmı 

)&parken o knd r acele \C iı t:>tc 
konu .. u) ordum ki Naciye in cc\ P 
'ermesiai bcklcrnekteki tabam-

- Peki ne dedi o?. 
- İ te Hatıl Necibin eyabate 

çıktığını ö~ ledi. 
- Nere) e gitmiş?. 
- B ını)or. 

- 'e \akıt gitmiş?. 
- S nden mektubu alınca er-

t i abah hemen hareket etmiş. 
Yalnız o geceyi çok buhranlı ge
çirmiş. Sabaha kadar lııç U) uma-

nı•~· 
- ı "creden biliyorsun?. 
- fü• sahibi SÖ) lıi) or. 

- h i amma, nere) e gittiğini 
bilmi)en ev sahıbi abalın kndar 
onun tı) umadı.;1111 nereden bılı
yor? 

HKEMELERDE: 
ö 

"Bu, Sizin Bildiğiniz 
çocuklardan Değil,, 

"Çocuklar, muliimu aliniz, ümmidi 
istikba imiz .. Döğülür mü hiç?,, 

=Evazan: 'O EY"N BEBÇE 3--
Da\'acı bfr tramvay lbiletçisi . 

Karşısında maznun olarak, olduk
ça kerı feri yerinde, ırıcc bir zat 
var. Dm; acı bıletçı anlatıyor: 

- Tramvayla Lal lıd n çıkı
yorduk. Küçuk bir çocuk - affc
dersinız, kıptı çocuğu - traınval a 
asılmı . oizım biletçi 1smail efen
di de çocuğu kulağından yakala
yıp tramvaya almıs. Bıraz nası -
ha ted yor. Çocuk ar ız bir Ç<> -
cuk; bılctci nasıhat ederken di-

' lini çıkarıyor. İsmaıl cfendı de 
şöyle kulagından tutup bıraz ca
nını yaktı. Çocuk vaveyl{ıya, kü
füre başladı. Bu zat da tram" ayda 
mu teri. Kalabalığı yarara'k art 
-ahanlı a gittı Bıletçıye konfe -
rans vermeğe başladı: 

- Bu çocuklar bizım ümidımiz .. 
Biz vatanı yarın bunlara emanet 
edeceğiz. Çocuğu niçin döğüyor
sun? Şimdi seni polise teslim e
deceğim. Durdurun şu tramvayı!:. 
Nerede polis? Bir polis çağırın! 
dıyor. 

Biletçi İsmail Efendi: 
- Beyim, dedi. Bu çocuk sizin 

bildiğıniz cocuklardan değil .. Bun
lar çocuk değıl şeytandır .. Bun -
ların ne olduğunu biz biliriz. Gün
de kaç tnnesini görüyoruz. Asıl 
polise teslim edılecek olan ben de
ğilim, bu çocuktur. 

Bey yme köpürdü: 

- Çocuktur, herşcy yapar. Ço
cuk yaramaz olur. Senin, clalemin 
çocuğunu döğmc~ ne hakkın vnr? 
Durdurun şu tramvayı bakayım .. 
Beyler, hepiniz şahitsiniz!. Bilet
çı çocugu do erken gördüler. Ço
C1.lğun davasını ben takıp cdece
gim. Vatman .. Durdur şu tram -
vayı!. 

Zilı ıkı defa çekti • O vakte ka
dar ben hic bır kan mnmış
tım. Zili cekince tramvayı dur
durdum: 

- Beydendi, dedım. Bunlar af-
federsiniz, Kıptı çocuklarıdır. 

Böyle her tramvaya atlayıp oyun 
O\ narlar. Kaç tcnsının bacağı ko-
lu kesildi.. Akılları başhlrınn gel
mc>dı. Hem kendi bn lanna hem 
bıziz başımıza a mndıklnrı ış kal
mamıştır. Bırakınız da yolumuza 
devam edelim .. 

Bu serer de donup bnna kon
ferans verme e başladı 

- Bizim iımidım cocuk -
tardır. İstikbalde ne beklı) orsak 
bugunkü cocuklnrdan b kh)oruz .. 

- İyi ı;mma, beycfeı dı, dedim; 1 
bu o çocuk de il. Bakın şimdi 
bıraknlım. Görur ünüz, hem size 
hem de biz sö ecek. İ mail e
fendi. Bırak şunu, bakalım ne 
yapacak? 

Çocuk mudahalcd n ) uz bul
muştu. Biraz C\\'el ci) k cıyak 
bağırırk n şimdı guliıyordu. 

I maıl efendı çocugu bıraktı .. 
Tram\ dan alladı S kız on a
dım açıld ktan sonra, hep mize kü
fure ba ladı. He md , ne n ıza 
lınmaz laflar.. Ondan sonra da 

diğini ele benden öğrendi. Yalnız 
Halı! 'ecıbin ) attı-;ı oclıuıın al
tmd da kcndı inın ) nlak 0<'11 .ı 

\ar. Di) or kı: Aksnın IJc heı dık. 
I.Utfi.)cnın mekhıhunu hıı) uk hir 
merak 'e hc.)ecan içinde.· bekli • 
yordu. e\ aı> g<'lince ben kcndi-
iıu 'alnız hır ktım. Z l<! n \ azi-

3 eti de onu ifade edil orclu. Her
halde mektuba canı sıkıldı ını 

tahmin cdı)orııın ki, baha ka
dar u\ umndı, oda mda müteına· 
di\ n , ola tı durdu. Onun abi 
n ııbı dolaşı ı beni de U) utm dı. 
Kcndı ıni ab hlc) in de gorıne-
dıın. Ben doğru daıre •e gittim. Öğ
le emcgine döndugüın \'akit ev
den bir mektuı> 'erdiler, Hıılil Ne
eıp Bey bıraktı .. dediler. 1 ktubu 
geçen nzi) eti lıutırladığıı.. için 
tel ı in aldım, okudum, C) ah ate 
çıktıgın ı haber veri) ordu. 

ach enin özimü derhal k 5• 

tim: 
- P<'ki, mektubunda ne 3 azınıs? 
'nch e: 
Dı r a\ ol, hep ni ıra ıle an-

t , • T<'I 

pek fena bir tarzda kolunu sal -
lamağa başladı: 

- Gördünuz mü, beyefendi? 
dedim. İşte bunlar bôyl dir. Bu 
söyledıklerinın ve yaptıklarının 
yarısı size yarısı bızcdir. Be -
genıdniz mi? 

Bey, bu sefer de bana kızdı. Ağ
zına geleni söyledi.. Hakaret etti. 
Davacıyım. Haysiyetime tecavüz 
ettıği ıçin de 50 lira manevi zarar 
isterim. 
Davacı sözlerini bitirdıkten son

ra o soz aldı: 
- Efendim, dedi. Trrunvayda gi

derken arka sahnnlıkta bır v vcy
ladır koptu. •Ne oluyor?> diye 
dönüp baktım Biltçi, küçük bir 
Ç<>CUbu kulağından l akalamış, to
katlıyor. Çocuklar, rnalümu ali
niz, ümidi istikbalimiz ... Döğülür 
mü hiç? Müdahale ettim. Çocu
ğun önce mazlüm bir hali vardı. 
Sonradan baktım, t"amvaydan in
dikten sonra, insanın yuzünü kı
zar aca ktifurlere, hareketlere 
ba5iladı. Bendeniz de anladım ki 
bu çocuk benım bildiğim çocuklar
dan değilmiş .. Tam bıletçı ıle vat
mana hak vereceğim zaman, bu 
davacı: 

- 1 te bunların hepsini size ya
pıyor .. Bunun muhatabı sizsiniz! 
deyince sinirlendim. 

- Neden bana söyliyecekmiş .. 
Size söyliyor, onu ben kurtn:dım! 
dedim. 

- Siz kurtardığınız için size 
söyli) or. O sıze söylemese bile 
ben size havale cdi) orum, dedi. 
Artık. ondan sonra, b "ribirimize 
il ri g r· bir çok laf söyledik .. Ben 
ona "i) ledim o da bana söyledi. 
1 te vukuu hal budur. 

Bund n sonra bir kaç ahit din-
le ı S hı 1 r tramvay yolcu-
lnrındandı. Hemen h p i, 

- Sahrınlıkta bir münakaşa ol
du . İkı kişi birbirine ağır sozle.:-
sovl dı amma. hangisi hangisine 
ne sövledi bılmiyoruz; şeklinde şe
hadet ettıler. 

Asıl mühim şahit, trnmvay bi
letçisi İsmail gelmemişti. Htıkim, 
1smailın de çağırılmasınn karar 
verer · mahkemeyi ba ka güne 
talik etti. 

Mah! emeden çıkan maznun: 
- Bunlar zemane çocukla..-ı e -

fend m. d'vordu Eğer böyle ola-

caeını bilse)dım ağzımı açıp karı
şır mı)dım? K ratanın kulağını 
kopar alar haklı ımis. 

Lise mezunları dan 
bankacı alınacak 
Sümer Bank Umum Müdurliığü 

muht lıf sen islerinde munhal 
bulunan birı 120 bırı 100, dordü 
85 ve bırı 75 lıra iıcretlı barem 
da ıli 6 memurluk ıçın li e me
zunları aras.nd bir ımtıhan aç
ın gı kararla tırmı tır. l'nlıplcr 
28 nı ana k dar müracaat cdc
b lecekl rn ·r. 

Dedi ve ilıh e etti: 
- lektubıı ben okudum, Zaten 

dort lı~ s'>atulık bir mektuptu, Ay-

nen lıaf ızanıdn kaldı. Şô,l lc di
yor: "An ızın biraz dolasınıya çık

mı) n karar \'erdim, sc3 ahntimin 
ne kaclar sureceğini bilıni)orum. 
Herhalde a ahımı dinlendirmiye 
ihti) acım ''ar. Mezunh•ctim bitin
e~ e kadar ne olur bilıni~ orum. Fa
kat, herhalde o lnkit hır çare dü
süııuriiz. l\tinnetler, tc ekkürler, 

urkmla lnra çok çok selamlar .... İŞ· 
t mektup hepsi hepsi bu kadarcık 
birşe). 

Gayriihtiyari beade yelli bir 
merak başladı 

- Nereye gitti acaba?. 
Dedim. Naciye, tuhaf ku. Şen 

§en: 

- Kendisiae seyahat tavsiye e
den de ensin, nereye eittifini me
rak eden de ) ine sen. 

Dedi. Hakikaten dı arıdan bir 
b kı 1 bu nıiıtcıat hi im giilüne
c k b rse di. Ben de bırnz giilcrek: 

<A .. kası " .. r) 
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1 K O A • 
Pro!e ör Şükrü Baban cYenı pııktm 

aki eri> isimli bugünkü B şyazısmda 
Sovyet Rusya lle jnponyn arasında 
Mo kovada geçen hafta imzalanan 
paktın ak slerını tefsir etmekte ve bu 
mey ndıı Sovyet matbuatının neşrıya
tınn dn temas eyltycrek: 

c Prnvda bu paktın Alm nya aleyhi
ne mutc\ cccih olması keyf yetini §lıl
detı t p etL.gi gıbi Alın ) anın te
sir ve tazykıyle ya!llld ğı nok sını da 
yalanlam ktadır. Ceride aynen diyor 
ki: <Mo kova tamnmile mO tnkil olan 
kcndı s ya ctuıi takip tmcktedlr ve 
bu sıya et ulhu ıdamc etme c matuf
tur.> demektedir. 

YENi SABAH 
D. HO eyin Cnhit Yalçın <Yugoslav· 

yanın uğradıgı fcluketın bcb > isimli 
bugünkü Başy ında Yu slavya 
B ekıli \c B kumıınd nı General 
S mov ç'ın Atin da y ptı ı v Yugos-
1ııvynnın Ut,'rııdığı !el etin seb plcrlııl 
anlat n nutkunu tah111 ctmcld v : 

cYugo 1 vya Başvcklll 'c Bıışku
mıınd::ıtıJ General Slmoviç Atmada 
y ptı bey natta Yugoslavyanm uğ
rod f k Un b p erini nlatıyor. 
G n rnl bu özl rf il ayni manda 
bO n B Ik nlıınn harabl n sebep 
ol n en birinci mıh de te rıh etmiş o
hıyor. 

Gen ral Simovlç en evvel Y oslav 
m llctınin kn~ı ındaki dilşman ile ga. 
yet n t z ı ralt dah llnde ç rplŞIJUJ 
oldu u ı ret diyor. Kilçük Yugos
lnvy nın mua am ve h zır ıklı Al
manynya yalnız b:ı ına muk v met et
me nin ımkfınsızlığını cvveld n bll
d klcrln söylcdıktcn sonra, vatanın şe
ref ve hayslyctını müdafaa mnksadlyle 
harpte ter ddOt etmemiş olduklannı 
nnlııtıyor. Sırp mflletinin bu astı ve 
kahrm n hattı hnrckctl biltfin dünya
da takdır hisleri uyandırmııtır. An
e k bir mileltin bu derece hayranlığa 
şayan azminin ve fedakArlıJ;'lnm )Ayık 
olduğu mükfıfatı bulmamnsınn esef e
dilir. Yugoslav mflletl ne b neden 
ynlnız kalmıştır?. Yalnız kalmakla be
rnbcr, neden daha faz! m ık ,; cmet 
göst rmcmfiUr? ÇOnkQ Yugoslav or
du u çct n bir -düşman ol b lrc!I ve 
h yatım çok pahıılıyn satııb ı rdi Yu
go 1 vya kcndisind n pek hnklı olarak 
b kl nen azamı mukavemeti neden 
gö tcremcdi? 

D na General Simovfçln verc!i ı ce
vap şudur: DOşmanın hilcumu beklen
m yordu"> 

Dcıd kten onra, hakikatin bundan 
ib ret olduğuna şüphe bulunmadığını 
tak t b ı hakikate akıl erdlrebtlmek ve 
onu mazur görmenin biraz mil kOI ol
du ınu 5yllyerek Sırp m!lllyetper
vcrl rinln Almanyanın hOcumunu 
muh kk k beklemeleri icap etli lnl 
beyan etmektedir. 

