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Almanların, 
ingiliz- Ya-
nan ordusu
nu sarmak 
teşebbüsleri 
akim kaldı 
Bltla cıplle lto
J'llllCa ... ilence 
tlddetU •allaN
lleler ............ 

llTADULBAll ai91C•J.lllbl RutL iM Tllll'r D fLDI 

Nakliyata önümijzdeki 1 Ma
yıs Perşenbeye başlanacak 
Tırhan, Aksu 'Oe Ankara 'Oapurları nakliyata 
tahsis etf:ildi ilk sevkigat 11 Mayısta bitecek 

İltanbulu kendi arzularlle terket
.-nek lstıyenlerden, Samsuna kadar o
lan iskeleler (Samsun hariç) Zmılul
dak - Irmak demir)'olu i8taqonlan 

arasındaki ,.erlere lideeek olan-ilk ka· 
filenin hareket S(lnleri kat't olarak ka
nrlapnı,tır. Münakal.At komisyonu, 
YilAyetin bu JraLile için verdili liste-

Jerdeki miktara aGre bütan bazırbJı:,. 
Jannı 7apm11 ve ı Mayısta nakliyata 
'batlanmasına karar vermlftlr. Bu Jlk 
kafilenin nakhyatı bir May.lltan 11 
Mayısa kadar devam edecektir. Nakli· 
7at için Denlzyollan id.areainin Tır
Uıı, Aksu ve Ankara vapW'lan Qnl· 

(Dnama 1 ..... IQllMla) 

Balllaalartla 
'VU1rete 1ta1111 

Y • ..d em mu a-
,. *""'1t ftrk pmalan ..... ad cml • • •"'n •old111'1D111 1nllmmJortlu 

Hikimiyet ve _Cocuk 
faa mevzlle
ri önlerinde 
şiddetli ma
h ar ebeler 

~' 
..... Z3 .ı.aa. Yaai, Ttlrk mil· 
~ Oa•••'"imP~~ ~. -ve .UU ~kinaiıetiai milli 
-., ..... -· aiUi ~-
•.-.ı., ftrki,e Baytik Millet 
~&UandatopladJIJ .... 
._ .z.ı illc1 ,aWiPtrL 
il iad ~- bltila Aft'llP8JI 

-....; .......... albaa . ..... 
"- • Ud ı•Dl •• eski devletia le
~. refe4ilmiı bulandutu• 
._ Mırl1oraa. AvrupaJJ .......... 

Ye ~· 10kall 111-
~llıaJ..İJı mail6•u Almaa,a " 

elele .,.. lta11••· 
AWde lallnde .. 

8111aaıiatea ve MaeariaUll .. 
ele1e ftritla Wr aevi elkJIP" ..,........... d .. 

.._._ .......... ere u• nr- Damdan uşen 
l'l)~ •• _. prtlerla ae ... 
--~ı;-'°nraAbn•Y• 1 .. lum.. ha-,. ltaı,...., Balpristea H Ma• ame e 0 
~ Avrupa colnf>',..... li d landı ~.-~ • ..._ hedutıeruun •• D e yara 
-... lnalunaeatmı bugilDM• bil· 1 
1111,_ ... •ilm-.. .uJl.l-1• b· 
•-- -- • CUlll--- .... ada• da otoma-
~ ._.ha herlaaali •ır •llflblee. ...-
~'· hsanar, sebep nJ• •esil• idi uı tlıwar ... 

.. ldaala eli ile •ıs• utlar d •••dl 1 
Cetirtlip ptirtlmlyeeeibd 4e llD 8 ... 
~ı..ı,.ona. Yine, So91et • ..,.., XadıköJüııde otUran Sadi ismin· 
•~a, AmeribDm da filen de bir amele Suadiyede Aciyanm 

._ .. llrip slrmlyec:eklertill ve 1.nşaatmda yağmur borularını ta· 
Cİl'dikleri takdirde; dünye laerctl· ir ecrerken damdan düşmüş v_e 
llaeıebua bllttin dünya aailletleri· :ıu kınlıp vücudünün muhtelif 
•e aasd bh llıbet •e talih ptl· yerlerinden tehlikeli surette yara· 
ec..-ı .. bihniyona. Ancak. ]anmııtır. 

el 7Jha 21 aiwam .. ••AY• Dığer taraftan Sultanabmette 
iti ........ kencliaalse, Ketwnkel Cacldelinde ot111'Ul 

ve i armnamaa 1lıa- Bemıi de Sebze lUll önünde ça· •••'•isi laü'1. • ~ bprkelı 3081 numarah otomobil 
lihf~•r~ • _.. ~tte alrl· duvara sıkı§tJl'llllf ve kamından 
~ •• ...,__ .. •ı.e tqtksbf- 8111' .mette yaratamıfb=. Yarah 
..._ ...,. .. •msrm )MllJ• ımwıeye kaldanlmıltır· .. .....,..... .. ......., .. 

- lfttlaT. 
'mu 2& ..... ,.. ... .... 

~~· çw w.; na.-... ,. ..,..~ ... 
....... lefthul ..... ., ...... 
"'2 k .. eadelelbli -..O .... .... , -~ ...... . 
Ye ~- ......... u ;r1l lneenla 

•la •lsanmda prelllltt Jaalinde •• 
hı::-- 1122 ele ele tlil Jaalintle 

etmit b11luuyorm. Bus&n, •.. ............ , 

...... ., ..••. ........... _.. 
Çoıımn V.uJlline tayin e4ll~ 

.... bul Bmaiyet J.Hdilrii 
llmnk Abl•n bu sabahki. To-

ebpnlile ~ •Jnl· 
:.. Anka=• J'Ollle yeni vazif-1 
bqma hareket etmiştir. Vali ve 
Belediye Reisi Latfi Kırdar ile 
Orfl İdare Komutam ve Emni~t 
Müdürlüğü- erklnı Haydarpapda 
qur•am,.ıardır • 

ntıııllBJf......... Uu1dda 
merasım yapılm•ftır. 

Vil81et namına tertip 91un~ f 
meras*~ saat 10 JIA. lrilpik 113;_ 
nılarJa bftyiılderin hıncahınç c:kfl• 
durduklan Beyazıt meydanında ·• 
lstiklAl nıarşı ve bayrak çekine ı gilİZ• 1 · ...._ 
merasimile başlanmıştır. B1ırada D ~ U 
Veli ve Belediye Reisi namma • 
mektupçu B. Necati Çiller, ş.lılr MT. B 1 vu a 
Meclisi Azasından Halit Yaprollu 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu na- un Türk mille· 
mına doktor Fethi, Kızılay namı-
na doktor Salim Ahmet birer nu- tİn b• • 
tut söyliyerek bugünün mana ve e lr mes&Jl 
ehemmiyetini anlatmışlardır. Bu 
merasimde İdareiörfiye Komutanı 
ile Val, General Fevzi Akıncılar, 

<Deftlm: 1 blel ~ 

Bu akpm Hindistan 
Nazın da Türkçe bir 
hitabede bulunacak 

H arbin sonu 

ğil, lngılterede 
, belli olacaktır 

Vqlaston za (AA.)- Cuahur
rei8l Buvelt dün 1aptJiı lteya
natta, İnlilizlerin bir muvUfaki· 
7et..We. edmce Urat;ilereeede nik
binlik, Almanlar bir ilerleyiş kay
dedince son derece bedbinlik gö1· 
terenleri pddetle muahaze etmiş
tir. 

Ruzvelt demiftir ki: 
•Harbin sonu Akdenizde değil, 

İngiJterede belli olacaktır •• 
Buzvelt, beyanatına niheyet ve

rirken lnıllizlerin lnıiltere har· 
bini kazanacatuıa ltlmaclmı kher 
etaaiştir • 

Milli vazifeye 

.............. l(da 
rana bir ••ite 

topıaaıror 
Milli Şefimizin refikaları Ba· 

yan Mevhibe lnönünün reisliğin
de bulunan cYardım Sevenlft Ce
miyetb taraf mdan evvelki gün 
neşrolunan ve Türk kadmlanm 
harp paketi, sargı, ilaç hazırlama 
lel'Vislerile hasta yatak takınılan 
ve çamqırlan dikme atölyelerin-
de çalışmağa, gönüllü hasta ba -
kıcı kurslarına girmeğe davet e

oluyor 
• 

ALMAR 
tu,alll tellrar 
tllldetlal uttu-
mııtır, A••ıa
la• L••r•r• .. 
...... allhllll· 
ruu, Taarara 
Wlll'tddanm it 

111r1rerıar 

Almanlar Limni ve 
Semendre adalan-

Bir mübimm t 
vapuru hava~ 

uçuruldu 
LOndre 23 (A.A.)- Amlnlllk 

Deireai tebl •• edi,or. Ak4eala el· 

Süt ffatlanna 
kiloda 6 kUl'Df 
zam yapılacak 

Londra, 33 (A.A.) - B. B. C Spi
keri, 23 Nisan yıldönümil münasebe
tiyle Mareşal Lord Birdvud'un Türk 
milletine b ir mesajını okumuştur. 