CUMHURiYET 
B Yımm Nadi cYenf Yunan hilkQ

mC!t > f mlt bug nkO Baıy usında 

Kral jorjln birlıktc hürriyet ve fsUkIAı 
&a\ .ıını id re eden Yunan BaŞV<'lı:W 

M Korlzl 'ln ölilmilnOn uynndırdıfı 
d n c yı tcb:ırilz ettirdikten onra 
bu devlet adamının Metaksas gibi ha
y tını vazife başında terkcdcn bir 
krıhraman olduğunu öylcmekte ve bl
lAharc cKorizls'J lstihlAf edecek olan 
milli mhdafaa hilki'lmetl vaziyetin mu
h Cııuısını temin vazifesiyle fs başına 
g<:lcccktir. Tnbll bütün Yunan mlllcti
nın milzahcreUnl tnıfındıı toplı,ya. 
rak 

İn na öy e geliyor ki Yun n standa 
bil 1 mlz uharebelerln eşleri cere
Y n etmem kte, belkJ esatlr:I kahra
m nlı 1 rın ef eler! tavaşmakta
dırl. > demektedır. 

dı~ 

VATAN 
B. Ahmet Emın Yalmnn .Efsanelere 

k pıl y hm> ıslmli bugunkU Başmıı-

kal ı c Almanlarn Yugo v ordu
sunu hareketsiz brakmalarının Beşinci 
Kol"a yeni bir cilr'et verdlilnl &öyll
yerek· 

cZayıf ruhlara akıtmak istedikleri 
zeh r ıudur: cAlman kuvvetlerine kar
ıı durulmaz. Ne kadar kahramanca 
mu v m t cdılse sonunda geçerler. 
Jpt d d n anlaşılıp u.zlaiılırsa ortaııtm 

ının, nüfus zayıatının 5nllne 
geç 1 olur. Zaten Almanlar harbi 
kaz n ı l r dem ktlr Amerlkadan 
g le k rdım h y r.> 

H r ln n k lab ığı içinde tek tük 
z yı! ruhlu, kısa gorllşlO, th1 muha
kemeli zav llılar bulunabil r. Böylele
rin himayemız nltınn amak, tedavi et-
mek her birimiz için vazl!cdir. Ciln· 

• kil fenn nıyetli B ncl Kol'cular için 
böyle tıclz ruhlu zavallılar p<'k rahat 
bir nakil vazifesini gBrebUlrler. 

Evet, Almanların taarruz için çok
tanberi hazırlanmış, ona g re tcc:hlz 
ve terbiye edllm11 kuvv ti r1 v dır. 

Bu doğrudur. Ba kuvvetler m 
da bUyOktOr. Fakat unut 
Alman kuv\!et eri, sırf aç 
z nd n Alman G el K 
d l ü ünd cck 

te r. 

•®Jlınllll --m 
PışekAr Aıım ban. 

aın ıecı llab 
Yeni Adam Mecmuası la• 

bibi İsmail Hakkı Baltacı oğ
lu, emekdar orta oyunu aan'· 
atkirı Asım Baba için bir ia
ne listesi açtı. Tan ve Son 
Posta refiklerimiz, bu mev. 
zua dair yerinde yazılar yaz. 
dı. 
Aaım Baba için bir jübile 

tertip edilmesi teklif olunu
Y.or. Bu teklife candan rey 
vermiyecek kimse yoktur. 

Zavallı Aaım Baba, timdi 
75 ya§ında bitkin bir ihtiyar
dır. Aıım Baba, orta oyunu
nun son şöhreti ve muvaffak 
piıekarı idi. Kimbilir, bu kıy· 
metli ıan'atk8.r, gençliğinde, 
ne ümitlerle bu yola atılmıı
br. Şimdi, iıe, beli bükük, 
benzi soluk, üst baı pcriıan, 
aç ve biiliç sürüilüyor. 

Bir zamanlar, yüksek san'
ati ile gülmekten kırdığı bu 
cemiyetten yardım istiyor. 
Asım Baba, Küçük lama.il

den az sonra pİ§ekarlığa baı
lamıı bir ı n'atkardır. lsmail 
Efendi ihtiyarlayıp ta elleri 
titrer bir hale gelince, Aaım 
Baba, lıtanbulun yegane pi
ıekarı olmuıtu. Piıekrlıktan 
önce, orta oyununda muhte
lif taklitlere de çıkardı. Bir 
zamanlarda, rahmetli komik 
Kel Hasanın yanında ıabne 
aktörlüğü de yaptı. Kendisi, 
alaydan yetişme bir aktör ol
duğu halde, bu iJlerd~ de çok 
muvaffak oldu. 

En ıon, merhum Kavuklu 
Ali'nin piıekirhiını yapıyor
du. Fakat, aon yıllard~ orta 
oyunu, artık rağbetten dü-
ünce, Aıım Baba da, bu 

meslekten karnını bile doyu
ramaz hale geldi. Çok ihti
yarladığı için, sahnelerde de 
kendisine İ§ verilemiyordu. 

San'atkar Naıid, Asım Ba
bayı, himaye etmi , bir çok 
def al ar sahnesinde rol ver
mif, bir kaç kurut kazan
masına vesile olmuıtur. 
. Asım Bab~ artık tarih~ 
karııan orta oyununun aon 
fedaisidir. Orta oyunu hak
kında kıymetli etüdleri olan 
bir arkada§ ıöyle diyor: 

«- Asım Baba, gerek orta 
oyuncular, gerek tuluatçılar 
içinde, tabiiliği, samimiliği 
ve nüktedanlığı cihetinden 
Sepetçi Ali Rizadan sonra, 
ikinciliği alacak kadar kıy· 
metli bir aan'atkardır.» 
Asım Babaya, ömrünün son 

gÜnlerini biraz olsun rahat 
geçirtecek teıebbüıleri alkıt
larız .. 

R. SABiT ---------
Dev ı et Demir ·onarı • 

Umum M d r 
Devlet Demiryollan ;umum 

Mudürü B. Cemal Hidayet bazı 

teftiş ve tetkıkleı·de bulunmak u

zere evvelki gün İzınıre gıtmış
Ur. 

Elirirnizin • 
tf epimizinDEgoı1 

Memur iş sahibine 
çıkışabilir mi? 

Bir okayacumaa 7...,.or: 
<Bir iş dolny.ısiyle, •ittilim icra 

dnlrc inde, memurun ma ası etra
fına diz.ilen iş sahiplen aruuıa. 
ben de k&n1tım ve sıramı beldi 
yordum. 

iı sahiplerine, 1ö7le ı~ 
gezdlren memur, ııraa gelmem~ 
bir v t ndaşı çafınp m melesi 
nJ g mf e başladı . .Bır tandq 
ta onun ıa ı gelmedltln1, mua
mele sır kendinde olduğunu 
memura hatırlnttı. Fakat bu ba
tırlatış, memurun baeınna ve ça-
ınna lyle karşılandı, 
Herhangi bir memurun, asha

bı meııallbe iyi muamele etmesi, 
hak göz mesl, tercih yapmaması 
,; azlf i ktizasından ol u gö
re, acaba bir memurun, bir vatan
da ı yl rruısına hakkı var mı, 
r tgeı ç bilir mi? .. 

memur, vatandasa 
iyi muame yapı.lmaaı hnkkında

kl t lerl okumamış olsa ge
rek' 
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Tarihten 
"Ben bir eıKı bapıı

haee kaçağıyım,, 
.Meşhur muhteıı ve tılım Ed on un 

oğlu Çarlc Ed on & mdı Amertkada 

Bir de Robert Elyot Burno isminde 1 
Niyoccrsey hukiimell valis dlr. 

• bir adam var. Bu adam: <Ben bir HaDAGLAR G ÇİT VERiN ALiME ariste E~oile Me 
-1= vazan :DiLAaA Asçua.a ~ danındakı Meşhur 

ZAFER TAKI 

pishane Kaçağıyım> adında yazdığı 

bir romnl:ı şöhret kazanmıştır. Romanı 
:fılmc alınmıştır. Bu roman, Robert El
yot'un baş~ndnn geçen maceraları an
latmaktadır. 

Robert Elyot, 1917 ı.-cncslnde Nev
yorkta bir m!lessescdc muhasebeci idi. 
Amrika Umumi Harbe girdi. O da ~ö
nüllü yazılarak, Fransaya gitti. Asker
liğini mükemmel yap\ı, harp meyda
nında yaralandı, nisan aldı ve müta
rekede Amerika döndü. Fakat Ameri-

Güllü, yüksek dağların, sarp ka
yalıklarına yaslanmış boş gözlerle 
bir gelin duvağı nazlılığıyle uza -
yıp giden beyaz, dağ yollarına bak
tı. Birdenbire bakışlar değişti. 
Pembe dudaklarda köpükler be -
lirdi: 

- Dağlar geçit ~erin Alime! 
Haykırışı çırpına çırpına yük-

sek dağlara çarptı. Parçaalndı. 
Döküldü, köy kızına cevap verdi. 

- Dağlar geçit verin Alime. 
Güllü, yerinden fırladı. İnce 

dağ yollarından koşmağa başla
dı. Çıplak ayaklarının çıkardığı 

sesler :uzaklaşa uzaklaşa kayboldu. 

* Güllü, söğüt ağaçları a:-asından 
akan soğuk pınarıyle şöhret bul
muş cKırıklı> köyünün en dilber 
kızıydı. 

Ne çare ki babası ~k fakirdi. 
Çıkınında, bir iki yumurtadan, 
kuru kaymaktan başka ne geti
rebilmişti? .. Tandır ekmeğini bu
lamadıkları gün oluyordu... Bir 
akşam köyü şu haber sardı. Çopur 
Hasan dereye düşerek boğulmuş. 
Bu kara haber üzerine Güllünün 
pınar başında söylediği türküler 
nihayete erdi. Annesine bakmak 
için çalşnağa mecburdu. Ekin za
manıydı. Tarlada iş vardı. Ağus
tosun kızgın güneşi altında ekin 
biçiyordu ... 

Bir akşamdı ... Küçük ormana 
dalmış, hızlı adımlarla evine dö
nüyordu. Bir nal sesi işitti. Ağaç
ların arasın<lan kır atlı bir deli
kanlı belirdi. Güllü aldırmıyarak 
yürümek .istedi. Erkek sordu: 

- Güllü tarladan mı geliyor -
sun? 
Kız köylerinin bakkalı Aliyi 

tanıyordu. Amma ne diye atını 

bu yana çevi.rıniş, kendisine ya
renlik ediyordu. 

Sert bir cevap verdi: 
- Tarladan geliyorum. Ne ya

pacağın? .. 
Bu sert cevaba kızan Ali omuz

larını silkti: 
- Hal hatır sormak günah mı 

ki be Güllü? 
Kız çıplak ayaklarını toprak 

yollara çarparak yürürnefe b31-
ladı: 

- Dilin dert görmesin öyle ise. 
Diye mırıldanıyordu. Ali ses -

lendi. 
- Güllü gız ..• 
İlave etti: 
- Ananın bana yetmiş kur~ 

borcu var. 
Güllü sarsıldı. Kendini toph -

yarak: 
- Bana mühlet ver. Çalışıp ö

derim. 
Arkasına bakmadan yürüyüp 

gitti. .. 
Güllü her akşam evine döner

ken Aliyle karsılaştı. Bu karşı
laşma sıklaştıkça aralarında sev
da başladı. 

* - Güllü, askere gidiyorum gay-
ri. Beni bekle. DönüŞte düğün ya
parız. 

Kız sevgilisinin boynuna sa -
rıldı: 

- Ölünciye dek beklerim Alim. 
Delikanlı yavaşça mırıldandı: 
- Köse ağa seni oğluna almak 

istermiş. Kahvede duydum. 

Köy dilberi irkildi: 
- Nideyim onun kambur oğ -

lunu. 
İki sevgili kucaklaştılar ..• 

* Bir sene sonra ... 
Ali askere gideli bir sene olu

yor ... 
Kıştan kurtulan Kırıklı köyü 

en sıcak yaz günlerini yaşıyor. 

Yine ekinler insan boyunu geç
l'Jl.İ§ yaldızlı .bir derya... Her yer 
her şey neş'eli ... Bu güzel aydın
lık günü acı bir haber kararttı. 
Bütün köy bu kara haberle keder 
içindeydi. Haber şu idi: 

•Askere giden Kırıklı köyünün 
bakkalı Ali, uçurumdan yuvar -
lanarak ölmüş.> 

Bu faciayı işiten Güllü deli gibi 
kahveye koştu. Köse ağanın el
lerine sarılarak hıçkıra hıçkıra ağ
ladı: 

- Ağam1 gerçek mi, Alim ger
çekten öldü mü? 

Diye sordu. Kendini yere attı. 
Ağa teselli ümicliyle: 

- Kıı.ım ağlama. Mevlam böy
le istemiş. Dağlar geçit vermedi 
ki gelip görüşe ... 

Genç kız dimdik durdu. Kuru, 
kupkuru gözlerle dağlara uzun u
zun baktı. Dudakları köpüklendi. 
Bakışları değişti. Rengi soldu: 

- Dağlar geçit verin Alime!.. 
Haykırı larile cıplak ayakla -

rını taşlara çarparak dağ kaya -
hklarına doğru koşınağa başladı. 

Amerlkada ıııaak
lar var amma başka 

AmerlkaWar bundan dahn çok sene
ler evvel, bilhassa pasifik sahillerinde 
sığınaklar inşa etmişlerdir. Harp bag
ladıktan sonra, nrtık herkesin ismine 
alıştığı sığınaklann, Amerikada gör
dükleri vazl!e, yine k:urtnncı olmakla 
beraber, ba~adır. l!'ilvaki bu sığınıık
lann şu husu !yeti vardır: Bwılar, in
aanların havadan yağdırdıklan tahrip 
kuvvetlerine karşı değil, kuduran ha
vn eartlarının tahrip kuvvetlerine kar
şı insanları korum:ıkbdır. Çünkü bu 
sığınakların bulundukları mmtakalar 
da zaman zamn görülmemiş eiddctte 
fırtınalar ve hortumlar çıkmaktadır. O 
derecedeki bittabi insanların bayatı da 
tehlikeye girmektedir. 
Havanın tehdit ettiği bir mıntnka 

halkına, fırtınanın gelmekte olduğu a
larm lşarctlcr!ylc vaktinde haber veri
lirse, halk tekniğin son icaplarına gö
re yapılmış olan bu sığınaklara iltica 
etmektedir. Yiyecekleri ve içecekleri 
il burada sığınan kadın, erkek, çoluk, 
çocuk tehlikenin geçtı~ini bildiren tel
aiz işaretini beklemektedirler. 

Tanare: çak 
pabab sllAlltır 

Biltün modem harp slltıhlan içinde, 
teferrüab en k:anşık olanı Uıyyarc nd
dedilmcktcdlr. Bu sebepten pahalıya 
mal olmııktadır. MeselQ bir otomobil 
motöru 1,800 parça<b.n mürekkep 
Jken, bir bombardıman tayy::ıresinln 
motörü 11,000 parçadır. Bunun monta
tajı da, bir otomobil motörlinün mon
tajına nazaran, beş defa daha :fazla 
vakit kaybettirmektedir. Bir avcı tay
yaresinin 70,000 kadar tutan pa~alan
ru ikmal etmeden evvel, o kadar da 
resim ve kroki yapılmaktadır. Bu 
tayyareyi monte etmek için 120,000 
' idnyı yerleştirmek gibi muazzam bir 
iş vardır. 

Bildiğ mi• bir topun her kilogramı 
'i40 Franga g~ldıği halde, bir bombar
dıman t n aresinln imalı üç misli mas 
rafa y ı ılm:ısını ic:ıp cttlrmektcdır. 
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TUNA BOYUNDA ~-~ 
~;TÜRK •)RDULARI 

Yazan: M. SAllİ BABAnL 

Ankaranın elde bulunması lizımdı 
Kardeş tarafından zaptedilen 

Rum şehirlerinin ahalisini, onun 
fılicenabane azminin tesirini pek 
çabuk hissettiler. Murad Bey, a
flaliyl Süleyman Beyin yaptığı 
sıkıyı o kadar gevşetti ki, hepsi de 
B 'zans hükümdarlafını özlemek
ten vazkeçtiler. Murad Bey hadi
sat tesirile kendi ıtaatine gh-en 
Rumların hürmet ve muhabbet.in-
den başka, Yuanis Paleologosun 
da bütün Bizans sarayının da hür
.m~t ve muhabbetıni celbe mu -
vaUak oldu.• 

Murad Bey saltanatının ilk ae-

nelerinde Bizansa karşı daima em
niyet verici bir siyaset takip etti. 
Fütuhata Anaı:toluda .devam et
mey muvafık gördü. Aldığı en 
mühim ehirlerden biri de Anka-

• ra idi. Ankarada Ahilerin nüfuzu 
iherşeye galipti. Faknt, bu nüfuz 
hükiımet şeklinde değildi. 

İbni Batuta seyahatnamesinde 
diyor ki: 

cBir mıthalde sultan bulunma
dığı takd rde hakimi Ahi olup a
yendegana at ve libas ita ve kad
rine gorc ihsan e lcr Emır \ e nehsi 

Yazan : H 1 KM ET NiSAN 
Bundan dört sene evvel Paris

te bulunduğum sıralarda, Etoile 
meydnnındaki meşhur takızaferin 

yüzüncü yıldönümü tes'it edilmiş, 
bu vesile ile bütün gazetelerle 
mecmualar bu muhteşem ve tarihi 
bina hakkında bir çok yazılar ve 
fıkralar ngretmişlerdi. 

Filhakika dünyada bi.r eşi da· 
ha bulunmıyan ve 1''ransanın bir 
asırlardan beri sürurlarile mntemle
rinc şahit olan bu abide, yüz sene
denbcri muhtelif ve müteaddit 
hatıraları ihtiva etmektedir. 

Merasim günü ·Champs Elysee• 
caddesi ile Etoile meydanı bayrak· 
larla donanmış, sabahın ilk saa· 
tindenberi caddeleri dolduran halk 
ile buraları mahşer halini almış
tı. Abidenin bulunduğu bu mey
dana - buranın da cihanda bir eşi 
yoktur - birçik tribünler inı:u t•· 

dilmı~ devlet \.e hlikumet reisle
rile, ricali devlete, ayan ve meb
asan ile sefaret hcyetlerıne ve 
matbuat mlintesiplerinc hususi 
yerler tahsis edilmişti. 

Nihayet önde, bir bando mızıka 
olduğu ve başta Türk muhibbi Ge
neral Gouraud bulunduğu halde, 
Paris muhafız kıtaatı resmi geçi
de başladı. 
Mallım oldub'U üzere, büyük 

harpten sonra bütün muharip dev
letler, harp meydanlarında ölen 
bir askerin ken1iklerini medfenin· 
den çıkararak paytahtlarının en 
mutena bir yerine gömmüşler ve 
oraya «Meçhul askerin kabrh na
mını vererek, büyük harbi ebe
diyen hatırlatacak bir nevi milli 
ve lrudsi bir ziyaret yeri yapmış
lardır. Bunu ilkönce Fransızlar 
tasavvur ederek mevkii fiiJe koy
muşlar, bilahare blitün muharip 
memleketler de Fransayı taklit e
derek birer •Meçhul asker kabri• 
vücude geinnişlerdir. 

Meçhul Fransız askeri, bu tikı
zaferin altında yatmaktadır. Ka
bir, takın zemin katındadır. Her 
türlü ,atafattan ari, müessir bir 
sadelik içinde, manevi ulviyetini 
beliğ bir surette ifade eden mer
mer bir mezartaşı, bu ebedi hab
gahın yegine ziyneti ve biricik 
nişanesidir. Bu taşın üstüne ka
bartma harflerle şu cftmleler bak· 
kedilmi tir: •Burada Fransa için 
ölen meçhul bir asker, yatmakta
dır. 1914 - 1918•. 

Taşın baş tarafında n zemin
den yükselen bir menfezden, ge
ce gündüz sönmiyen bir alev fış
kırır. Bu a)e,·, akşamları _biraz ha
fifler. 1918 denberi her akşam, 
güneş Paris ufuklarından yavaş 
yavaş silinirken, Fransanın dört 
köşesnde bulunan muhtelif ordu
lara mensup küçük bir miifreze, 
kabrin önüne gelerek, askeri me
resimle •Meçhul• ii selamlar ve 
sönmek üzere bulunan alevi can· 
)andırır .• Bugünkü ordunun, dün
kü muzaffer orduyu temsil eden 
•Meçul• e kar ı gösterdiği bu 
hürmet nişan~'iine, orada bulunan 
siviller de iştirak ettikleri gibi. 
her gün kabrin yakininden ıeç-

vergiyi aynile rnüluke müşabih 
dir.• 

Murad Bey Ankarayı sulhan al
dı. Esasen Ahilerle muharebe et
mesine lüzum yoktu. Aliosman a
rasında Ahiler vardı. 

Osman Beyin ve Orhan Beyin 
Ahilerle münasebeti vardı. Anka
ranın elde bulunması lazımdı. A
nadoludaki ıbcylerden bazıları 
Murad Beyin idnresindeki ülkelere 
tecavüz ediyorlardı. 
Bunların tediplerile beraber 

Ankaranın da Anadoludaki ralcip
lere karşı müstahkem bir mevki 
olarak muhafaza cdilrne:>:ne lü
zum hasıl olmuştu. (H. 76!!). 

Murad Beyin (Sultan Murad) 
babası yerine geçtikten sonra, ilk 
muvaffakiyeti bu oldu. Fakat o
nun da bütün siyaseti Bizansa 
karşıydı. 

Bir sene sonra bu siyasetinin ilk 
alfımetleri görüldü. Esa cı:. ~izans 
sahilleri Anadolunun diğer Türk 
!beyleri tarafından da iz'aç edili
yordu. 

Bu .. ' r .. ~ '·arşı hareket edrn yal-

mek mecburiyetinde bulunan bin
lerce kişi, Parisli veya ecnebi ol
sun, şapkaları ellerinde, resmi ta
zimi ifa ederek eeçerler. 

• 
O gün, muazzam ve tarihi bir 

resmi geçide şahit olduk. Paris 
muhafız kıt'alarından sonra, İm
paratorluk, İhtilal ve Temmuz hü
kiimeti devirlerine ait askeri üıai-
fornıalarını !ibis kıt'alar, Fran
sanın yüz senelik aı;keri tarihini 
nuarlarımızda canlandırdı. Na
poleon'un •Grenadier> leri, Gene
ral Bugeaud'nun, Cezayiri zapte
den askerleri, Konsulat devrinin 
süvari alayları birer birer ıeçti
ler. 

Takızafer bir asırdan eskidir. 
İnşası 1806 da Napolyon tarahn-
dan emredilmiş, fakat inşaat tam 
30 sene sürmüştür. Napolyon bu 
eserini görmeğe muvaffak olama
dan ölmüş, abide de 1823 de hita-
ma ererek On Altıncı Louis'n.in 
zamanı saltanatında resmi küşadı 
yapılmıştır. 

Bu abide, Mimar Chalgrin'nin 
esui olup 50 metro irtifaında, 45 
metro genişliğinde ve 22 metro 
derinliğindedir. Bilahare Goost, 
Buyot ve Blouet namındaki mi
marlar, binada bazı tadilatta bu-
lunmuşlar, ilk şeklini bafif çe de
ğiştinnişlerdr. Ana bina inşa o-
lunduktan sonra ctraf ının tezyini 
işi kalmış, bunu da meşhur hey-
keltraş Rud deruhde etmiştir. Ti· 
km dört tarafı ile zemin katında 
ve kaidesi üzerinde bulunan mün
ferit ve ll'UP halindeki motifler 
ve heykeller, ltirer ıaheserdir ve 
hepsi ayrı ayn birer zaferin tim-
salidir. Bu meyanda, Neuilly'ye 
giden caddeye tesadüf eden «Le 
Chant du Depart• grupu, 1792 Dı-

tilili Kebirinden mülhem olarak 
yekpare mermer üzerine halle-
clilmit ve dünyaca anınDlJf, ıahe
serlerin şaheseridir. 

•Besistance• ve •La Pailr:, isimli 
cruplar da ba muhtepm -.e mu
azzam takın en baıta gelen ziy
netlerindendir. 

:işte cerek bu tarihi hatıralan 
ihtiva etti(i için, gerebe bu ka-
dar pheseri topyekun sinesinde 
barındırdığı için, Etoile meyda-

nındaki bu tikızafer, dünyanın en 
tanınmış ve en şöhret almış abi
desi sayılmaktadır. 

ŞARK 

kada hnyt müşkülleşmişti. Aradı, ara
dı, bir iş bulamadı. Şoselerde dilen
miye başladı. 

Yorgun, bitkin bir halde, yeis için
de, ne yapacağını eaşınnış, çıldıracnk 
gibi olmuştu. O sırada karşısına Od 
serseri çıktı. Adamcağızı kandırdılar. 

Bir bakkal dlikkdnını soydulnr. Fnkat 
insanda talih olmayınca olmuyor. Kos
koca bakkal dükktınındn bulduklnn 6 
doları paylaştılar ve arknsından da 
polis enselerinden yııpıstı. 

Robert Elyot on sene ağır hapse mah
kOm oldu. Ameriknda mnhkOmlan boş 
bırakmadıkları için olacak, bunu bir 
kireç ocnğımı çalışmıya gonderdller. 
Fakat bir gün, ne znmandanberi gö
zetlediği bir fırsat eline geçti. Bir zen
cinin yardımı ile kaçmıya muvaffak 
oldu. 

Yolda giderken bir otobüse rastladı. 
Nereye gittğinl bilmiyor. Hemen atla
dı. Otobüs kendisini tehlikeli mınta
kndıın uzaklaştırıyor ya, siz ona bakı
nız. Bir çeyrek saat sonra, otobüs bir 
köyün onfinde durdu. 

Otobüs daha ileriye gltmedlfi için, 
Robert Elyot tn diğer yolcular gibi in
.d.i. Kimseye bir ş<:y sormıya cesaret e
demiyor. Bu sırada gelen b:ışk::ı bir o
tobilsc bindi. Faknt müthiş şey? oto
büs kendisini geldiği istikamete götü
rüyor. T<>krnr ilk istasyonda iniyor. 
Yeni bindiği başka bir otobüs, 'ltendP.. 
sini Şimale doğru götüıilyor. Yani u
zakhıra ... 

Nihayet hayat yeniden başlyor. Ro
bert Elyot kendisinden on nllı yıl da
ha yaşlı Emilya Paçcko isminde bir 
kadına tesadııf ediyor. Her ikisi Şlka
goya geliyorlar. Emllyn hapishane ka
çağı olduğunu ihbar edeceğini söyliye
rek tehdit etmek suretiyle, Robert El
yot'u lrendislle evlcnmlye mecbur edi
yor. 

Nihayet eski mahkOm p:ırlak bir 
me"kl sahibi oluyor. 1920 senesinde 
cŞikngo Magazin> isminde bir mecmua 
çkaryor ve senede 20.000 dolar kaza
nıyor. 

Fakat bir gün bir kızn gönfü kaptır
ması herşeyi mahvediyor. Universlte 
talebesinden genç bir kız hayatına ka-
rışıyor. Güzel, zarff, :r:eki bir kız .. Se
viyor. Bunu haber nlon Emilya hemen 
kocasnn mazisini lhb:ır ediyor. Robert 
Etyot'u yakalayp tekrar hapishaneye 
tkıyorlar. 

Fnknt haplsh:ınedc çok kalmıyor. 
11130 senesinde tekrar kaçıyor. 

Niv Cerscy h!lkOınctl dahilinde yer
leşiyor, açtığı bir oyuncak c\lkkdnı 

mllştcri tutuyor, ıenleliyor. Fakat k•
zandığı pnra ona kdfi değil. Şöhret te 
ıaz.ım ... Edebiyat yapmak istiyor ve 
meşhur: <Ben Bir Hapishane Kaça~
,-ım> ismindeki romanını yazıyor. 
eereı bu roman, gerek bu roman-

dan çkanlan film çoğ rağbet görüyor. 
Bu yetlşmiyormus gibi, Robert Elyot 
konferanslar vererek, romanın mevzu
~u ~n eden macerasını da anlatı
yor. 

Robert Elyot böyle tekrar ortnya çı
kınca, Niv Cersey adliyesi kendisinin 
teslhnini istiyor. Llıkln yeni vali mü
dahale ederek, eski mahkumun rahat 
bırakılması karannı çıkartıyor. 

Robert Elyot, ~mdi ncı tallı batımla
rı içinde hakikaten rnh:ıt bir boyat ge
çiriyor. 