"9YABINDA 

101' TILlllA.rta 
1========== 
Bir Casusun 

, den beyanname fehrimiz bayan· 
ları arasında büyük bir a1Ab ne 
brşlıanmıştır. 

dtamları diipnanuı levMDD ve 
na~atma mavaffaldıttli taall
nalar ,apllflanbr. 19, .. tmahak 
l»ir lal'lllç, .... tonluk lrit,\ lafe " 
7008 tqpluk bir mOlahnmat ....... 
torplllenmlftlr. Milhimnıat •apa
ra mtlthit 1'ir lnfllüla berhava 
Olm11f, atef IÜtwıları bin metreJ• 
kadar yükselmiştir. 

llor aa, llıçl wı •••da ılfterl 
ıattırıl•ıracak 
Sütçüler; kepek, ot fiatlarınm 

yüksekliği sebebile yeniden süt 
fiatıanna zam istemışlerdir. Key· 
fiyet Fiat Mürakabe Komisyonu 
tarafından tetkık edilmi§ ve neti-

CDenma 1 bıcıl _, ... ) 

Bir petrol 
• • 

sarnıç gem ısı 
torpillendi 

LoDdn, il (A.A.) - BOr l'nD• 
m donınmuına mensup Jlinerva de
JUza}tw Norveç açıklarmcla bf17Clk bir 
petrol urnıç -pmlaine bOcum eCmlt 
w ıemJ7e torpıter llabet etmilUr O.
lal pek ........... olarak ..... ...,.. 

Londra'dakl 
Macar Sefiri 

Buclapefte, 23 (A.A.) - sıetanl: 
MacaristanUI Londra Bedri refika· 

tindeki aefaret atqemOitert oldutu 
bald Llzbon TC)luyla Budapeeteye 
dön Qaere tanue ile İnlllteredml 
Jaareket e&milti6. 

c23 Nisan Türk millet nin oldulu 
kadar, biz inıilizler için de büyük bir 

(Dftum: ı IDel ~> 

EN SON 

DAKiKA 
Gizli Defteri 
---isken der 
y Az AN : F s ıı· • erte ı 

I
• Bu eeerla mabarrlrl Pnncla 

En son ngı• Maebard"dır. Aı*ada(IUIU& isten-
• du I'. Bertelll, bu fe'fttalUe mll-

liz Y blm kHalH tok aumılf~elll 1ıılr ve anan tekilde dtHmlwe mıkletmlfdr. E· 
_.. ıklllan nr4una ~--

Tebliğleri :-;.T:WU.:..~~-= 
n snkle ...,........_ 

......... • .... ,. 2========== al••••• brelletl Onun hayatım 
.......... Anlabyoruml. · 

Atlaa 21 (AA.)- Yaau ortla· •• • • .rn, 
....... ,._., • ,,.. ........... nALUA 
il aisaa akpma ......... 111 YAZAN ı CEMAL 
uınuall re&ml telalli: .. .... _ ........ 

BatlanmJS111 Sftl1• ahur-" - • ...- •••lal ılı 1111-
taulaai llareketl •iit••am elde l ._. ._... t1111 ..- w et-
1'ir mtl•ahaleAiRe aam alma• imet ............ llsll llR .. . 

... 1apılmııtır. ra. ....ı ....... , ........ ah· .,. ............ _ .. ---
Ditıman hava kuvvetlerlahı fa. ~ • .;..:t'~-~!'16'_ •· 

aU,eti fiddetli olmutt fabt ıa.-- , ~ ..... _ '8•••• 1 IDel lllllltliM) l ...._ ________ J 

Birçok kadmlanmız d6n Halkev
lerine ve Partiye müracaat ederek 
aösterilecek herhangi bir hizmeti 

(Denml l IDel aJ'fada) 

Bir bahriye teyyaresl ~ 
mi§tir. 

lzmir Fuan hazırllkları ba,ıadı 

1 Yeni eğlence yerler 
pavyonlar yapı l ıyor 

Fuarda perili ev, kahkaha pavyo. 
nu, ıeytan dolabı da bulUacak l 

bmlr, cSon TeJan6 - laalr 
•terDalJOnal Puan ~ 
.. batlM"DIF· ... ,.ı o1dula 
lil>l l'aarı bu 111 da IO ~ 
açıı.cat, 20 eyl1llde kapanacak ve 
11 ltln devam edecektir. har ha
mrhklan. ba ,.ı aenit tutulmak -
t.dlr;- BtHı n; ı -etlenc;e wataJa • 
nam fala olnruma dikkat ve e
hamnlyet eösterllmektecill'. 

dar .... matara•, cVlyana .._ __ ..;.__.:.;...-.:..........,._._..... 

diller dolabı•, ePerJll •~, cKah- f.ıjlMmllCI 
itaba pn'J'ODÜ•, cLunapark ft 
açan aıdek• le cRn't fiil. deki 
anc:lal ye motar ufalU"I, hay • 
vanat ye nebatat bahçelerinden 
t.şka IMı yal Fuarda en mühim 

~da Hilll Sliıeinasına 
ilden AU isminde b iri sinema uhlb 
Şilkrü ile kavga etmi ve Vahdet a
dında birl de araya g rerek camları 
kırın ya kalkmışsa da tut lmustur. 



lOPICAPIVE 

•YIJ{;LU 

Geçen cin ubd ......... 
DafUJOl'lancb. Mabıw1t y ~ 
ri bütün kJt, Topkapuua .. 
çıklık, f•ah, baib bahçeli 
lair kipiacle r.W llir . ... 
........ Şimdi, ,.. ..... ,.... 
ca, Beyojluncla, aokak içinde 

- apartımana nakli ..... ....... 
Bizim Olman Oemal dedi 

ki: 
c- Ban ... sebebini Mala

muda IOl'clwa. Bana pı en .. 
bı verdi: 
ö,a. ... 1 • 1111 ll1nk .... ( d_ ..... 
Jler llflıllr ............... ld .,_ 

RJıpallıfllllr. 

HATIRALAR 

MÜNASEBETiYLE -------
Mqhur münekkit ve m .. 

llarrir Nurullah Ataç, bir ıa
zetede habralarım neıre bq
lada. Bittahi. eneli, çocuk· 
lulUDu anlabyor. 

Oatad, çonldai'·""·ki 
sevk ve ıariifleriyle, ıimdiki
leri ...kay .. ederek Wa si· 
ritmİf·· 

Bir arkadat eledi ki: 
«- Yahu, Nurullah At.ç 

hamalanna aep-edecek çaia 
geleli mi?. Ne çabuk böyle?. 
Bilmem amma, bakkal zi.. 
jiirtlej.... ..Jd tleftwleri 
kanftmr, .... _ 

FAHRiYEN 

ÇAUŞACAKLAR 

lamit BelediJ'e Meclili w 
Daimi Encimeni Azuı töJle 
ltir karar TSIDİfler: 

c-8'm4e•ltöyle,buW.. 
• ıl' '• bqabiı olarak ldg 
Wr llak taJ.p ebaİJ'eceibo• 

Füıri7ea plıfllMJI kaW 
eden lmlİt Beledi1• Azua 
1akt11n IAımm. ••• ..-. ... ..,.. ... 
inha koJ111ut: cNBmunei 
imtiul olacak Mr laarebt» 

......... .., .. ıcbetıs 
....... .... patron ol-
..,. .. ı..,u Pot .. ......... " ........... 
..... ,. Belı.U,e Asa .... 
_.,. ... , mjzd- ..... 
.. , ..... 1. 

Mampqaa iatimllk edil
•iktea ..,...., ........ ban-
- - kuma ...., sibi ba
laaraiplar da aÇllda uW•. 
Ga:Hteleria rucbima aire, 
....... tplara .......... "IS 

......,.. ..... Baalana -
Malan, yine topla bir laaWe 

~bulunacak 
Bir Sok teJlerİD kokma 

Mnwada, baharat 
~ .. mai• ........ ___ ....... 
..... Acaı.,wm-•h!Jt. 
....... ,.w • 
... t. 