Sineması---. 
Daima en güzf'l filmleri göstermek vadinde sebat ederek 

yakında size, kat'iyyen unutamıyatağınız 
pt'k 

IGFAL 
Şaheserini takdim edecektir. Baş Rollerde: 
HERTHA FEINLER ve HANS SOHNKER 

nız Venedikli bir kaptandı. Yuanis 
Paleologos, Murad Beyin sjyasc
tinde hasıl ulan değişmeyi nnla
mıştı. 

Dimitoka ve Firccik Türkler e
line ge~ti. Türkler Trakyada 
gittikçe ilerliyorlnrdı. 

Edime esasen Şehzade Süley
man Bey •paşa> tarafından alın
mıştı. Murad Bey Bursada otur
maktansa, Edimede oturmayı mu
vafık gördü. 

Çünkü fütuhatın kısmı. azamı 
Avrupada, Rumelinde olacaktı. 
Binaenaleyh, bu suretle Çanak
kale boğazını mütemadiyen gelip 
geçmelere de lüzum kalmıyacak
tı. 

Murad Bey, Bursayı imar et
mişti. Meseliı, Bumada kaplıca
larda büyük bir cami, eski kaplı
cayı, imaret, han, mescit, medrese 
yaptırdı. 

Şimdi ayni imaratı Eclirncde de 
yapmak istiyordu. Buna ilk ev
vel sam) in')asi1P ba')lad . Saray 
bir senede hitama crdı (H. 769). 
Daha onıo ımıi~ c>\ı aktım da ken-

d'l::-rine C\ ler \ e saraylar in~a et
tirdiler. 

Türkler Edirnede yerleşerek., 
Avrupa ile ve Şarki ROma ile Bi
zansın irtibatını kesmiş bulunu
yorlardı. Ayni zamanda Tuna boy
larına yayılmak üzere toplanıyor
lardı.. 

Osmanlı Türklerinin Edirneye 
yerleşmesi İmparator Yuanis Pa
leologosu endişeye düşürdü. Yu
anis1 vakıa Türk tehlikesine kar§ı 
Venediklilerle ittifak etmişU."' 

Fakat Türklerin hazırlıkları Ve
nedikliler.in de hiç birşey yapa
mıyacakları derecede esaslı idi. 
Yuanis bu tehlikelere karşı kıoy
mak için Sırplarla ittüak etmeyi 
düşündü. Sırp Kralına bir heyet 
gönderdi. 

He):etin reisi İstanbul patriki i
di. Heyet, Kraliçe Elizabet tara
fından hüsnüsuretle kabul edldi. 

Sırplar ittifaka razı oldular. Fa
!k:at müthiş bir hastalık heyet aza- l 
sını kamilı:n 1fn.ı t tlı Görülüyor 
kı yava;ı .) ava~ hırı tı) ;.;nlar Türk
ler o)c>) hine birl<:!<ıİyordu. 

Bekri usta 
Yazan: OSMAN CEMAi. llAft 

Tefrika ~ 

Nigar Mustafanın koluna 
beraberce yukarıya çı 

- Akşamdan komşuya gitme
din mi?. 

- Gidemedim, erkenden yat
tım!. Hani sen bu gece gelmiye
cektin ?. 

- Sen aklıma gelince orada ka
lamadım, kalktım, geldim!. 

- İyi ettin amma, senin hiç 
duracak halin yok, hemen çık da 
yatalım bari!. 

- Olur, yatalım!. 
Nigar Mu.tafanın koluna girip 

yukarı çıktılar. Mustafa Nigarın 
yardımı ile soyundu, mumu sön
dürdüler, yatağa girdiler. On, on 
beş dakika kadar, yatakta Musta
fanın uyuyup uyumadığını iskan
dil eden kadın, nihayet onun ha
fif hafif horlamıya başladığını se
zince usulca yataktan dışarıya sü
züldü ve gayet usulca odanın bir 
köşesindeki yüke doğruldu. Fakat 
aksi şeytan da tam bu aralık ya
pacağını yaptı. Yiikün içinden 
do~ru: 

- AIIahiiekber, Allahüekber!. 
Diye bir eznn sesidir haşladı. 

Nigar birdenbire beyninden vu
rulmuşa döndü, olduğu yl'rde kal
dı. Ezan gittikçe tizleşerek devam 
ederken, Bekri Mustafa uyandı: 

- Nigar, Nigar, Nigar!. 
- Eft'ndim!. 
- Neredesin yahu?. 
Yatağa sokularak: 
- Buradayım arslanım?. 
- Nedir o ses öyle?. 
- F..zan okunuyor duymuyor 

musun?. 
- Ne ezanı hu vakit be?. 
- Sabah ezanı ayol!. 
- Ay ne çabuk sabah oldu bu 

gece!. 
- Çabuk mu ya?. Sen zaten sa

baha karşı gelmiştin, ne vakittir 
de horul horul uyuyorsun. 

- Bu ezan nerede okunuyor 
böyle?. 

.... Nerede olacak; minarede!. 
- Saçmalama, cami :nerede, bi

zim ev nerede?. Halbuki ses pek 
yakından geliyor. 

- Belki de birisi sokakta oku
yor!. 

- Anlaşıldı, kapının önünden 
geçen sarhoşun biri, aklına esti, 
galiba yolda ezan okumıya başla
dı. (Yataktan kalkarak) hele ba
kayım, kimmiş o?. 

- Aman nene lazım yahu, ta
sası sana mı düştü, yat yattığın 
yerde?. 

Mustafa kadını dinlemeyip ya
taktan fırladı. Şimdi yükteki e
zan da yarıya gelmişti. İçerideki 
müezzin: 

- Hayyalessali, hayyale~li!. 
Diye bağırıyordu. Mustafa, he

men mumu yakıp yükün kapısını 
açınca bağırd:: 

- Vay anasını be!. Bizim mü
ezzin yolunu şaşırmış, camiin mi
naresine çıkıyorum diye bizim 
yüke girmiş!. 

Hemen yükte ezan okumakta o
lan mahalle müezzininin yak.,ın
dan yapışınca onu odanın ortasına 
fırlattı: 

- Ulan De halt ediyordun ora
da?. 

Uyku sersemliği ile kendinden 
geçen müezzin bir iki saçmaladık
tan sonra, Mostafanın ayaklarına 
kapandı: 

Yuanis bu ittüak üzerine Bul
garlara b!r sadme vurmak istedi. 
Fakat onun en ziyade korktuğu 
Türklerdi. 

Türklerin ordularını tensile et
mesi, Bizans sarayını dehşet için
de bırakıyordu. Hususile ordunun 
başında en değerli gaziler vardı. 

Birçokları Orhan Bey zamanın
da yetişmişlerdi. Çandarlı, Lala
§ahin, Hacıilbeyi, Kutlubey, İne
bey, İncebey, Tuncuk Balaban, 
Karademirtaş, İlyasbey, Müste
capsubaşı, Sarucapaşa, Ahmetça
wş, Karamukbil, Paşayiğit, Ba-
zarludoğan, Fdruzbey, Kutluağa, 
Ahmetbey ve devleti de, orduyu 
da zekalarile idare ecen simalar
dı. 

Bunlardan Çandarlı Karahalll 
Efendi evvelA kazasker, sonra ve
m olmuş, Hayr<'ddin namını al
mıştı. Lalaşahin paşa, Seraskerdi 
Karamanı. Karerüstem fazl ve 

kemaliyle temey\ uz ediyordu. Ga
naimden hum::. almayı kabul etti- j 
ren o ıdı. 

eller esire yüz beş osmani baha 

- Aman ağam, 
nın ola~ım, ben ettilllı 

Sa\'l'ulan sert bir 
zerine meselenin asla 
şılıverdi. Mu tafanı• 
gelıniyeceğini anan 
mahallenin genç 'e st1İ 
ezzinini gizlice içeri1' 
la saatlerce yemiş, 
miş ''e gece yarısı a 
gelince korku ve şa 
yatak odasının yUkil,. 
zaten kafası dumanlı 
zin de yükte uyuya k 

sındn da kendini nıi 
rek yükün içinde eııJ \c 

başlamıştı. r 
Ertesi abah, N~if 

mndan pılısını pırtıs 

omdan uzakla~ırken 
genç ve sesi gıizel 

yüzü, gfü:ii ya"lı ho~• 

mavi, yeşil renklere 
sarığı da yulnr gibi 
kılmıs olduğu h:ıldc 
yedeğinde olnrnk C' 

mış ve mahaJlenin md 
ki bir ağ:ıcın dnlına 
!anarak öylece orada 

+ 
Mas talanın 
aıada eıra 

bir kona 
l\lustafn Çengi •igifl 

kıladıktan sonra, kısıı ~ 
için kendini kızağa çe ,
sadasız, heyecansız, v 

cerasız bir hayat geçir 
dı. Hatta akşamları r 
eve getirip evde içi~ot 
dan da artık herşeydell 
ğını çekip e\'lcnmek, e'f 

rup çoluk çocuk snhibİ 
çiyordu. Fakat, felek ,/1 
ltu bayata çok sördii, 
siz, sadasız, heyccansı* 
maceruız hayatın oıı 

nil yeni bir heyecan ., 
ya sürükledi. Bir ya 
murlu, kas\•etli gilnilıı 
ti Mustafa dükkanda 
UlJISına yüzü gözü sı 
ve tavrından, konuşın 
olduğu anlaşılan bir 
kileli: 

- Affedersiniz, BeJlll 
" nın dükkanı burası ırı• · 

- Burası!. 

- Keadsini görebilir 
parça!. 

- Kendisi de işte k 
ruyor!. 

- Size bir mektup 
- Ne mektubu?. 
- ZavaJiı ltir basta 

tubu!. 
- Kimmiş bu hasta 
Mektubu uz.atarak: 
- Buyurun, okuyu•~ 

tlufunu anlarsınız!. 
Mustafa mektubu alı• 

tı ve okumıya baıladJ! .6 
Benim çok temiz yürt"' 

Mustafacığım, 

takdir ve her biri iç!:sl 
mak üzere yirmi beş 
olunacaktı (1). 

Fakat, Sultan Murad 
ya. geçmezden evvel "'1 
loologosla görüştü. Ga) 
nasında ald;ğı yerlere 
ımasını tavsi):c etti. 

Anadoluda bulunan se 
knyası beyler, Osmanll 
nin Rumclind ki meşg 
den istifnde ederek .h• 
mişlerdi. Bu işte BiZB 
parmağı vardı. ~ 

Bütün bu teşkilat,. 13 e 
yını hakiki bir endışeY ~ 
cek mahiyette idi. 'fıl~ 
çeri teşkilfıtile muntaı 
vücude getirmİi buluJlıı 
Osmanlı Turklet, 

Sırplar ve Bulgar~ dl. 
mak istediler. Anadolıl 
lerin isyanlarını duyar 

tarafa koştular (~ 

(l) 



a 
Hitler, Balkan harp sah
nesine gelmiıtir. D. N. B 
Ajansının bildirdigıne 
göre, Alman Devlet Re
isi, 52 inci doğum yıl
dönümünü kıt'alarının 
ba§ında tea'it etıuekte
dir • 

ı1 

<Bu 1azmın metinlerl .AnaCIOJll 
~anaa b&ıenıeriııden aımmıttır> 

.tlai. eden: lltıamnter Alatle 
n 11.T B . . di-· ~ • .ı.,,. . ajansının bildir gıne 

<>re, H.itıer 52 inci yıldönümüni. 
<ılkan harp sahnesine civar bir 
etde bulunan Alınan umumi .ka
arguhında tes'it edecektir. Hit
r, Yıldönümünün arifesini halen 
tnuıni karargah vaziıfesini gör
ekte olan busu.si bir lokantalı 

<lgonda, Kurmayını t~il eden 
e"a.tıa .geçirmiştir. Tam gece 
Clrısı, Alman orduları Başku -
~ndanı Mareşal Keitel bir nu-

u r/ÖYliycrek geçen senenin mu
Ô;l akıyetıe geçtiği, bu sene de 

e olacağını bildirmiş ve Al -

1 
~an Ordu unun Hitler'e bağlı -
ını tebarüz ettirmiştir. 

2 
1are al Göring d~, Hitler'in 

ebın~ı doğum yıldönümü müna
etıle radyoda bir nutuk söy

c ~~k Hitler'i medhüscna etmiş, 
tler'e, bütün Alman a k"t'.'r-r n· . 

uı tebrik} rini .sunmuc:tur 
nGOSLAVYANIN TAKSİMİ 

b. ~lgar IGlısesi Ruhani Meclisı 
ır ı r ç ıınaa davet cdilmıştir. Mec-

tu l'vtak_~donya ve Trakynnın kur
u uzerine çıkan meseleler 

cakı ında muzakcrelerdc buluna
ır. Cenubi Mnkcdonyada Ohri 

t l rı ~ .asır müddetle Bulgar pat
l3u tının merkezi ııdL Burada 
l'UJ ar patriklığinın yeniden ku-

ası isteniyor. 
J\l"ntxA CEPHELERİNDE 

r ~~hıredek.i İngiliz umumi ka
Ya cıhının bildırdiğine göre, Lib
llık a, duşmnn tarafından Tob -
y rnüdafaasına karşı yapılan 
ı:ı .nı .. bi~ ,hücum muvaffaki) etle 

kur ulmüştür. Sollum m nta -
1nda seyyar İngiliz müfreze

trı rı ve ke if kollan yen· den düş
r> na agır zayıat v rd rm !erdir. 
'° r 'k 

1 
Tnı tar esir alınmıştır. 

~ 1<ıbeşistanda Dessıe ehri ü
l ne Yürumekte olan İngihz kol
trıar, Şarı:H setir vazif esinı gör -
~ıekte olan düşman mevzilerine 
a laşrnışlardlr. 200 esir alınmıt-

itlkanlarda vazi 
yete ba ış 

\1 hıcl u.yS'Mbıı devam) 
!erden murck.kep bu k bıne leş
.kil, içın K'r ı, .Ba'Şvckılle muhtc
lıf temaslar yapmıştır. 

l\r J\. na Radyosu y nı k bıney bız.zat 
\u n llya et edeceğini bl)dırmı t r. 
le donanması Genel Kurmay B ş-
11., 

1 .Aın ral 5..:ıhelloı-yu B vekıl Mu-
11 ıı c ve Bahrıyc .N rlı ı ta"'1 euıım şltr, Kabıne ın dığ r Cıznsı 