Edebi Roman: 38 

KOL 
Müellifi: 

- Onu kırdım- Bunlan oaa ıöy· 

Diye mırıldanarak doğruldu. 
~ tar na gect . Saçları· 
na bir ld tarak vurdu. Az evvel 
Bezzan ile k urken gözlerinde 
ve kqlannda dolapn istihza bir-
denbire ıdlinlwrmlftl. Çorapla • 
rını çekerken .!*arplnlerlnl ve ı-. 
buau aıt1erkea Rezzanm aipra -

~~- edil tabladan c6zleriDl •• 
yıramadı; bmerinl ballaJ'kea: 

- En iyi arkadaşım .. • di'9 
llBylendı - onu mcitmemelıydim. 
lmltlni almalıyım. 

Ve acele acele kaplfa &ittı. bot 
-....,ra seslendi: 
..J Bnzan! Bezzancıp! Ba-

.... ilk prcb'Obun aıcırda-

Vapur bilet 
Dcretl eri 
Liman tarife komis
yon• zam iti için haf· 

taya toplanıyor 
Şirketilıayrlye, Haliç vapurla • 

rile ~ .m vamtalarmua 
bilet, eeyahat kntlelini te.bit 
edecek olan lromiayoıı önümüz -
deki hafta toplanacaktır. Hazır -
lıldar bltiriJınlt, vapur idtıre1eri 
vaziyetlerini bildiren raporlan 
J.jman Reisliğine vermif)erdir. 
Anlafıldıjma &öre banlann bilet, 
seyahat ücretlerine azam! yiizde 
5 m.betinde bir zam yapılacak • 
tır. Zamma sebep geçenlerde kö· 
mir fiatlarmın ma1am olduğu ii• 
zere bir ~..ar arttırılmış olma· 
sıdır. 

•ı•Hrı trea uoa
nalla 1n111r tarll• 

Devlet Demiryolları 9 uncu ft
letme İdaresi yaz tren tarif el erini 
hazırlamıştır. Bugünlerde tatbi • 
kine bqlıyacattır. Mayıs başında 
Florya plljları açılacatmdan, 
trenler de fazla .eferlere bafh -
yacaktır. Bt»>•ssa pazar giinlerl 
için Bakırköy, Y eşilldSye ve Fl<ll"
yaya her yanm saatte bir tren 
blkacaktır. 

ViLAYET oe BELEDIYEı 

* Florya plajlan mayısın 1 ia
de açılacaktır. * latanbul ctelfnnenleri bade
ma Belediye ile anlqarak çahfa· 
caklaN.ır. * Beledf'9 Adalar ve civan 
için 40 bin lira .-ne bir İtfaiye 
motöru yaptıraı:aktll'. * Yeni et narhı yarın tatbik l 
olnn•caıktır. Yeai fiatlar 5 bmf 
ucuzdur, 

TiCARET.,. SAllA1"1ı 

* ..._ar.._ ..... ,, .... 
Aı..,,y.,a JU'l1D mllJOD lirap 
yakın zeytinylf ihraç olunacaktır. 
Alman firmaları tzmirden de 350 
bha Hnllk Prtu 111ı mcetı• -
dlr. 

llt1TUBIUd1'ı . 
* ~ Jıleclre8e IO" 

...... --- Tw& ile !tar

.. im-Mim •atnde Bd bahkç:w, 
'.Kerim actmda blrlne Mihıç wr-
dlkleri panlJ'I clbı ..... iste -
mifler Kerim vermeyince İbrahim 
öıç.llda oma JU&lamıltır. * Her seae tmımuz aymcla 8 
hafta olarak ıertiJ> edilen yanpar 
öu ... daha •ken bqhyank oa 
hafta deva medecektlr. * Şehrimizde bukman S. 
ımrtıır. B. Şefik Soyer dün O • 
fil1lldl .,. Ticaret MüdürJıüjünde 
tetkikler 1..-.ur. * Evvelki sem ve1at eden 0r
genera1 D11m Urbaym valdesi 

Bayan Fıtnatm cenuesl dün me
nıstmle bldınlmıftır. * Balatta Vodina c.ctdesinde 
bir üçı diHrlrlrmm çal1f811 Meh 
mil ieınlnde biri if yOzAnden q· 
Dl ferde ~D ŞevJmU bıçakla 
kaJçaaandın yua!amqtır. 

yışmdan bqka cevap gelmedi. Ba 
aefer koridora Çlkta w gıeartuma 
geldiği tarafa dolr1& ylrOyerek 
-1endi: 

- ıtezzanl 
Kıvrak betli kadın yine cenp 

vermedi. Ancak, Raflde onun o
dasına girince ve 9111nt çok tat· 
lılqtırarak: 

- RezzancıiJln! GQcenme ba· 
na... Dmle beni ... 

Diye yalvafmca sert bır bakıtla 
göz1erlnf oaa çnlrdf, homur • 
dancls: 

- GGeenmet. mi? Neye ılee
ııecekmifim wıa! Dotru IÖZe ... 
ceinllr ını? 

Jartiyerinin dqmelerlnl ilik • 
ilmekle -.uldu Bu ıırada ko
pan onun ne dıeıeoe 

Tulll latene .. 

G6çmenıe · 

Şehirde yapllacak re tevziat 
• t k 1 Müstahsil olmıyanla• 

Günün meselesi: 

Bagiln, MilU Hakimiyet ve Ço
cuk Bayramı. 1920 yılı 23 ni anın-
4a, Aakaratla açılan Büyük Millet 
Meclisi, milli kurtuluş \'e istiklal 
idealini ~erçekleştirmck gibi bir 
~uife izeriu almış bulunuyordu. 
Tiirk lllilleti çeüa ve ilemfümul 
bir imtihan karpunda idi. Vatanı 
dlpauluU. temizlemek, ma.
te.llerl bvmak, Tlrk ailletinill 
hürriyet llfkım cihana taaıtmak 
lizımdı. 

yenı un s o arı ra san'at malz-m 
tevzi ediliyor 

Belediye 1 milyon liralık kredi 
üzerine hazırlıklara geçti 

Jlilr, ......... flar ........ 
yamann~m~yan 
çehresi mephut idi. 

Şehrimizin ihUyacma nrilnha • 
aır olmak üzere un stoklan test -
sine ve bu il için İstuıbal Bele • 
diyesi emrine bir milyon lira,a 
kadar bir kredi tahsisi halrlnndald 

bir karar tasdik olunmuştur. ı.. 
tanbulun ihtiyacma miinh_. Gl-

mif olu 81iai8J9C1en ı.tanbal .._ 
lediJsl emiae bir mllYQD linJa 
kar Wr kredi tahat. ectUm•f*h' 
ki bit kredi dolaJISile tediyesi -
beden faiz ve biliımam mundllır 
İstanbul BeledJyesi tarafında 

ödenec.-ektir. B~ bu -
stokunun idamesine liimm bl -

Milletler vardır ki, cihan fatih· 
liii halyas.ile bir k.vpya cinDiş· 
terdir. Milletler vardır ki, yabancı 
politika ve menfaat ileti alarak 
savaşlara kabpnşlaNır. 

mak ve zaman zaman tecdit ecli- madıiJna karar vırilim:e, bu kredi 

Türk milleti ise, asla verilml
yen istiklili almak, vatan toprak· 
laruada kendi hikimiyetiıai kur • 
mak ip.. savaşıyordu. 

lerek ayni seviyede tutulmak tl· kesilecek ft umanın lcaplanna 
zere un stokları tesisi için İstanbul göre tayin edilecek müddet zar -
Belediyesine tevdi edilmiş ve bu f ında borç itfa olu.nacaktır. :S.
maksatla MilH Korunma bnu - lediyedıe bu maksatla hazırlıklara 
nunun muaddel 43 ıUncü maddesi geçilmiştır. Stok unlar için de-

1122 sonltaharnMla detaa il· 
Bef, uzanan yurt sınırlann .. yal
mz TUrk bayrağını selim1• 

mucibince hükllmet emrine veril- po1ar tiralanmaktadtr. _____________ .. ____________ _ 

Döiüştilk, kan döktük; bir va· 
tan k1ll'tuthk. Bu •uhtl•• yut 
lzerinde eWl)'ete bar 7aŞ17a-
caiız. 

Tarih, ull Tlrk mllJetbü ltlr .... 
ha imtihan etmek istene, 7apaca· 
tuna te'f ayıııliir: Dlilpcei:is, 
kan dökeceğiz. 

REŞAT FEYZi 

M•IUmler , • ._ .... ,.ti 11-...11 
İstanbul Öğretmenleri Y~ 

Cemlyetlnden: 
Cemi19tJmizin 1Ml )'Ilı kon .. 

gresi 26 nisan 1941' cumartesi gü
nü saat 15 de Eminöni Halkevi 
salonunda yapılacaktır. Arkada,
lann teşrifieti rica olunur. 

Un nakll için Oc
retll m Ukelleflyet 

Taksi tahdidi ka· 
nununa aykırı ha
reket edan ,ot6r 

:Mustafa isminde bir fOför çift 
manarah tabilerin çahftıjı bir 

t6n 1835 numaralı ot.ıobi1ini if
letirken yakalaDDUf, hakkında ta-
kibata &lriliDifttr· 

" ............... .. 
81 llmrbll 

J(eddlJe Y11bııde t• Jatlldl 
Jml Şehir hnta1MWfnln lnp ... 
Jecell •hwnn ti• ıltMn hazlrlm
ma•na IMlflnrüW. Topnıt W
w,elıl JlllldM*, t..ııaeller bil -
1.cak " ...... tanla edilir .. 
clll!M!S tntuta .. , .. ..,.,.... bir 

Şehrimizin ah911p 
semtlerinde tel • 
kiklere ba,ıanlldı 

Vilayet Seferberlik ve İtfaiye 
JIQdürliiltleri fdırln ahşap ve kü
çük tahta evlerden mürekkep 
semtleri üzerinde rrrilşterek tet -
lkikler yapmağa başlamlflardir. 

Berbaa&i bir yangın TUkuu na
zarı it.ibare almanık şimdiden bu
ralarda liz.ım gelen tedbirler ka· 
rarlaştırılacaktır. 

ıstnltal lılylır•tl• . ........... . 
Villyet Ziraat Küdürlütü W,· 

lere dam.uz mücadelesinin daha 
ebelnımleJtll bir şekilde yapalma
sım bildirmiştir. BütOn köylerde 
sürek avı.n tertip edilecektir. 
Arul ah1plerinia lnl avlara Jal
dım etı,nesi temin olunacaktır. 

Bc:llrne tehl'I ile ....... mica • 
vir kasabalara sevkedilecek olan 
bufday ve unun nakillerinl temia 
için Milll Korunma Kanwıuaa »
Hn•• banJarm n*H• ~ 
bUbmm nakliJe ~ ~ 
retli mükellefiyet mecbmiyeU va • 
zedilmi§tir. 

----{ ADLiYE" POLiS ..... , -
...... .. 

---- bir açık gözün marifetleri! ............ ,.. 
na 1111• eroıaıe 

Jall•l••d•••r 

tllı ......... ,. • • 
lllçlll .. ••1111•••• - tll t 

Şehrimizin muhteHf semtlerin
de yakalanan İlmall, fthit, lılev
hit, V qel, Aziz, Bayatı. NecaU. 
Ahmet Mehmet ildmlerindıaki eıo
lndler dOa Adliyey9 .mbnlf -
lerdir. 

Bunludan biıPa Beyazıt Sek
b&Jlbqı Yakupcamt aotat 1G mı· 
maralı evde oturan Ahmet Ham
di. bir eroİnmana eroin verirken 
yakılıMa•t ve tMru mkıftınlmca 
bunlan Alemdarda oturan 14us -
tafzfnn aJd•IW 1Gy1em1ftb'. Ora
ya liden ubıta memurlan nch! 
f kilo esrar buknupardlr. 

Mustafa hiçbir ak.pırmaya 

meydan vermeden bulunan esrar 
ve eroinleri Yenikapida Bllard1 -
binde -Oturan Remzi Şartzdan 
satın aldığını söylemiştir. 

Remdnlp evinde de M2 lfllll 
eroin bulunmUf*uı'· 

Daha 16 Y8flllda bln&Zlığa bet
byu bir çocuğua ........ 
dün asliye 2 inci cezada pülmq. 
tür. Vak'a fUdm: 

Bundan bir müddet evvel on al
tı 1apnda Ahmet uıuc Tophane
de kahveci Muharremin kahvesine 
12 lira ayhkJa ıana11 olmuf ve 
iç gün çal:şmıştır. 'OçOneü ,un 
Muharrem kahvede, ~ker ve kah
ve kahnadıtını pü.Dce Ahm8de 
odasının anahtarını vermış ve o
das.ndan ahp eeürmesinl .&yle
miftir. 

Ahmet gittikten sonra Muhar· 
rem uzun zaman beklemif, çırağın 
gelmediatnl gtsrünce arkasından 
gitmif, odasının kapla& aç k oldu· 
tunu ıörmüt ve içeri girince de 
palto.ale ceketinin yerinde buhm
madılJm farbtmJttir. 

Mulmnm Tllk'ada pelilli M
:-dar~ Aı..t paJto.,. 

cketi Bitpuarmda atadlıa Jll-

alnirli 91dujaau B.qideye diba kahpe dlllalerl Jllrill. Aalllt • 
lyl anlattı. 8ellnl bJr parça cllha büWba er.kekleri De .,.. bq w 
ta~ yalnız aenindlr. Bunları ~· ve-

- CllUDl ·dedi - ben seniale rirken ~ • afak bir k18 -
faka ecli)wmn. iwıçlık hissetmiyorum. Fakat azl· 

Bu a Buıanı biiablitln çileden llllll bQan ıt.pte, sakın obna)'a 
Çlk.8ftb. Awaı Çllmlı kadir ha7- ki yan basıp Naci Galibe a0r • 
larcb: tfinme,l bir tecrübeye JfaJkıpr-

- Bırak F yalaml Mlldemlri aan. •• O zaman brfıDda bir d.ifl 
içlDde olanı d&Uln, Derisine git- bpu g&ıi!nb. 
me, onda b1. Bir aht verlfimis Ve kapıyı Wftllt ~ Raşide 
,... Bunda .... - 1apmrma bir mü~ bulunduğu yerden ar 
yalnız yapacatun. nıı•ed• Ga.Jıerl bir aa, bma ka· 

Mele py•n..mal tamamı.m. paııan kapının sallanan emniyet 
Şapkasını. çantanm kaptı. apar- *9ıdalnıt daldtldaD .-n mtnimhıi 
bynından çıkmaja baırlwrkıen: anahtarm. bulwıcluiu taraf• dön· 

- Artık - dedi - ~lerimi dart dü: 
ac-cağım. Arkadaı diye koynam· - Sea Naya ytM ~ 
da yılan beslemiyeceiiJn. Buaune 79•1-. Ji:De aeHnin.. 
kadar yanımda gördüpn., tam • Diye mmltlanarat ,.ne JaTlf 
dığın erkeklerin hepsıni saru\ ba· yünıdil. Sen anahtarı aldı. Qece
jlflıyorum. Çenene kadar edaeie ,t ,eçbdill odar• aWi. 
bat! 
Çantasından çıkardılı klçCik bir 

nahtan Rqideııin ayaklarma 
dolnı mıatu: 

- Al hayrım gör! Bir daha bu 
apartnnw .,. ........ --

o gece - ili bckm .. ,. Ze
kiye Zatinin nlnde &&"enler. ara
lanndıJd doltlutun analdtjmı 
hiç wkedemediler; bllikis her 
nm.Oın ailraıdl Wrbirlerine ya-

bJaruqtar. 
Ahmet yalnız bummla iktifa et

mzmiıtiz. O IÜD uatuuun peltıo 
'fle ceketfnı -*'1k.tan IODra Siitlü
a11e titmif ve onda Melek adın· 
da bir bd~ın bpuı.uım eamını 
kırmak suretile içeıJ)e cırmek U.
tediji bir ~ rada yandaki komfu
laıdan birinin sokata çWnaa u .. 
zerine bçmaftır. 

Dünku mtabalremecle Ahmet her 
iki ıuçunu da itiraf etmiftlr. Yal
nız uatu=nm palto ve ceketıni taş
rada bulunan anne ve babunm 
yanına gıtmek icia paraya ilaüya
eı oldutunu w bu hırsızı la bunun 
için yaotıi'nı. Meleğin evıne ıe
lince, bndiaini Salt ve Mna a
dında iki arkadaş nın teşvik ettik· 
laini ve tıeraber aeldi.kleriDi., ca
mı tınrken JBıllda olduldmmı. 
fakat bunların babalarının kendi
lerini ıwrt.dluu SÖ)'lenatpir. 