ı olrqır· l . 
li a lııyc Nazın General P P • 

N zırı General N kol "d , Mil
r t N .. z rı Ccncral Kon.as, Harl

ı l'yc ve Mılll lkt t Nazın 
• bahllıye ve Umum! Emnı)et 

~ ıı d kıs Sıhh ye 11c Matbu
tı ~ıkolldıs. 

dun aat 17,15 de y ının et
. 'i Ut :tktben ilk ıçUmaını > ap
~ 1 n Kralı joıı radyo va ı

an milleun bır mcs j ncs
lvaı dem stir ki: 

uu hit ve nz mk r kal:ırak 
tın n.:ımu u ve ıst klal müca
d m edıniz. Vato.nı sonuna 

:\' Nı faa ctmelıylı.> 
h ı fAn,: ANDAKi 

u . e 
•il Ş.ı k . trl 

1 
r Ingiliz karargahının rcs-

"<> ı lldc liUnlnrı ı;&ylliyor: Yunan 
'llat aratorluk kuv\·etl rı ardcı kıt'-

1 • set· ti ç k 
1 

ır ve himayelerı nlunda ge-
1\ir tı IŞlcrıne devaın etmişlerdır . .Ma
ııt c manevra ,ıe nzımli muh rebcler 
lbılJl 1 olarnk ardcı kıt'alarımız Al
•l u fletleyJşlni tehire muvnffak ol
dı 1'll rl ve dilşmana ağır zayınt ver· 

Ctdir, 

ta~tcrfn blldJrdlğlne göre, '\: n:ınis
hırı ı ınuttefik cephenin sag ccna-
1 r bulunan Olimpos dağı Jngıliz-
Sı:o0~n.füın tnbliyc edilmiştir. 
'l' .... ~ı 

I RRUZLAR 

-

Bir kaynaktan gelen ha· 
bere göre de, Hitler, 0-
limpos dağındadır. Ner~ 
de olursa olsun, Hitle
rin Yunan cephesine geli· 
f İ, burada bir an evvel 
kat'i netice alınmaıına 
çalıııldığını gösterir. 

tır. Cenubi Habeşistanda ric'at 
etmekte olan İtalyan kuvvetle -
rinin takibi, gittikçe artan Habeş 
vatanperverlerinin iştirak.ile de
vam etmektedir. 

Bir İtalyan resmi tebliği bir 
İtalyan denızaltısının şarki Ak
denizde bir İngılız muhrıbını tor
pilledığini lhıldirmektedir. ŞımaU 
Afrikada İngiliz tayyarelerı Bin
gazi ve Trablus lırnanlannı bom
bardıman e~şlerdır. Tobruğu 
müdafa!l eden İnn'ilfz ku "\/etleri 
arasında Hint zırhlı birliklerinin 
de bulunduğu haber verilmek -
tedir. 

Röyter ajansının bildirdiğine 
göre, Hobeş İmparatoru ordula -
nın ba!>ında Debra Markos mın
takasır:da bulunmnk!.4ıdır. Yakın
da Ad'sababaya gelecckt"r. 
ŞANGHAY'DAKİ HADİSE 
Şanghayın cenup sah lin ıh -

raç edilen Japon kıt'alan Ninopo 
limanına hücum ctm~lerdir. 

Bu kuvvetin Japon abloka -
sında çoktanberi bir sızıntı teş

kil eden bo luğu tıkamak kara -
nnda oldu~ aşfüardır. Henüz te
evvüt edılmiyen haberlere gore, 
J~ponlar Ninopo'yu işgal etmiş -
lcrdir. 

Japonlar Ninopo'ya 20 kilo -
ım_>tre kadar mesafede bulunan 
Şing ai'de bazı mukav<'metler 
gördüklerini fakat, hava kuvvet
lerinin yardımile, bunların kınl
dı wını ve Japon l-ıt'alnrımn şim
di, sür'atle ilerlemekte bulunduk
larını bildirmişlerdir. Ninopo şid
detle bombardıman edilmiştir. 

etmf6tir. Bir İtalyan tnyyare crupu da 
More sahillerinde balıkçı gemilerini 
bombalamı_ br. 

Yw anı tnndnki İngiliz h:ıvn lqıvvet-
1 n k mrg ıhının b ldlrdığin<' r:öre, in
g Uz tayyareleri. Almnn p k bombar
dıman tayy releriyle km"Şılıl~ı !ar ve 
cc~ eden bir muhareb d on Al
man t yy re 1 dusılnılmUştilr. Aynca 
Melo uzcr nde bir çok Alman tayya-
re i h ra u ratılm~tır. 
ATMAN RESMi 
TEBLİGİ 

Alman resmi tcblğine göre, 'l'esalya 
ovı:: ında, Alman kıt'aları ın ·ı rin
dcn atılan İncıJiz \e Yun:ın ku\ \'t' n. 

r1n tak'p cdi~or. P nd 'ırt ında 
~ n na er \e ardcı kıt rı Jılman 
kıt'aL"tna t llm olmuşlardır. Almnn
Jnr Yeni e ve tııhnl 'yı al e
d rkcn pıkc t yyarelcr mClhlm reıl oy
namı ır. 

i 17an ka gfıhının tebljğınc göre, 
İtaly rı kıt':ılar Ama\ ulluk - Yuna
n! tan hud dı.ınn v rmışl rdır. Preve
z ye it h vn ~ını yapılmıştır. 
J,ONO ADAKl 
MÜ1' A 

Ofı Ajansının Londr daQ b'ldirdl-
ğ ne re, Balkan'nrda v zıyet çok 
ciddi t ı kkl edilmc;,tcdir. Yenişehl
rin du tü il ve Hıtlerın 01 mpos ,ıinğı
ruı :><'rle t :ı ha'tkınd ki haberlere e
hrnmılyetlc b kılmaktadır. Tımc ga
z<'tC ın n askeri muh rrirl, vaziyeti sa
edcc ciddi tclflkki etmekle k lınamış, 
son de ece cıddi olaı ak Uıvsıf ctm Ur. 
Bu ru tarz.ı gıttll.çe umumtleşmek
tc ve bazı gazetccılcri İng !terenin Yu
nanıstnna n_qcr göndcrrn 'nln mane
vi bir borç t.e~kil cttıgmı ısrarla yaz
mıyn cvkctmcktedir. Londra. .Balkaıı 
vaziyeti üzerinde bedbinclır. 
ATİNA DA 
BO~'IBA LAN ACAKMIŞ 

In,giliz ~ekili Çörçll'in, Atina ve 
Kahire bombardıman edlld ği tnkdfr
dc füınınnın da bomb rdıman ~ıle
ccgi yolundaki deki. asyonuna, Ital
ysn gazctel<?Ti cevap vermektedir. 

Giornalc d1talla gazetesi ~nJ&n ya
zıyor: 

cÇorçil Mihveri, Atlnııyı bombardı-
mtn ctn ekten mcn'c çalışıyor. Askeri 
z: nırcile.r icap ettirirse Atln:ı bom
b rdım o cidlecckfü Çö.-ı;il, tnrıhl ha
zıncl ı ıhtıva eden bi~ şeh n bombar
dımanı me 'ulıyetfni Itıılyanlnrın üze
r ne yuk k vatıkanı bambalıımnlc 
için h 1t Jrnwnmıyn çal ıyoı .> 

Bf'rlinde n dilen r mi bir tebll-
ğ s rl i Y \'Y da şlmdıyc 
kadar 1500 subayla 244 bin Yugo lav 
h rp e iri 5 yı' tır 

Ncvyorlc Time g ete ı, Yu os1av 
hilkümetlnı, m~nı Yugo lav u l..ımctl 
o •11k tanımakta d vam edcc<'fini 
yaZ'nnktadır. 

D N . B A'an51na glire, Almany nın 
Zafrep Ortn El ·ı ine Sicgfrlcd 

-Ka ehe ta.}ın l'dılm' tıı;___-+---

ÇOCUk mangala dişti 
(l inci sayfadan ievam) 

sel oda41a oyaarken içi ateş dolu 
mangala düşmüş ve mulıtelif yer
lerinde.o yanarak hastane) e kal· 
dırılınıştır. 

İngiliz hav~ 
kuvvetlerinin 

faaliyeti 
Londra 21 (A.A.)- Ilnva Neza

reti istihbarat dairesine Orta Şark
tan gelen bir habere göre, İngiliz 
avcı tayyareleri cuma günü Yu
nnnistanda büyük bir faaliyet 
gösernıişlcrdir. 

llunicane tnyyarelerinden mü
re:kke11 bir fiJoınuz Mcsscrschmitt 
109 ta) yarelerinden miiteşekkil 
biiyük bir h&l'tı kuvvetinin hima· 
yesinde U!:Rn en tnne Yunkers 87 
ta) ynresine tesadüf etmişlerdir. 

İng'liz a\cılnrı adef9(! dörde karşı 
bir ni betinde zayıf bıılunınnlan
na rağmen cerey neden muhare
beyi kazann11~ardır. Filomuz kur-
un izlerini taşıyarak, fakat tam 

mcvcudü ile ü süne dönıniiştür. 

Yunanistan
daki Harbin 

• 
istikbali 

(Il:lşmalmlden De\'am) 
İtalyan akınını durdurnınsı ve her 
iki orduyu da yeni yeui fcdaknr
lıklnra ve ikmal hazırlık) rına 
sc\'kctmesi dahi muhtemeldir. 
Ancnk, kiiçücük Yunanistaııın 
kahraman ordusunun mulml'emc
ti ne kadar pnrfak ve azimli olur
sa olsun 125 milyonluk iki miite
arrız devletin ve hnttii sıkışık ''n· 
ziyettc Macar - llın·nt, belki Bul
gar ordulanndıın dn istif nele ede
rek sd halinde cepheye nkıntcnğı 
kıtn t, ın lzcme, zırhlı \'e motörlij 
\•asıtular l ar ısında Yunnni~tnıı
dnki Jınrbin istikbali İugili:r.lcrin 
bu cephe~c getirebileceJ.leri yeni 
kınvetlcrin ve harp ma.lzcmc,iı(.ıı 
sayı ve kudretine bağlıdır. İngiliz 
)•ardınu ıniıfit olduğu takdirde; 
Alman \'C italyan ordulnrının za
yi:ıtını yüz binlere çıknrmak 

mümkün olsa dahi, knt'i \'e nihai 
zaferi Yunan _ İngiliz cephesinde 
bir nnılrnbil taarruz ve muvaffa
kiyet halinde tecelli ettirmek miiş
kül olacaktır. 

UiUıassa nıoförlii ,.e zırhlı vası
tn ile bol uıiktarda avcı ve bom
bardıman tayyaresine Yunan cep· 
hesinin muhta~ oldı ğu asikardır. 
~arki Af:r"lmdnki harekiit bitmek 
Ü7ercdh. l~ib)ıuJnki Alınan \'C 

İtalyan km·ı eUcr!ni imha edecek 
ııisbctte kuvveti bu cepheye tef
rik ttikten sanra, İngilizlerin el· 
)erinden gclt bilen hc:r tiirlii va
sıta ile Yun::ınivtmıl trıkvi) c etme
leri Avrupa hnrbin:n istikbali \'C 

İngiltcrcnin Avrupa kıt'asında 
mfü:tnkbcl icrtıatı bnkunmdan el
zem ve hnyntidir. 

İngiliz - Yunan cephesi karşı
~ındo bir defa fe~bit edilecek ve 

bCJ· türlü taarruz kahili) eti kırıla
cak olan Alman ordu unun talihi 
derhal dönecek \'C A' nıp:ı harbine 
başladığı günclenbcri daima mu
vaffakiyctc alışan Almnn ordusu 

için İngiliz - l'unan cephesini a-
11p geçememenin maddi ve ma
nC'l; İ sarsıntısı orduda olduğu ka-
dar iç cfkiırı uınumiyelerde \•e 
işgal hölgelerfodc de derhal ken
disini gösterecektir. 

Hiç şiiplıc yok ki, Bitlerin cep
heye katlar gelmesi ve Almanların 
titizlenmesi, daha -ziyade böyle 
bir netice) c karşı ko} mak içindir. 
Bu neticeyi her türlü gayrete 
rağmen tahakkuk ettirmek ise; ar- ı 
tık f ngiltcrenin bu uğurda sarfc
dcceği gayrete, inat ve tabaınmU
le kalınıştır. Yunan ordurunun 
yanıbaşında kahramanca döğüşcn 

A\•ustrnlyah ve Yeni Zelindalı 
kıtnot yeni motörlıe lru\•vctlcrle 
ve bilhassa bol miktarda B'\ cı ve 
bombardıman tııyyarcsi ile sür'at
le takviye edildiği takdirde, her
halde Uitler ordwunun da mu-

vnflnki) el silıri ve tılsımı bozu
lacak, kemi ini namağlup adde· 

den o orduda ilerlemek lrndnr ge
rilemenin de mukadder olacağını 
göreceektir. 

Alman ordusunu yenmek kin, 

Alman l•"<lu':iunun yaptığını ynp· 
mak 18.z.ımdır. Ynni: Tek cephe 

üzerinde \'e başka hiç bir ~ye al
dırmaksızm biitiin giiç 'e in1kanla 
çarpışın k, Yun~ni tanda İııdliz· 
Jer icin vaziyet şimdi, i~te bu 
snfh a girmiştir. 

ETEM lZZET BENiCE 

l Sovyet - Japon 
pakt birden bire 

oluvermiş! 
Tokyo 21 (A.A.)-D.N.B. ajansı 

bildiriyor; Mnnçulidcn Domei a
jnns,µın bildirildiğine göre, japon 

llariciye Nazırı Matsuoka So\yet
japon paktı meselesinin hiç bek· 
l«:>nmedik bir şekilde ortaya çık
tığını söylemiştir. 

Matsuol.a bn hu!>-ustaki beyana
tında şöyle dcnıiştir: 

Moskovadan geçerken gördü-

ğüm hararetli hii nüknbnldcn do
layı Stnlin ile l\1ololo!a teşekkür
Jcrinıi bildirdiğim sırada böJlC bir 
pakt akdi mc\'%Uu bahsoldu. Se

yahatim ii~lü pakta yeni bir ha· 
yat nefhası verdi , c tam bir mu· 
vaffakiyctlc 

aıetı. 
11 e: 

(1 hıcl s:ı.yfad:ın devam) 
elgimiz1e bü.ün BüyGk Elçilik 
erkanının ve Üsküp Başkonsolosu 
ile lreza bütün konsolosluk me
murlarının, ailelerile birlikte, sıh
hatte olduklan Almanya hüku -
meti tarafından bıldirjlmiştır. 