Dan dfle'r şahltlerba eeM için 
'-ika •1r pne blmıpr:. 

kınlık g61terdikerine f841• oldu· ' 
ı.. Hatta hrnnm malderem ' 
Zftei Molla ~ Bqlclmln ~ t 
deler -- Sa, 1'eihi bir ke- t 
nara çebnk: 

- Jlizlwldlere .... delmılllD 
...... Btnfmma bakıyorum, ... 
kıyorum da ltunlara benzer al 

. •kadit pemiyonna. 
Deuııektıen ~ini a!Mladı, .. 

illve etti: 
- DMat ettim. Zdl1IJlıle .... 

lectiklerl zmnan daima net'elerl 
aıtıror ... ~ 01U7W,. 
Bilmem 1en de farkına vanys 
nıısmf Bira.. ı•c1111Jvtlar 
sfbl -lt:fi)r bula. 

Hesill Bey, Wr ep ucak ~ 
Mtka mes'ut 1ıloemnn ~··• ,a
rtlleblltr bfr tebelllbnlr. 

- Amua dostum, lbtiyath oll 
- dedi • genç~ dedilW 
d~, ~aGn
dür. 
BedWıt kocalar! Onler her 

pe'lftllbe ıkpmı Zati'ain eviade 
tıaplanti klan zaman. çarpmba • 
lan perpmHr e beib7m ..-

fskln Umum Macta:rı61tl, ~ 
Müdürlüklerine bir tamim yapa· 
nk, hariçten memletetıimbe • -
lecek serbest ıöçmen1-la 7Ü11S 
zati eşyalannı pteı:•ı..t ,_. 
bdar P8JUIZ IUlkJetalelerlD .. 
_. evaıan i4iln •Hr'n' .... 
fmdan nakliye .... 11 r1 
taıbettilini bildtrm ..... . 

Diler tanftlln ...,. .... 
memleketimime p1m1t ola aic • 
menlerin ...... elı:lerill .......... 
.u nziyetine ~-Bm
Jardan lliraatıe uinfmıyanlara 
demircilik. marangozluk w saiJe 
mabemesi wri1ip tam birer ... 
atkir haline get.irilmektedirler. 

Böylece hiçbir göçmen ltıl,. 
ziyette~. 

Çiçek .. k••• 
yerletllrlrken 

Kurtuhqta otunn Yorgi. dla 
evin~ bufe üzerine çiçek sat • 
aılarım yerleftirirken ayalı .ı -
tındaki iskemlenin kaymasile ye
re diipniiı saj kohmdaa yarala
narak Çocuk hlstanllliDe taldl
rılmıştır. .... , ... ,: ... 
Jetlala toplaattm 
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti 

lzalan Jarmki peqemb9 ..... 
saat 18 30 da Etibba Odası kon • 
ferans sabıunda toplmıaeıllds

dır. Bu toplantıda, Dr. İhsan Şnk
rii Aksel ve Perihan Çambel ta

nfında cTetBllMla •• ...... 
histoloJik tegayyürler•, Dr. 1lazl 
Maner tarafıBdan s.ats.p iJe 

iyi olınuş nadir bir TetanOE 'ftlk· 
ası. Dr. Perihaa Camb91 tarafua-
daıı cDl1Mta ......... --.. 
ı.n., Dr. Vl ......... .... 

fmdan ·•-· ' ''Mil tM • 

.,.. .... ..,. ~'* K-.a ,... 
Jllllda ~ ..... ,.. 
TIPqla,a ...._. a1m • n• •metre ........... 
moMl ,.m hallBe lllln ' •• 1f1 
elin ihale ................... dw-
ı..ı -.ıawyıralc,, ..,. • 2 im-

- bitirilewkttı:. y ... Dolin• 
bahçe,. bıUr .__, ,. 

~ ıelecet - 111': " •• pa
ra aynlaeKtlr. 

1 
Dün ıt.pabçmpda aht••le et

mekte olan bir kadmın yanına 
yakla~n Tarık ilminde biri he
men hlfmm ~ bpıp bc
mıpa da yakı-.•pe. Tank 
3 Qncll Sıtlh Om Jla!lbmalm 
wdlmit ve: 

- 19 Hnm TUdı. .. ,.. ..... 
Arkadaıt1anm: cNe ~ 

«it Kapahc••w• Wr •• tn• 
çantuam kap. Qediler. Ben 419 

ÖJle ıaptım. ......... Ba -
tftfl 4beıine ~ • q ..... 
....-.ı , ... 
l d daima o mahut~ ·-- ........ .,.., .. --
Zeki ............... . 

K m ımeb"tlleri Git 11-a 
için Molla B,.re a, 1'edl ~ 
kendisinin de aldatabmf ~ 
..... ,_ ........ .-f8IDbe 
abama..um.a ... . 
tut~arul'kftl ............. . 
alaylı alayh .uzer, toma w ma· 
nevraya ba•nnn ı.,rfne 1ft!nk 
ettilfni sancNa laocımaa 7*Ja -

-•ünWtdallllllııllldne 

.... \.derdi - .... ""'''*"' '°" 
nadan o kad8r uaeılt ki ....... 
~ t1iJe ldıim pathyor. 
Bani t&Jle ı.lr zaplıyr Msı 
tuta clavaaı elik ... 9dl .. 
nreeekler lroeanın ...,,ıe._ 4le 
n..ı tüamll ecleWllJıodar. Bil
mem tı. .. ,.Ben koeamı h llal6r 
pmektenac belli aldltlmam 11111-
cih ededlll. 



tı: A.Li KEMAL SUNMAN 

i:ı ku\' · a k vetı ne klldar azamet-
ı · U\'\'eti de ne kadar chem
ı olur . 1 
a~ ~4 o su11 Avrupa har-
.. hunlarla bitirebilmek 
un 1 u 0 rnıyacaktır, Bir gün 
as~V~tlcrinıa mutlaka kar-
t h lazııu gelır. Neden ln-
sua~~ Y~Pmı~·orlar?. 
A ş tndı degil, daha çok 
ısıv~upanın bazı askeri mü

llrı taratında ·ı . .. · ı ul n ı erı suru -
lllluyurd E" lnıa:ısa . 

1
u. ger kara kuv-

tj... ~ a nız başına denız 
-.ın deh 

l knt" ' a\'a kuvvetının de 
··Ylcı/ nctıt:~ 1111 alıunıya
ilızı •~ordu. Bu mrltaleala-

erı az k . 
iliyo d ço tenkit reDgı 
rin dr 

1 
u. Buna mukabil İn-

e te:ı:.t 21Yade hatırlanmak 
'riildü t~ere cevap verdik-
. dl ' Dır ..top fazla yapılsa 
' Yorlardı ş· 1 d"' da · ınu ı uşman 

ll 
11

1~eplıe açılıııca İngiliz-
d a anlarda harekete geç
e \'akf hu 1 gelmiş oldu. İngi-

anııcep?ede faaliyete geçer
llla ş. bır adını atmamış ol
etj ınannııŞ bulunuyorlar. 
i .11. Şundan dolayı kayde-

ıcap d" İn iit e ıyor: giliz as-
il ~hassısları hariçte• v11-
llı.ii~zı tenkitlere ve yürü
l'it)( lealara dolayısile ce -
ba~ ... harpte hata edip et
h sıne de temas ederler. 

ata etmek daima müm
;.1u~kü harp meçhullerle 
"k Yı Yapıln·or zannedilen 
" er • 
rı·· •n Yanlış neticeler ver-
~.~r. Onun için İngiliz ta
uşnıanın harekete geçe

. ~aPacağını görmek çin bek· 
.. aha ziyade tercih etmek· 

. 1u§tnanın hareketi belki iyi 
t•~eden, hesap ve mantık-
t 
ııt ve coğrafyadan ziyade 
a D: .. 
. <!>ore verilmiş kararlar-

~ l'i gelebilir 
ssa -.:h . . b ·· "'" ver tarafı içın u-
~Yle olınası daha ziyade 
lldiir. Çünkü aerek İtalya-ek ., 

Airnanyada kaç senedir 
l kadar çok şey ,·fıdedilmiş, 

ı .. 0 kadar parlak ha~ aller
~ &üsterilmi§tir ki bir kere 

llrarete getirilen halkı i
llıak için bazı harekellcrde 
. ak \c ona hakikaten za
t~İliyorn1uş gibi göriinınek 
1 \'ard1r. 

~ höl lelikle kendini f ela
ltr" k ~ lellliş oldu. Almanya 
h ede( olarak ingıllercyi 
!!{'kurdu. Onun için lı~p 
ıt ıııc ''armnk l olunda mut
Şeylcr Yapmak zaruretin-

Uki h' 
alı ır harpte böyle duy-

arek t . 
atala e e geçmiş olmak hır 

ru l lalıı.r Yo açacaktır. Iştc 
.• il\ 
Ol'etek nereden başhyaca-
se j 11 /rılnrdaıı istifade et
acaktgı •ı tarafı için az karlı 
k ır. 
aııtnrd 
.ı\lın a bir cephe açmış ol-

~İYt't~:ny~ kendio;ini müsait 
tıın d . trıı sayı)or?. Yugos

aı llnd. tııa bitaraf kalmak 
a \'c d' nlerde r ıği karara karşı 

bir h durakladıktan sonra 
n lliitarekctc ge<:mezse ken-
.. •Uı \' ' "t"h b l Usii ~ ı ı arı ozu aca-

• nerck h 
Ilı y eıu Yugosla\'lara 
tan ~nanlılara karşı harp 

bu h aşka çare göremedi. 
esa arekettc hakikaten asıl 

I> Ve ttıantık, askeri icap-

AskeriD ~areti, Jm. 
ınandanlaruı airayell .. 
malzeuıenin bolluiu ile 
beraber ihtiyatkarlık •• 

lar değil dw dalta ziya•• hissiyat
tan ibaret be AJ.ınan tarafı pek 
büyük bir hataya düşmüt ie:mek
tir. İngiliz tarafı Almanyaaıa -.U 

ilkbaharda yeniden ~arekete ~-
-. ...tı"ınallerını hıç uzak ıer-

çecegı ın . 
. ti'r Nihayet Balkanlar yenı 

memış · . 8 harekata sahne oldu demektır. u 
sahnede işlenecek b~r hııtanıa de: 

. .. filiyattakı aetıcesı 
recesıne gore 
de o nisbette olacaktır. 

işte Avrupa lıarbının bu safha
sını d.a takip ederken bu noktanı• 
gözden uzak tutuJmam~sı da ık-
tiza ediyer. Taarruza ugra1?1ş 0

-

1 
Yugoslavya ıle Yunanıstıına 

llll • 

d 
etmek ingıltere için birıe· 

yar ını b. f 
ci derecede elzem olan ır ış ı. 

d 
.. müttefkın davası bır

Bura a uç 
lesıniş oluyordu. Evvela taarruza 

ıu:rşı mukavemet, onda.n .soBl"a da 

d
.. ana karşı kat'i galıbıyete var· 
uşm il h 

mak için aziın ve sebat e, er 
gün türlü mis~lleri görülen cesa-

t 
.1 .. alışmak kalıyordu. Fakat re ı e :. . . . . 

harp bir de hesap ışıdır. nk yan-

lışın yapılmasını daim~ d~~ma~· 
tarından beklemiş olan lngıhzlerın 
ihtiyatkarlığı yine biç elden bı-

kmıyacaklarını unutmamak li· 
ra LaAkin bu ihtiyatkarlık aske-
zım. d' 
rin cesareti, kumaııdanla!ı°: ıra-
yeti ve malzemenin bollugu ıle. be
raber dörduncü bir muvaffakıyet 
aınm say ılmııktadır. 

~HALK_ı 
-.....---..~öTUNU J 

/ı Ve lıçi Arıyanlar, 
ıilıiiyetler, temenni-

1"!' ue m-,kiiJler 
Daktilo bilen genç bir 

kıs I~ arıyor 

ortamektebln sekizinci sınıfına ka
dar okumuş, yazısı, i!adcsı muntazam, 
az daktilo bilen on altı yaşında mute·· 
vazi bir aile kızıyım. Hem; şımdiye 
kadar bütiın şeikat ve ihtiınamıyle 
bana bakan aileme küçük bır yardım
da bulunmak ve hem de istıkb.Uımı 
hazırlamak emclıyle ticarethane, ya-

zıhane gıbı milcsscscler<le bir ışe gı
rerek bütıın dıkkat \e guyelerımı ı;a
dece vazifeme b:ığlamak ist.ıyol'um. 
Tek başıma hayat yolunda attıgım bu 
ilk adımda yanlarınd::ı iş vermek su
retiyle beni tcşcı edecek olan iş sa· 
ruplerinin ıütreıı Soıı 'fclgrat Gazetesı 

.Hali( :;(.ıtunu vasıla:;ıylc (S _K.) ye bır 
nıektupla müracaatlarını lıurıuctle rı-

ca ederım. 

Müesscee ve yazıhanelerde 
iş arayan iki gf'nÇ kı~ 

On altı yaşında, m .. .ıi mkAnsızlık 
sebebiyle Ort~ Oku u 1 7 incı 
sınıfında tahsılı mec-
bur kalmış b r ge kızım, A-
·ı vl va7.iyctım ıolayı ı) 1 alışıp ha-
ı e tın11 iı;t 1'b n.. k d yapm:ık 
~ecbu~iyetı•• e olduıtı 1tl n hususi 
.. ·e·elt'r<le "azıhanl'.' eı de hcrhan-

mueı;s :s " r . 
ai bır iş arıyorum D:ma ş<'fkut. e mı u 
.. k olan muhterem ış ahıplerının 
uıtaca 

n Telgraf Gazt?LcSI Halk sutıınu (N. 
~) rumuzun:ı nıüracaallarıııı dılerıın. * Ortaokulun son sınıfınıt k:ıdar 
faal bir tansılı bulunan ve ~ımdıye 
kadar biç bir yerde çalı~ma~ış o~an 

b. kız kendı zarurı ıııasıaflaı ını genç ır 
·ıesıne yilk olmadan temın etmek ve 

~·yıece vazıfe hay.ttıua gıı·nıck ·ır1u· 
0

1 
e·mt hu,,u,,ı müeı;se,,ı•l('rdc ka-

sıy e r s • k d 
tk• bır uı:retle ·~ nramc1 ta ır 

11aa ar 
J:{endLsını ta\' L cınwk ,,uyeıı lıkş s~-

ı . ın· lutfen Son Telgraf Ha su-
htP erın 1 tunu Merale müracaatları rıca o u 

nur. 

il iti iU 
o 

g 
daz meaeıeıı 

Artılı, 6u ya mevıiminde, 
Melediyenin, ·l.ıanbulun bu:z. 
derdini hall'1ılleceği umulur. 
Gazetelerde ,ıkan bir habe
re göreif bu meseleyi tetkik 
için bir komisyon çalıfmala
rına bQflaml§ttT. 

lstcmbulda buz meselesi fU 
iki noktıı etrafında toplana
bilir: 

1 - Şehrin her tarafında, 
her istediğiniz zıunan buz 
bulam.usınu. 

2 -- ~·ok yerde, bu:z.u narh 
üzerinden değil, daha fazla 
fiatu tedarik ederaini:z.. 

Bu, neden böyledir?. Al
lah bilir. Ve senelerc:ıe, bu 
hal bu §eh.ilde devam edip 
gider. 

Unutmamak lô.z.ımdır ki, 
buz, yalnız. soğuk su içmiye 
vasıta olan bir neıne değil, 
ayni zamanda ııhhi bir mal-
zemedir. Bir çok hastalar 
buz ihtiyacını arz.eder. Haı
taıına buz bulamıyan lıtan .. 
butlu çoktur. 

Bu sene, buzu, bir tek mü
teahhide değil, bir kaç mü· 
teahhide birden verip, tevzi
atı o şekilde yapmayı düıü
nü.yodarmıf !Belki, isabet o
lur. Cünkü~ hiç olmazsa, ba
yiler arasında rekabet baılar 
ve bu işi daha salim görmiye 
vesile bulurlar. · 

Temennimiz, şehrin buz 
meselesinin bir hal tarzına 
bağlanmasıdır. 

BURHAN CEVAT 

Bugün 23 nisan bayramı 

Ulus eğemenligının ~uru -
luş tarihi olan bu mes'ut gü· 
nü Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merken bütün vatan
daşlara kutlar. 