--_,.--o--

Amiral Darlan 
(1 inci sayta.dıul dc1'&111) 

almıştır. Bu bapta yen ~ karar 
a1ınıncıyn kadar işlere bakmnk 
iizere hususi komiteler tcskil O· 

ı,; 

lunmuştur. 

Pire limanmnın 
bomba: dımanı 

(1 lnel sayfadan d~-am) 
releri, mütemadi dalgalar ha -
linde Pire, Eleusis ve Megra'yı 
bombardıman etmişlerdir. Bom
balar hasan mucip olduğu gıbi 

ahali arasında da zayiatı mucip 
olmuştur. 

? .Alman .tayyaresi dıişiiriilmüş
:tür. 
Diğer taraftan, düşman tay -

yarcleri, Atinaya uzak olmıyan 
bazı bb1gelcri de bombnrdıman 
etmiştir. Bnzı koyler bombalan -
mış, sivil ahali arasında da ölü
ler vardır. 

iSPANYA 
(J lncl yfaclan dc\•ıım) 

ye perı er 11 spa.nı :ınu gerek 
Jıari('" gC'T k daJıili sit OJete 

mütcallık kararlar alacağı 
zaman d.:ıima •öiülerının se
sini ve arzusunu.» dinUy 1·ek 
hareket etmesi lazım gcldi
ğmi kaydetmekte ve şun.lan 
illivr> eylrmıc.J·ctedir.: 

Mukatlderatımızın l>izi bağ
lan t ~ulunduğu 1 arici .siya
set 1ıukkmda yabancılann i
leri surccC'ği mii,'alealar na • 
zan dikkate alınmamalıdır. 

Krahn mesajı 
(1 inci sa fadan devam) 

bi, bütün enerjisile idame etU -
ren Aleksandr Korizisin gaybu -
betinden sonra ve geçirmekte ol
duğumuz buhran devrelerinde • 
kabinenin riyasetini biz dcruhde 
etmeğe karar verdik. Harbe de
vam etmekle mukaddes huku • 
!kumuzu muhafaza edebiliriz• de
miş ve sonunda millet·n )'eni ka
bineye itimat edeceğim? emin bu
lunduğunu beyan etmiştir. 

-o 

Yunan tebliği 
(1 inci sayfad&n d"\'211l) 

göstermişfır. Düşman iki nokta
ya taarruz etmiş, büyük zayiat 
vererek, hareket nokta1arının ge
rJlerine kadar püskürtülmüştür. 
Müh:!addit esir aldık. 

Makedonya ve Tesalyadn da 
düşman fevkalade ş'ddetli bir 
tavynre faaliyeti göstcrmı ~tir. 
Buna r, !!men, yüksek klıman -
C.nnh v mızın pünı mucibince ta
dıl dılıniş olan hattımızı el'an ya· 
ramamı tır. 

ZAYİ - Adana askerlik şu -
besinden almış olduğum terhis 
vesıkamı zayi -ettım. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hukmü yok
tur. 
Adananın E kihamam mahal
le nd n t• .·tipliı · 20 dn umlu 

rerim oğlu Alı 

Harp vaziyeti 
, l inci yf :ı devam) 

Jcrindel::i tonrruzlar, Alman yar· 
nınsınm iklet rner ezini teşkil e
diyordu. Gre\ enn ımntnkası İngi
liz - Yunan ordularının omuz o
muza veı diği nokta idi. Alınnnlar 
adet)eri \CÇJıi]e iki ordunun ara• 
sına da taarruz etmeyi fn~ dalı 
gördüler, cenubi Yugosln\•)ada; 

gnrp cephesinde daima bu tabiye
yi lmllanınışl:ırdır. 

Taarruz 15 nisan sabahı tayya· 
relerin \'e zırhlı motörlü \ asıtaJa
nn müşterek hücumlarile başladı. 
Alınnnlar Yenişehir '\'C Tırhala is
tikametlerinde yarmak için siklet 
nıerkczile ve kuvvetli ihtiyailarla 
derinliğine tcrtiplcnmişlerdi. İlk 
tabiye hedefi Yunan - İngiliz sağ 
cc ınhında yüksek \'e sarp bir ka
le gfui yültselcn Olinıpos dağını 
koılarmaktı. Bu daj,',.-.n hnttıbnliısı 
elde edildikten sonra İngilizlerin 
Ycnisehir ovasına doi',rnı rurülmc-
1eri mümkün olacak ve bu ovada 
motörlü ve zırhlı birliklerin seri 
hareketi karşısında İngiliz.ler mu
annidnne müd:ı.fna ynpaınıyacnk
larrlı. llu ınaksntln Almanlar ağır 
zayiatı göze nldılnr, Yunan _ İn
gilİ7. snğ cenahına ve merkezine 
ardı kcsilmiycn zırhlı ve motörlü 
vasıtalarla, tayyarelerle 5 gün ta· 
arruza devnm ettiler. Yunan • 
İngiliz kıt'nlnrı, şimdiye kadar eşi 
güriılm :ni,. bir şekilde urlılı vn
sıtnlarn k:ırşı 5 gün kahramanca 
miid:ıfaa yaptılar, iJcri atılan ve 
me\'zii yarmak istiycn Almnn 
motörlii kıt'nları '\'C pi) adesi nıu
J abul taarruzlarla geri atıldı. Al
manlar 5 gün zarfındn muharebe 
meydanında 50-60 bin ölü bıraktı
lar. Fakat hu çok ağır za) iata roğ
nıeu nmlınrcbe mel dnnma kütle 
halinde yeni kıt'alar se\ kine ve 
taarruza dc\'am ettiler. 

Bunun üzerine cephe kuman· 
danhr,.ı, G•cvcna ile Adriyatik a
tn">mda bulunan Yunan lmvvctlc
rini geri çckmc:;.e ve Yunan ara
zi inde yeni 'c dnr bir cephe tut
mnğn knrar '\'enli, Yl'nnn l.ıt'nları 
sol ccnnhta muntazam ckilde lC· 

ni melZilcrc çekilir ve A'.nıavot- • 
luğu tahliye ederken ingilizlcr snğ 
cenah '\'e merke7.de mukavemete 
ve mukab'J taarru'.Llarla miidnfaa
yn de' am etti. B<>yle yapılmnsny
dı, cephe belki de ) nrılncak, kıt'n
lnr dnğılncak \'C geride yeni bir 
müdafaa lınttı tutmak mümkün 
olm9·acnku. Bu suretle cephe hu· 
mandanlığı so) cenah geri alının· 
cıya kndar sağ cenah \'c merkez
de muannidanc mi.ıdafnn'.\ a devam 
etti ve Alınan yarm11larına mani 
oldu. 
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Barb Ve Caıaalü Tefrikası 

ilen idam olunur 
Yazan: M. ATLI Tefrika No. 61 

Sustum, bu garip J aponun 
yüzüne dikkatle bakıyordum 
japonun kuvvetli bir kanaat ve t 

acı bir istihza ile SÖ) ledıgı bu söz
ler üzerine udeta morard m. 

Fakat, bu garip ve hakkımdaki 
maksatlan tarnamile meçliulüm 
olan japonun önünde, sinirlcrune 
hakim olmam lazımdı. 

Onun için: 
- Pekala .. Bay Tuhuroi!. dedim. 

Bu me Plcyi anlarız!. Şimdi, sizın 
mnksnd mza geç lim!. Kontla gö
rüşüp görüşıned - "mi niçin sor
dunuz?. 

Tu umi şi mis g i yumuk ~lle
rile gö IUkler ni din: ltti: 

- Size yaptığı teklifi kabul et.. 
tiniz mi? 

Diye sordu. 
- Hnyırt 

- Fakat ... 
- S'zc hnvır diyorum, Bay 

Tuhumi Mademki, çok hayret e
dilecek bir 1 e, b mı böyle lb'r 
teklif ynp ld nd da rdar
sı.nız!. He h lde ş'd et ve hatta 
h ... knrctle bô) le bir t k ıfi ı eddet
ı· imı de ö~rcnmiş o manız lazım 
gclır!. 

Japon hiç tcreddtlt etmeden; 
- Ooo ... Evet!. dcdı. K ntun 

teklifini ı:;ıdd tle rcd ettı ızi 
biliyorum!. Fakat, sonradan, size 
Kontun \erd fl murl t bitmeden 
Kontun villas.na gıtmediniz mi?. 

Posta m vezzllerl 
(1 hıd saylauan d va.m) 

lerin manc:lnrımn bır miktar art· 
mnsı için yeni mali ) ıl bütcc ine 

Esrarengiz japonun yüzune müt. 
hiş bir hayretle bakmaktan ken
dimı alamadım. 

- Ha ... Evet!. Bunu mu soru
yorsunuz?. Villaya gittik!. dedim. 

- Bu gidişiniz, Kontun tekU... 
fıni ka'bul ettiğinizi ifade etmez; 
mi?. 

- VaUahi, Bay Tutıumi, hayır!. 
Size hay .r! dıyebılirım, if de et
mez!. Çünku, b n bu dn,,; ti sırf 
Ann nm 1 r rı ıizen c l b 1 et
tim. K ntan t kl f ni s nn <ia 
nsl k bul :n d .ı m!. Fa at .•• 

- Evet, Fa nt?. 
- Falrnt, t:ımdi 1ş d g ·. or!. 
japon gozlerımm ıçıne bakarak 

scrdu: 
- Ne gı"bi?. 
- Ne gıbı mi?. Ş.mdı vaziyet 

tamamile d ği ı"oı ~ 
hakikat n n d 
tun kansı d ılsc ... 

japon hemen atıld : 
- O ta dirde K ntun teklifini 

kabul eder mıydin z?. 
Dıy~ rdu. 
Sustum. Bu garıp j ponun yü

züne d h tle ibakı) r um. '1eç
!hul maks tları hakkın a en kıi

ç k fikrim o mıyan bu ndnm ha
kki :fıkırlerımı soylcmek is emi
yordum. 

c 
lenıİ)erck içeriye 
biliıhnrc tt nl 11 

dan aralarında Kı tJ kn • lnr da 
bul an 60 k' 'lik b"r gr ken
dilerinin nlınmaınas na n ıitccssir 
olnrak bazı yerlere ikib t etmiş
lerdir. 

Bu hadise hakkında mezkur 
lnıınpanla müdüru hu sabah ga
zetemize şu izahatı 'crmı t.r. 

•-Geçen lll !azla tüt 'ı · .. ıedi
ğimi:r.dcn 150 işçi ullanırdık. Bu 
yıl 350 i çi almayı kararla tırcl le. 
Bu bnb da kadrom z d ldu. Bi-

• 

19 nisan günü .Alımınlar Olimp 
dnğı mıntnkasındn siirckli fnnrru
za devam etti. Artı], bulıınulan 

h,ıta müdafaa telılikcli idi. Al
manlar 01inıp dağı tepelerine c,:ık
mağn tnU\ nffnk olmoslardı, Mc\'• 
ziin sağ cenah ve merkezden )n
rılmno;ı ihtirnnli bn u;österıni rti. 

· tahs"s:ıt koımıustur. 

Cephe lmmandanhğı doğr•ı bir 
kararla, çeldlmcf'!e ve yeni bir 
ıne\ zide tekrar miidnfaa~ a karar 

'erdi. Sol cenahta bulunan Yu
nanlılar ileride knlınaını olduk
larmdan artık tekmll C'W!phe ile 

geri c-ckilmcktc ve ) eni bir cephe 
tutmakta mahzur ) oktu. 

ö:...ıe anlıyonız ki 19-20 nisan 
gecesi İngilizler sağ cenahta O· 
limpos dağını tahliye ettiler. Sağ 
cenah mihvc:.r olmak üzere. Plana 
tevfikan geri çekildiler. Hangi 
me'\ ziin tutulduğu hcniiz belli de
ğildir. Almanlar Yenişehir ve 
'l'trhalayı nldıklannı ve Yeni ehir 
Ola ında ilcr]cdiklcrini haber ve-

riyorlar; eğer bu doğru ise İngi
lizlerin ,.e Yunanlıların yeni tut
tuldan ınevziin Sambriya nehri 

cenup sahilinde olması muhtemel
dir. Bii) ük miidnfna cephelerinde 
kısa mesafelerle çekilme ynpıla· 

maz. Yenişehir ovası ise zırhlı ve 
motörlü vasıtalarla tay) arclerin 

hücumlarına müsait bir sahadır. 
Bu itibarla Sambriyn nehri cenu
buna çekilmek daha muvafıktır. 

Yeni müdafnn mc,•ziini, Alman
ların ve İlalyanların yapncağı ye
ni taanıız1arla anlı nb'lcc:eğiz. 

Sollum önünde 
<I tnrl sayfadaıt de"t'11111) 

Sollum önündeki Alman iler -
leyişi, bir haftadanberl durdu -

rulmuştur. Alman - İtalyan M:ila 
ordusunun, mayi mahruk stokları· 

nı tamamlamadan evvel Manne
rik çölünü geçmek istemediği an
l~ı1maktadır. (Tobruk) yanla -
nnda el'an bulunmakta olan İn
giliz ordusunun mevcudiyeti, t -
talyan ve Almanlar için i>ir enceI 
t"'.şldl etm{'ktedir. 

Diğer po tn memurl rmın da i -

leri !evknlüde znnıaıılarda çoğalıp 
gcnişlcdıg'ndcn rncsni zamanı ha· 

rieinde çnlı • nlarn nmay) en c as
lar d:ıircsintlc ınunznnı yc\'111İye 

verilecek ve :;ey.) nr memurlar, se
ferleri de\ am ettic;i müddetçe bir 
fark alacakl rdır. 

Çok r kı bir 
adamı ö d .... rdü 

Al' un arayda Dökmeciibrahim 
50knbındıı 30 numarada oturan 
Ali oglu l\le-hmct Dokwnacı ismin
de biri dün gece faz.hı rakı içmiş 
ve çok sarlıo_ş bir halde snat 23 de 
evine dönmüştür. F"at mertli
venleri çıknrken fazla rakının to
sirile birdeubirc fenalaşmış ve 
yere diişiip ölmüştür. 