Mcvsımiıı yetışmıye bıı:ılıyaıı 
ılk nıeyvalarıııdan bırı de criktıı. 
Bu m..ıyhu~ ıncyv:ınm bulun çe
§ıtlerııuu hem taaınlrıı ı ı:ıtlftir, 
hem dL' sıhhidırler !\!r.yh•>:ı olma ı 
terkıbinde lımoıı lıaınızınııı Llll-

1 ınınasındrındır. Bızıırı mcmıc-

kcünıızcte ıı.alünı olan en,·aı can, 
türbe bardıık, mürdüm dut, ça
t.al, frc k crigı, Ama yı.ı urynnt 
ve dıgtr erıklcrd;r E\ \ clc.c Mnl
ta erıg1 d.ye ı,arı ıeııkte ve gayet 
irı \" ~u ... cklı, ho~ lezzetli bir 
cıns erık cı.ıha gelırdı 

Erikler wz~ vldukları zaman, 
ye>men: arkasından ıtidaı dairesın
cte } eııılebıliı Yalnız yememek 
ıyidiı ÇBkal eriğı pek ek~i oldu-

ğundan ho~aıından ba;;knstnı ye
ınl'melı. Çaıı:al criğını ckşı ver-

mek ıçin zeytınyağh yemek:lerı
mııdc de kullanıru: 

Erik ayrıca güneşte veya fırın
da kunılul.lrak ta yenir. 

Eril\, ziyode pışirildığı takdirde 
ıwı ı müshil gibi tesır eder, hem 
u:;aınak h.ılıııı giderır Buı 111 

ı~ııı kul'u erikler ve lıunlarJ , 
yapılan kompostolar ınkıbaz ol
mnl( itiyadında bulunruılara mu 
ıüyc111N 'erir. 

~----------------.; 
lima çıkar!. 
~adye bunları söyJcdikteıı son-

---~:..;.;..::_ 

en de Seveceksin ! 
ra: 

- Kafir, aı· tık iyicl· anlıyorum 
ki, onu çok sc,•iyorsun. Belki de 
HaJil Necibin senı ~cvdiği kadar. 

Yazan : [:TEM iZZET E Ef\ılCE _ 
' asıl l. 
'ek 0 sa sabahleyin posta~ a 
ltı • Zatcu geç de knldııu. 

crak d 1 
" Ya 

c er er. Gece ben ya-
· . rın postaya kendi clim-
ırıın . 
i Ve. ·ı· 

,... •• 1 ave etfr 
'-Ok ' 
1. rıcn ederim 

~
·llıi • . nol knrdesım 
•ye • • : 
ldij• hal~ hl'nım onun kenıii-
e k rıuesı . etrafındaki tered

" anautım üzerinde §Üphe 
.ıOrdu K d' 
11• h en ı kendine hep 

1 1 u ııokt ·· · 

' 

b k a uzerındc çalıstır-
a ısla d ~ 

!'itı tın an, durmmndaıa, 
sund., b il' . s "11 e 1 oluyordu ,tJ'. , e nhcp il ı·ı T • 

1 f a 1 Necibin yaşa· 
( . nr~cdiyorsun de'Y'l .,, 

ıın. gı mı., 

· l\~uhakkak .• 
~ \'c,. ila,·c dti· 

J\.k ni idd" · 
ıa edebilmem için 

ortada hiçbır kll\ \·ctlı sebep yok. 
Nihayet ıntihar l•dcct'k olsaydı ~u 
nu da açık.;a bildırmckten çekın
nıezdi. Nasıl kı, geçen sefer sana 

bunu bildirmış. 
- Fakat bu sefer vaziyet başka. 
_Nasıl?. 
_ Yine kendisini kurtarlll&M• 

dan °şüphelenır. . . 
_ Kurtal'amıyacağın bır şekil-

de de intihar edebilirdi. Hatta, ö· 
lüınünü soıtradan duyabileceğin 
bir şekli tercik ederdi. 

- O halde?. 
- O halde bir deneme yaptığına 

inanmak lazım. 
_Ne öğrenecek bu tccrübed__e?. 
- Seni unutup unutaınıyacagını 

dener. 
- Unutmadı ise.. ı 
- Ovakit mesele :\ ok. Yi c kn.r- 1 

Dedi. Se-; çıkarmadım. Belki de 
J·::ıklı idi. İhtimal ki, ona kar~ı yap
tığını itiraf benı daha çuk ıçımi 

bo~altnııya sevketmış, benliğime 
ni.ıfuz eden bu sevgiyi taşırmıştı. 
Ona: 

- İhtimal görütıüşe haklısın. 
Ben de bu derece onunla alakadar 
olduğumu içimi sana döktükten 

sonra hissediyorum. 
Dedim. Giildü, güldü: 

- Tesadiif insanın başma görli· 
yorsun ki. neler getiriyor. 

Diyerek sözlerine kattı: 

- Eğer o gün yanımda olmasay
dın, şu Halil Necip davası da ba
§JDa çıkmazdı ya .. 

- Ö~·Ic .. 
Dedim ve. b r:ız da o günki• ve 

sonral..-ı inatlı ' isynnı ar d 
niişlerimle lnıgünkii za. nl" 
önliı \} get'ıeıck ön\' 11e )-o .tun. 

MAHKEMELERDE: 
Anlayana Sivrisinek 

Saz Gelir ..• 
"Biz zevkimize mecbur insanlarız. 
Çalgısız, c ğ encesiz yapamayız •• ,, 

--EYazan:BtSEYiN BEBÇET~ı--
Her halde kan koca ola-cak.lardı. j 

K<>ridorda karşılaştıkları bir a -
dama, ikisi bir ağızdan: 

- Maşallah Selman efendi... 
• Nerelerdesin'? Nasılsın"? dediler. 

Seirnan efendı de: 
- Çok şükür .. İşte buralarda

yıız... dedı. İcradan para alacak
tım da... Siz ne arıj'.orsunuz bu
rada? 

Etlrek: 
- Sorma, dedi. Evin üst katını 

kiraya verdik. Eve kiracı değil, ba
şımıza bela aldık. 

- Ne oldu? Yoksa döğüştünüz 
'"? mu. 
- Hele anlatın bak.alım.. Nasıl 

oldu? 
- Na_sıl olacak?. Geçimimize 

medar olsun di~ üst kat.ı kiraya 
verelım dedık. Pencereye bi'l' cki
ralık• kağıdı yap1ştırdık. Birçok 
gelen giden oldu. Kimini benim, 
kimini de Merzukanırı gözü tut -
madı. Bazılarının çoluğu çocuğu, 
bazılarının fazla kalabalığı var
dı. Nihayet bunlar geldı. Bır karı 
bır koca .. Geldikleri zaman, ikisı 
de mazlum, masum duruyorlardı. 
Kadın !afa karıştı: 
- İnsanın alaı:ası ıçindeymiş 

derler .. Ne doğru lafmış ... Onla -
rın böyle yapacakları hiç ümıt 
ed.ihr miydi? 

- Sen karşıma Merzuka .. Lafi
mı ağzımda bırakma .. Ya sen an
lat, ya ben anlatayım ..• 

- Pekı sustum. 
- Evet.. Merzukayla ikimizin 

de gozümuz tuttu bunları ... Üst 
katı kiraya verdik. Öyle ya .. Bir 
kÖrlıgiu b1r Ayvaz. ne gurültiileri 
olac:ak'! diw düşünduk. Bil'kaç 
gün sonra misafirler sökün etti. 
Ak';amlşrı rakı sofrnlan kurulup 
gcce)arılarına, sabahlara kadar 
eğlem:eler çengu \e!;ane, danslar I 
başladı Uyuvabilirı;en uyu .. Te 
pı!-mızde oibek dôğülüyor Bır ikı 

St'~ ıkarmadık. patıdmıo, gü
nıtlüni.ın kesileC'tğı yok Her ge
ce mı her •c~' .. Nıhavet. vavaş 
vavn' dokundurmnğa baı;ladım. 

Hi?lıı Rı'c:ıı Bf:'v i.is kattakı 

kıracıları patırdı edivorlar dıye 

~·ıkarmıs.• CHırultii ed<>n kiracı
ya da hiç tahamınıil l°'dilmez. gı-
bı Hanı kızım sana ,;ovlüvorum., 
gelinim sen anla vok mıı? Amma, 
hiç .~lınmıyorlar Vurdum duy .- ı 

m"z ık cdivorlar 
Seiman efendı, hakimane bir ta

\'lrla ->öy1endı 
- Anlayana qivrisine-k saz ge

lir Anlamayana davul zurna az 
gelir 

- A1 gelir <le lQf mı, beyim, vız 
gelır . Bunlara da vız geldi işte .. . 
Ne vaptıksa, ne söyledikse, nafıle .. . 
Sonunda, açık açık söyledim. «E
ğer bu danslar, sazlar misafırier 
devam ı?decckse çıkın evimizden!> 
dedıın 

- Biz zevkimize mecbur insan
•arıL- Çalgısız. eğlencesiz yapa -
rnavız! dediler. 

- Öyleyı;e çıkın! dedim. 

- Belki böylesi hayırlıdır!. 

Diyen Nacıye birden sordu: 

-- IIalıl Necıple e\'lenebilecek 
misın bari?. 