Tnbibiadli cesedi morga kaldırt
mıştır. 

(L t) 
ni.) et nltınd:ı bulundur c:ık t d
birl r alac i-.!lr. 

H rİtn.) a .bakıldığı :r:aman hunun 
iıınul \C ehe mİ.)ct un1 ılır: 

Kanada an Grocnl 6, 
ma la, h kı tte rik ım :ap
tığı, İn ')tere e yeni bir \ 1 aç· 
ınak 'e bu ~olun bu riık b r kıs
nı nı cmni et a1tıruı al aktır. 

G'"rüfü~or ki Ameı·iknnın Ju~il· 
tereye yardımı çqk mutcneni şe
killerde teeellı etmcktedır \e gim 
geçtikçe de temposu hızlanmakta· 
dır. Fakat bu )ardım, hitlu Alman
yanın lehinde olan lruv'\ et mu" a
UftC1iİni İngiltere,nin lehine ola
rak ağırla ırmak i in kafi mik
tarda '\'e icap ede..n sü'attc ~ ctişö
cek mi? Bu, ben üz ce\ abı kat'i o
larak verilememiş bir :sualdir. 

DE11t!İRCİ ALINACAK 
Dcmirlibcton işlerinde veya 

soğuk demirde, otomobil tamirci· 
liğinde çalışmış amele alınacak
tır. Taliplerfo .acele olarak Ma .. cnt 
San'atkarlar Cemiyetinin Kalafat 

Yerindeki 141 No. lı merkezine 
.müracaatlan Yevmiyeler 3 ili 
5 lira arasmaadır. 

Not: Amelenin Türk olması 
şarttır. 

.-.----------~----------~--------------------------5 elimi ye Satın Alma Komisyonundan: 
l - Cihcll ,ftSkeriye ihtfyacı için clOO> ton saman ile c-100> ton kuru ot 

paznrlıkla satın alınacıılı:tır. 
2 - Pauırl1ğı !2/4/941 'Salı ıün8 •at ıı de Selhniyedek.I 

misyonunda satın alınnf::ıktır. 
3 - Evsaf ve şeraiti her iÜJl meZJc 6r Jcomisyooda ,eöriiJ 
4 - Pazarlık neticcsi takarrO.r cdec3 ek tiynt üzerinde 

cnktır. c3120> 

tın alma ko-

Devlet UemiryoHan Yelim nlan lş1etmeU. ldaresHla~lan 
i&S 

Muhammen bedel! (120.000) yh )'irini bin lim olan IOOO adet deri cabl 
5/6/1941 P zartest günü saat (15) de lı;apah nrt usula ile Ankarada idare bina 
Sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek I Uy ı lcrl (7250) liNlılt vak1cat temln:ıt ile kanunun ta-
yin eUiğl vesikaları ve teklıfle:ria.l a:rat gün saat 14 de kadar Komisytlll 
Rclslı!ine vermeleri l~umdır. 

Şartnameler (200) kuruşa Ankara• Hudarlaala ~de satılnuılı:-.. 
dır. ( .. ) 
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On beş dakika 
kırılmış, 

sonra 
kolu 

0ıı iki 8illhlı muhafız iiç dört 
daıcı<ada yarıya inerek kaçacak 
oıtelik arzmağa başladılar ... Maa
;ına!ih sarayın avlusuna çoktan 
haber uçurulm~, pürsilah muha
fız bölükleri vukarı çıkmışlar, sa
lon kapılll:ından sel r?ibi aka:-ak 
Türk denizcilerinin iiZ'erine sal • 
ciırmışlardı.. 

Dört kişinin yüz kişi !le döğüş-
111esi gibi nisbetsiz bir döğüşü Mu
rat ağa ve arkadaşlarının kazan
maları imkAnsızdı ... Maamafih ye
:ırl gelenle de döğüşe devam eden 
dört arkadaş kılıçları parçala -
mncıya, kuvvetleri tükeninciye 
kadar mücadeleden yılmadılar .. 

On beş dakika sonra Hasan Kel
lenin kılıcı kınlmış, sol kolu ya
ralanmış, Murat Ağanın omuzu
na bir lllW'ak batırılmı•, diğer iki 
lıevend de ağır -aralı olarak sel 
gibi bastıran Kardinin muha 
tızlan Türk elcilerini kıskıvrak 
yakaladılar .. Ellerini ballladılar .. 
Bövalyeve de bu muvaffakiyet -
!erini (?) haber verdiler. 

Kardini ancak o zaman salona 
avdet etti. tl'stleri, başları parça
lanmış, gömleklerinin yırtı'k yer
ltrinden a<lall vücutleri görünen 
n beniiz döğüşün şiddetile solu
makta bulunan Murat alla ile Ha-
8all Kelleye yaklaştı. Elindeki kır
lıaçla. suratlarına vura, vura: 

- Sizi gidi vahanın baldın çıp
Jıaldan.. Şövalye •at.osunda kılıca 
4avrannıanın ne olduğunu ben 
ııi.ze ptereceğim! 

Diyerek işkenceye ba<tladı. 
GereC badnn Murat ağa ve ge

M<ae Hasan Kelle, yüzlerinde 
bııh bir iz oırakarak şaklayan 
kırbaca gı:k demeden şayanı hay
ret ı. irade ile mukavemet gös
M!ri.....rlar, yaltız vüzlerinde kan 
cizgilerinden hasıl olan şahrem
leri, ıztırao ifıode eden bareketler
.ıen sakınarak belirtivorlardı. 

Hasan Kellenin vüzü iyice kan
la irtüldüffi sırada, salonun dip 
Mrdfterinden birinin aralandığı, 
buradan fırlıvan genç bir kızın 
!koşa k°'8 sövalvenin yanına gel
Clği, bu kırbaç ve zulüm sahne -
sini aralıyan bir müdahale ile şö
·nlye Kardininin önünde diz çök
tüiii ıörüldü. 

Bu, şövalyenin 'küçük lı:ızı An
jello Kardini idi .. Şövalyenin yeni 
bir darbe indirı.1ek üzere havaya 
kalkan kamrılı kolu kızının ö -
nünde tiz rökmesile yava• vavaş 
-anına indi .. Salonu dolduran mu
hafız askerler, subaylar, saray er
l<ftnı baTI'l!tten donun k:alı:nışlar, 
taş kesılmışlerd.i. 

Kardininin bundan hiç hoş • 
!anmadığı, belki de kızını feda e
decek bir harekete geçmesi ihti
mali kendini vösteriyordu. AA· 
1ellii Karelini, babasının dizlerini 
kucakladı ... Teessür dolu bir ses
le yalvardı: 

- Asil ve muhteşem babacığım .. 
Aziz Yahyarun aziz başı için olsun 
bu murdar korsanları buradan 
defet! Onların hainliklerinden çok 
korkuyorum. Sade kendim için de
ğil, senin için, anam, kardeşlerim, 
din kardeşlerimiz için de •!'lıi kor
kuyu duyuyorum. 

Başlarında Turgut bulunduğu
nu da söylüyorlar .. Kantırada Ve
nedilı: ltontu Çegaleyi, en müşkül 
.:amanında bile kafese koymak -
tan, alay mevzuu etmekten geri 
kalmıyan bu şerir korsandan sa
lcnmak lazım. Yalvanrun sana 
!J3 bacığı.ın.. Bunları defet bura -
dan .. 

Kar<fınl, mermıliln hiliifına kı· 
zma rikkatle baktı. Eğildi. Yer • 
den kaldırdı. Yumuşak bir sesle: 

- Çok mu il.ziildün lo2ı.m! 
Dedi, emir bekliyen muhaf12 

aıbayına bir işaret yaptı, ilave 
ettd: 

- Bu mel'un korsanları zin -
elana atın! Umanda bulunan kor
san gemilerile harbe tutuşacağız! 
Bana topçu lı:umandaruru çağı -
rın! 

Murat ağa ile Hasan Kelle, iti· 
lip, kakılarak salondan çıkarıldı
lar. Trablusun tn~0u kumandanı 
Normandiyalı bir muharinti. Şö
valyenin vanına geldi.Emir aldı. 

- Şimdi bülün toplarınızla li
mandaki korsan ııemilerine ateş 
t.çaaaksın~ 

Hasan kellenin kılıcı 
yaralanmıştı 

Trablus felırini bir daklka içinde 
harp havasının ağırlık kabusu 
kapladı~ Halk, sahile yakın ev -
!erden çıktılar. Çöle, vahalara 
doğru kaçtılar. 

Kardini, kızı Anjelliiyı beraber 
"'Ürilterek içeri, kendi dairesine 
çekildi. Kızı Anielliiya yürürken 
soruyordu: 

- Sen ne zaman salona geldin? 
- Sizinle beraber heyeti kabul 

ettiğiniz zaman .. 
- Pekiilii; korsanlar askerle -

rime kılıç çektiği zaman da ora
da mı idin? 

-Evet •.. 
Kardini kızının bu erkekce ce

saretine havran olmustu. Devam 
etti: 

- Hiç korkmadın mı lczun? 
- Hayır babacığım.. Kardini 

ismini ta•ıyan insanlar korkunun 
ne olduğunu bilmezler .. 

- Ya Turguttan korktuğunu 

söylüvordun biraz evvel? 
- Turguttan yalnız ben, bir 

Kardini veya kadınlar de~il, en 
şöhretli amiraller, en kudretli hü
kümdarlar dahi korkuyor. O, müs
tesna bir korku ve dehşet sem
bolü .. 

- Turgudu, sonin muhayye • 
lende fazla izam etmişler .. 

- Belki .. Amma, bütün Ve -
:nedik, Frank, İspanyol, Cineviz 
ve Malta halkı bövle düşünüyor, 
bövle söylüyor! 

- Onlar da sen!_n gibi avni ev
hama düşmüş ruh hastalan, za
vallılar ... Şimdi kudretli topçu -
ll'UZ bu baldırı rıolak alayını topa 
tutacak. Ve tabi! de imha ede • 
cek.. İster misin sana şu kısa har
bin bir hediyesi olarak o Turgut 
denilen koca serseriyi köle diye 
vereyim? 

Anjella hayretle fincanlaşan 
bakışlarını babasının hud'a dolu 
gözbebeklerinde gezd'.rdi .. Hiç ses 
çıkaramadı. $övalye devam etti: 

- Turgutlu esir edecei!im. Fa
kat sana köle dive. vermiyeceğim. 
Cünkü hiçbi~ Kardini, kendini kö
leleri arasında bu kadar bavağı 

(Arkası nr) 

Zührevi ve Cild Hastalıklan 

Dr. Hayri Ömer 
Öileden sonra Beyotlu Atacamli 1 
karşısında Hasanb•y Apt. No. 33 

Telrfon: 48586 

MAKSİM'de Her Akşam 
Yeni Y I LD I Z 

s 
ve kıymetli San'tkar NECDET 

20 kişilik muhteşem S Z 
heyetilc birlikte seanslarına mu

vaffakiyetle devam etmektedirler. 

SATIŞ ILANI 
Üsküdar icra Memurluğundan : 

Yuauf Ziyanın Hasana olan borcundan dolayı haciz edilmiş olan Bolazlçlnd• 
Kanlıca mahllesiıtin Fıstıklı caddesi ve sokağında eski 12 mükerrer yeni 8 kapı 
nwnaralı &ag ta.rafı Halilbey hane ve bahçesi arka tarafı Hacı ve sfi.ire müşte
reklerının hanc$i sol tarafı baza• Hacı Azmi menzil ve bahçesi ve hazan LOUiye 
Hanımın hi.sscsine tahsıs k1lın;ın mahal ve cephesi Fıstıklı caddesi ile mahdu• 
Şah Huban ve Atullah _vakfından icareij. Huban vak.Iından 1000 lira kıymeti mu
hammeneli balıçeli hanedeki nı.sı1 hissesinin umum1 hükilmler dairesinde ve açık 
arttırma ile saWmuına karar vullmiftir. 

EVSAFI: 
Vazlyetı hazırası: Gayr! menkul Kanlıca Fıstıklı caddesi sokatmda 8 taj No 

aın.ı taşıyan bahçenin arka tarafında ahşap hane olup meı.kOr h.ane cepheye cilt 
kanatlı ahşap bahçe kapısından eiriJerelı: merdivenle bahçeye çıkılır ve bahçe
den ıkinci bir merdivenle bancye eJ.rlllr. 

Zemin Kat: Bir oo.!a üzerinde üç oda bir he!A mevcut olup birinci lı:atın cep
besi balkonludur. 

Bahçe: Hududu kAı!r ııed dıvarlarla ~dit edllmlt içinde bir miktar muhte
lif cins meyva ağacı ve gül tidanlan vardır. Bakımsız bir mahaldir. 

Umumi evsafı ııayr! menkul alıpp eski ve tamlre muhtaçtır. Saçaklan harap 
bir haldedir. İçinde su; elektrik ve kuyusu yoktur. 

!-İşbu gayrimenkulün arttırma prtnamesı 28/4/llMI tarihinden itibaren 940/ 
2751 No. ile Üsküdar icra dalres.iıı1n muayyen numarasında berlr.e
•in ı~rebilmesl için açıktır. İllnda yuılı olanlardan fazla malllmat almak ısti
yenler, ifbu prtnameye ve IM0/2751 dosya No. siyle memurlyetimize müracaat 
etmelidir. 

2 - Arttırmaya lttlralt için yukanda yuılı 1r:ı7tnetln % 1,S ıılsbetlnde pey 
&kçeai veya mıll1 bı.r bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (14add• 124.) 

3 - İpotek sahlbl alacalı:lılarla dJler aWcadarlanıı ve irtifalı: baltla ııalılple
rinin cayrimenkul Uzerindeki baklannı, hwusile faiz Te maarata dair Olan iddl
lannı iobu uan tarih.ınden itibaren 15 cün lçınde evrakı müsbıteienyle bir
likte mcmıırıyetimıze bUdirmeltri icabeder. Abi halde baklan ıapu aicill ile 
sabit olmadikca .. ıış bedelinin p.ayiqmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya !itiralı: edenler arttırma prtnamesinl o
lı:umuş ve lüzumlu malllmati aııru, ve bunlan tamamen lı:abul et.mil ad ve itibar 
olurıurlar. 

5-Gayrimenlnıl 12 Mayıs 1941 tarihinde Pazartesi g!lnfl saat 14 den 16 ya ıca
dar Üsküdar İcra Memurlutunda üç dela bağırıldıktan sonra en çolı: art
tırana ıhale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen ll.ıymetin yüz.de 75 ini 
bulnıaz veya satış istiyenin alacağına nıçhanı olan diğer alacaklılar bulunup ta 
bedel bunların bu ıayri menkul ile temin edilıniş alacaklarının mecmuundan 
fnzlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhi.ıdü baki kalmak üzere arttırma 10 Kıln 
daha temdit edilerek 22 Mayıs 1941 ıarıhinde Perşembe günü saat ı4 den ı6 ya 
l<adar Üsküdar İcra Memurluğu odasında, arttırma bedeli satış istiyenln alaca
&na rüçhanı olan diğer alacaklılann bu ıayrt menkul Ue temin edilm..iş alacak
ları mecmuundan fazlaya çıkmak ve muh:'..ımmen kı:vmPtınin ~11 75 ini tutnıak 
sartiyle, en çok antırana ihale edlhr. Böyle bir bedel eloe edilmezse ihale ya
pılmaz. Ve satış 2280 numaralı kanuna tevfikan geri bırakılır. 
let içinde parayı vermezse lhele kararı tesbolunarak kendisinden evvel en yük ... 
let içinde parayı vermezse lhale Uranfn.holunarak kendislııden evvel en ,.,:lk ... 

lek teklifte bulunan kimse anetm~ oldu .:u bedelle almal:a raı.ı olursa ona. ran 
olmaz veya bulunmazsa hemen yedi rttn müddetle arttırmaya çıJr:anlıp rn çok 
arttıran• lhaJe edilir. İki iltale aruuıclaltl farlı: ve ıecen lflnJer için % s eten he
sap olunae:ık tai.2. ve diğer zararlar aynca hükme hacet kalmaksızın mernuri1e
llmlzce alıcıdan tahtU olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu fenli harcını y1.nn1 

ııenelik vakıf tAviz bedelini ve ihale karar pullanru vermeğe mecburdur. Mü
terakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve delJAliye resminden mütevellit bele
d ye ru -umu ve miltcrakiın vakıf ıearesi alıcıya ait olm<ıyıp arttırma bedelinden 
tenzil olunur. 

İşbu ,ayrimenkul yukanda gösterilen tarihte Üsküdar fora Memur-
luğu °'4:ıc:;ında işbu il:1n ve ıöaterUen arttırma prtnamesi dairesinde aatılacaüı 

Mn olunur. 940/27~1 

nıuınıırmmııımmmrııll'nııı:rımımıııımı: 1ıııı!mımıı:mııımıımmıu'ı111mımıımııııı 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

~ 

~~PARA 
\ HAYAT YAlll~!SIN 

~.!!İ~E~Si!_!LN_!l~UR 

1 Alu•to•, 3 İlı:lnciteşrln 
tarihlerinde yapılir. 

1941 ikramiyeleri 

> = 1500~ 
> = 2000.-

> > = 2000.-
> > = 3500.-

> = 4000~ 
> = 8000.-

21 Nisan 1941 

> 
> 
> 
> 
> 
> 

18.00 Program ve 'Memleltet Saat 
A,yan. 

18.03 Müzik: Radyo Caz Orkestrası 
(İbrahim Özgür İdaresinde). 

18.40 Müzik: Radyo İncesaz HcyeU. 
19.1~ Müzik: Havaıyen Parçalar 

(Pi) , 
19.30 Memleket Saat A;ı-an, n A

jans Haberlerf. 
19.35 Konuşma: Ziraat Talı:vlml. 
19.50 Müzik: Karışık Şarkı ve Tür

kOter. 
20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzik: Oda Musikisi - Yaylı 

Sazlar Kuerteti. Çalanlar· Ll
ko Amar, Enver Kapel.man, 
fZ2et Albayrak, Mea'ud Ce
mil. 

21.00 Müz!k: Dinleyici istekler!. 
21.30 Konuşma. 

2ı.-ış Müzik: Radyo Orkestrası (Şef: 
Dr. E. Praetorius) 

22.30 Mrmleket Saat Ayan, .\jaruı 
Haberleri; Ziraat, Esham -
Tahviiftt, Kambiyo - Nukut 
Borsası (Fiynt). 

22.45 MUzik: Cazband (Pi.) 
23.2.5/23.30 Yarınki Program ve 

Kapanış. 

latanbul Komutanlığı Sa
tınalma Komiayona 

ilanları 

Bir b~naya yaptırılacak dahJU yan
gın ıöndürme tesisatı açık eksilt
me ile 28/4/~41 günü ihale edilecektir. 
Keışit bed<>li 9709 lira olup ilk temina
b 728 lira 18 kuruştur. Şartnamesi 

her ıün komisyonda görülebilir. is
tekiilerin beiU ııün ve saatte Fındıklı
da satın alma komisyonuna ıelmelerl. 

.2889> 

Beherlne tahmin eldlen fiyatı 45 Ura 
olan 200 - 250 litrelik 150 adet çem
bE>rU ve ga lvanlzli bidon satın alına

caktır. Muhammen b<?deli 6750 lira ve 
kat'! temlnati 1013 liradır. isteklile
rin 22/4/941 eilnil saat il de Fındıklı
da satın alma komisyonuna ıelmele-
rt. .2992> 

1 
Deni: Leva:zım Satınalma 1 

Komiıyonu ilanları 

1 - Keşif bedeli • 4600> lira 40 ku
rut olarak ınşa edilecek iki binanın 
21.4.941 Pazartesi gunü saat 16 da Ka
sımpaşada bulunan deniz levazım sa
tın alma komisyonunda pazarlıkla ek
ailtmesi yapılacaktır. 

2 - Kat'! tem1nat.ı c&90.06> Ura olup 
fenni ve hususi şartnamesi bıer (tin iş 
saati dahilinde mezk.Ur komisyondan 
bedelsiz alınabilir. 

3 - İstekiiierin 2490 sayılı lı:anunun 
lsteclili vesaıkle bll'likte belli &ün ve 
saatte adı eeçen komisyona müracaat
ları Uln olunur. •3100> ... 

1 - Beher kilosuna teklif edilen 
1050 kuruş ıall ıörülen 200 Ol 1400 
kilo süngerin 22.4.941 Salı günü saat 
14: de Kasımpuşada bulunan komls-
7onda pazarlıtı yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi her cün if saati 
zarfında komis;yondan bedelsiz olaralt 
alınabilir. 

3 - İsteklilerin tekli! edecekleri 
miktar ve t:atlara ıöre yil7.de yedi bu
çuk nisbet;nde ilk temınatlariyle bir
likte be11i gün ve saatte lı:oınlsyonda 
hazır bulwıma!arı llln olunur. (3042) ... 
Marmara fi .. Gbahri K:. u
tıoalma komiayonaadaa 

Benzin İlanı 
1 - Bir lı:iloewıa tahmin olunan fi

yatı se kurut olan 50.000 kilo lt:alın 

benzin, dökme olarak pazarlıkla aatm 
alınacaktır. 

2 - Pazarlitı 24 Nisan 1941 Per
sembe günü saat ı4 de İzmitte tersa
ne kapısındaki komisyon llinasında 
yapılacaktır. 

3 - T•minatı 2700 liradır. fnok111e
rtn bu işlerle ilcili oldulı:lanna dair 11-
'.lret vesikalariyle birlikte belli atın 

\.'C" •ruıtte komisyon başkanlaı>na mü-
rat:lttUarı. .aıA8> 

joARrslııi eTuıı İ) l!AHK.rJ 
\K._BAMIYEL.I ttESAI" _,. 

• 

------~ 
1 İST ANBUL BELEDİYE~ iLAN~ 

ıs 

216,00 
288,00 
2177,70 

16,20 
21,60 

165,33 

Kapalı çarııda Divrlk solı:atmda 18 numaralı dükkAnıt' 
Kapalı çarııda Divrik ookağında 21 numaralı dükklı.n~ 
Fatihte Muhtcırip İskender mahallesinin Fevzipas> 
!atçı sokağında 104 üncü adada 217, 77 metre murabbll 
sanın satışL 

185.15 :tl.S8 Kumkapıda Kitip :ıt.uım mahallesinin Kltip KasıJll 
lı.nda 11 inci adada 5465 metre murabbaı sahalı arsaı'-

41,30 

30.88 

8,10 Fatih Şehremininde Denizaptal mahallesinin Vefikııaı' 
sinde 203 üncü adada 82,60 metre murabbaı sahalı a 

2,32 Fatih Şehremininde Denlzaptal mahallesinin Ve!JkpaŞ" 
de 203 üncü adada 61,75metre murabbaı sahali ars:ınıtl 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mlklarlan yı_ikarda yazıli işler aY~ 
arttırmaya konulmııştur. Şarlnamelerl Zabıt ve Muamelat MOdür!Oii! 
de göıilleblUr. İhale 2/5/941 Cuma günü saat 14 de Daimi Encümen~ ._ 
cakt. . Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarlyle ihale gWl ki 
saatte Daimi Encü.meıde bulunmaları. (2985) ~ ~ 

Ba.f. Dif. Nezle, Grip, R.omat•zma. 
Nena.lji, ILnklık Yo ROıtlo ~nlannı&ı Dcrho.l Kete' 
icabında roade 3 bJ• llınab!lir. T AKLITLERINDE.N SAKININlı 

HE.R YE.RDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ-

~~--~~~-'---~ ~ 

'Devlet Denizyolları isletme Umum Mü~ürlüJü il' 
21 Nisandan 28 Nisana 

Mohtelif hatlara kalkacak vapurların isimleri, 1' 
gün .,.e .. atleri .,.e kalkacakları rıhtımlar 

Karadenla baUma Sali 12 de (Erzurum). Perıembo ı2 de (,,, 
Pazar 16 da (Tarı). Galata rıhtınundan. ( 

Bartuı ıaattına Salı 18 de (Çanakkale), Cumartesi 18 de 
!arıa). Sirkeci nhtımından. 

Mııdaua lıattma '"" Pazartesi, Salı 9.50 de, Çarşamba, Pel'§emb< 
16 da (Marakaz) Cumartesi 14 de (Su ) v• 
8.50 de (Marakaz). Perşembe ıünü Top 
diğer günler G;ılata nhtıınından. 

Bandıra& 11.aü.au. - Pazartesi, Çarşamba, Cuma, 8,15 de (Sus). 

Karabtıa b&tlma -

İmros utlma 

Ayvalık hattına 

fmılr ıür'al haltına 
İzmir anlık postas 
Çanakkale :lliff postası-

rıhtımından. A,yrıca Çarşamba 20 de (An 
Cumartesi 20 de (Çanak.lı:ale). Tophane 
mm dan. 
Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane 
mından. 
Pazar 9 da (Antalya). Tophane nhtımınd""' 
Çarşamba ı5 de (Bursa), Cumartesi 15 d• 
adet). Sirkeci rıhtımından. 
Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtımından. d' 
Perşembe 13 de (Kade~). Galata rıhııınuı &; 
Perşembe 9 da (Ülgen). Topbane nı-.tımıı> 

~~~~~~~~~ 

llOTı ~ 
,. • .,.. ..ıerterl •u•••• iter tllrlll aatt-t ....ıı«a ıeıeıoıı • 

J'ıwlı Acenlelerlmizd<a ötnalJebl 11r. d 
Galata 111141 "-lellfl __ Galata rıhtımı, Umanlar Unıum M~eJ 

bin••• altında. 42: ; 

• Galata rıhtımı, mıntalı:a Liman Reisliği b ifl 
1 altında. 401' o 

Slrlı:eel 8•1M • - Sirlı:ed, Yolcu Alonu. 227~ 
1 

(~ 

meniz veya tetkik me.rc; 
veya Temyiz Mahk.:mes~ 
yahut da ait oldugu ma 

-
İstanbul Dördüncü 

icra Memurluğundan 
Evvelce Hasır iskelesin
de iken halen adresi 
meçhul bulunan tüc
cardan Recep Fehmi'ye 

Hazinei Maliyeye izafeten İs • 
tanbul Maliye Muhakemat Mü -
dürlüğü tarafından İstanbul AB
liye tkinci Hukuk Mahkemesi • 
nin 21/12/936 tarihli ve 937/4 sa
yılı ilimına müsteniden 20 lira 

ücreti ~kiilet ve 590 kuruş ma

sarifi muhakeme w masarifi lc
raiye ile birlikte tahsili talep e
dilerek bu lnıııusta tanziın edilip 
yukarıd,;ıkl adresinize gönderilen 
icra emri •esini:zin meçhul bu
lwıması ,.uzünden bill ~lll 
iade edilmiş ~ zabıtaca da yap
tırılan tahkikat neticesinde ad • 
resiniz ltultmamamış olduğundan 
icra eınrinin bir a11 n>lldd.,tle ve 
bir gazete ile il6nen tebliğine İs
tarıbul İCi'a Ha.kimliğince karar 
veri~ olduğundan işbu ilanın 

neşri tan'hinden itibaren mezkıir 
müddet zarfında ~bu borcıı öde-

den icranın ~eri bırak~ldl~ 
bir karar getırmenız laııtll J 
si halde cebri icra yapıJaC f 
yine bu müddet zarfında~ 
yanında bulunmanız 1 I' 
Hakikate muhalif beyand.~ 
lunduğunuz takdirde haP1 

zalandırılağınız lüzumu icr',J 
tebliği makamına kaim olfll .j 
zere ilan olunur. 9-4P. 

e TAKVİM·~ 
~-11 !; 

llunl 1357 Ka8lm ı-ıfr. 
NİSAN a. 24 ·--8 --1.,..l;....;6~5.,...ı-...,.~ 

Yıl Hı .... • vas .. ı; v-1• ,. 

N 'ıSAN s. D. -- ıQ' 
6 13 GWt'"' j 

21 ıs 13 ötle 9' 
1 7 00 iJıı.ull ı 1 ~ 
19 S4 ı/ 

Pazartesi 
2~ ~! =:::; 

'I 
Sahip v• 'Başmuhanirl: ti""' o"'., 
BENİCE - Neıriyat Dir<kıar<IJıf,ır 
KARABİLGİN cSon TeııraP 

• 