Onun böyle birdenbire hiç ha
zırlıksı.ı olduğum bir mevzu üze. 
znındeki sorusu hakikaten beni 
şasırth: 

- Bilmem ki vallahi hiç düşün
medim. 

Cevabını verdim. Ve .. endişemi 
saklamadım. 

- En çok üç şeyden kerkuyo. 
rum: Birinci,, Salih, ikincisi skan
dal üçiincüsii evli bir kadın olma
nın verdiği utanç. 

Zaten orıu hastanede bile ihmal 
etmeme o ı>ebep oldu. Kafamı sa. 
ran im iiç tehlike kar~ısında nzun 
ve tereddütlü diişiindiim. Nihn:ot•et 

içimde beliren sevgıyi iradcmın 

gösterdiği muka\•emet ile ytnıni· 
ye çalıştım. Yine o sevk ve tesir 
iledir ki, o mektubu yazdım ve .. 
çocuğa beni unutmasını bildirdim. 
r., nt. arhk hi d • .) orum ld, onu 
ihmal cdemıyccck kadar seviyo- 1 

- Konturatımız bitmeden Çl -

kamayız .. dediler. 
- Biz de sizin zevkiniz i~ ..sa

bahlara kadar uykusuz kalama -
yız .. Ya çıkın, ya gürültüyü ıke
sin! dedim. 

- Evini kiraya veren gürül -
tüye katlanır .. Kiraya vermesey
diniz .. 

Dediler. Ben de hiddetlendim. 
Birkaç acı laf söyledim.. Meğer o 
kadın ne şıI'fıntı şeymiş.. Aman 
ne laflar söyledi .. Ne laflar .. Tu-
lumbacı kahvesinde söylesen, her
~esin yüzü kızarır. O söyler de 
bizimki durur mu? Bu da baş -

ladı .. Derken, saç saça, başbaşa ka
pışmazlar mı? Onun kocasile ben, 

bunları ayrıncıya kadar neler 
çektik bilsen .. Birinin elinde bır 
tutam saç .. Yüzünde gözünde ya
ralar, bereler... İşte, sonunda bu
ralara kadar geldik .. 

- Neyse .. Geçmiş olsun bu ka
darla ... Eğer bunları evden çıka
racak ol~anız, size, melek gibi 
ıbir karı koca kiracı bulacağım .. 

Ömrünüz oldukça bana dua edin .. 
Allaha ısmarladık .. İcra memuru 
gelın~tir .. Gidip şu parayı alayım.. 

Selman efendi ayrılıp gittı.. Bi
raz sonra da, kadını mahkemeden 
çağırdılar. Diğer genç bır kadınla, 
beraber, hakimin karşısında yer 
aldı.. İkisi de biribirlerinden da

vacıydılar. İkisi de daya·k yedi
ğini, hakarete maruz kaldığını 
iddıa ı.>dıyor<lu. 

Ikı koca, şahıt olarak dinlendı .. 
İkisi de, kabahati karşı tarafa yük
hiyar, kendi karısının kabahati 
olmadığını söylüyorlardı. Onlar
dan başka da şahit yoktu. 

Hakim, fevkalade bir formülle 
meseleyı halletlı 

- Sız davanızdan vaz geçiyor 
musunuz? 

- Hayır! 

- Ya siz? 
- Hayır efendim .. Cezasını çek-

sin ... 

- O halde kararı bildırıvorurn. 
Hakaret ve döğmekten ıki~ız de 
birer hafta hapı:;t> mahktıın edı

livorsunuz. Ancak, hakaret ve 
döğınek karşılıklı olduğu içın bu 
cezalar sukut edıV()r Havdi ba -
kalın1 . Bir <laha yapmayın!. 
Hepsı mahkemeden çıktılar .. 

Merzuka · 
- Eğer üç güne kadar evden 

çıkmazsanız. eşyalarınızı kapının 
ömine yığarım. diyordu. 

MİLLi PIY ANGO 
Mıllı Piyangllnun 23 Nisan Bayramı 

için tertip ettiğı fevkalade Piyango 
bugün Ankarada Sergievinde çckile
ccktır 

"ekılı~e saat J7 de ba~lanacak. An
kara radyosu Sergievindcn ııakkn çe
kilişin bütün safahatını neşredecektir. 
Çekılişe saat 17,30 da nihayet verile
cektir. 

Bu çekilişte 33.430 numaraya 360.000 
lirnhk ikramiye tevzı edi!CC'l'ktır En 
büyük ıkramiye 50.000 lıradır 

rum. Eğer o ölmedi ise belki hem 
unutacak, fakat bundan sonra da 
ne yazık lcı. galiba ben onu unu
tamı~·acağım. 

Naciye tekrar tekrar: 
- Merak etme. Birşey olmamış

tır. Ben eminim k, :ot•akın bir za
man ic;inde yine o, Lutriye .. d.iye 
rek karşma çıkacaktır. 

Di~·ordu. 

- İyı amma, ona nasll peki .. di
yebileceğim?. Kafamın icindcki o 
üçlü korku zail olmuş değil ki. 

- Herhalde üçüne karşı biri ter-
cih edersın. 

Bu vaziyeyt karşısında adeta ağ
lamaklık olmuştum. 

- Naciye, sen heni bütün hüvi
yet ve iç yiizüınle bilmem tanır 

mısın?. Herhalde tanısan bile pek 
noksan hilgin olacak .. 

Dedim ve .. gözlerimden yaş sı
za sıza: 

- Bu hidisedeki tezatlar bile 
benim ne kadar bedbaht olduğu
mu ortaya koyu;\ or. Görüyorsun 
ki, cok mti..-kiil nzlyetteyim. 

Naciye, düşüncenin \ erdiei bir 
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ııımaharrlrler 

We D11or·ıar' 
IK DA• 

•0!~ 
lll~ı:mne 
Şa zamanda çocuk 
eımatı ne kadar 

arza ederdi., 

B. ABidlıa Daver c23 Nısan Bayramı 
nı k.utlularken .. > isl.mll bugünkü Bq
makalesln4ie Milll HAkimiyet Bayra· 
mımızuı bugünku 21 inci yıldônuınü 
ınUrıasebeti.yle bu bayramın mtınıı. ve 
ıümulünü tahW ve tebarüz ettirmekttı 
ve Milli Hfildıniyet reJlminın saltanat 
idaresinden ne kadar üstün oldui:una 
IJU son harp içindekı siyasetlm12. kir 
dar sarahat ve kat'iyetle gösterec~ 
bir delil bulwıa~acagıru ısöyled.lk

ten sonra: 

Bugün Çocuk Bayramı .. 
Ah, ne olurdu, bugün ço

cuk olsaydım. 

cBugün Milll Hlikinuyet Bayramını 
kutlarken, milletçe kat't kararımız bu 
kadar kan ve can pahasıntı elde edil
miş olan cMillt Hakımiyetimizı sonu· 
na kadar müdafa11 içlı.ı her fedakArlı!ı 
goze ııldırmı;ı;> olmaktıı. Bu kat'ı ka
rarın etrafında, yekpare oir granıt 
kütlesi nalinde duruyoruz. Ebedt Şet 
AtatilrkUn azu Mtırasınu ve biz.e bı
raktığı mukaddea emanete sadı.kı.ı.> 
demektedir. 

CUMHURiYET 
B. Yunua Nadı cJ:{filtinuyı:tın ve 

Türk çocuğunun Bayramı- isimli bu
günkü. Başınakalesindt: hem Milll 
Hıik.imiyetın ve .tıem de Tilrk çocugu
nun Bayramı olaıı bugunuıı lnkıl~p 

Turkiyes.niıı en guzel cserlermdenbı
ri bulundugunu soyledikten souı it. 

dvlıll.J H5.kımıyetimizın kudsıyetını 
düşUndi.ı.gümtu :::aman onumilıdt: uı

tikbalın ufukları açılıyoı, ve gayrlin
tiyarl başlanmu kı.içilk Türk yavı u
larınuı üstlerınt eğiliyor. Perde perde 
açılan istikbal ufuklaruıcı bu.ı cnını

yetlc gotürccck unsurlaı oradadır onun 
için. Beşiklerde, ana kucaklarında, ı;o
cuk bah.çelerındı:, memleketın sokak
larnda ve her koşcsınde, her bucıığn
da. 

Bu bayram güuiıncıe Türk Çocutu
nu Koruma Kurumu içırı çalşan bil
ttin vatandaşları hürmet ve muhab
betle kucaklamayı bu vazife bllır ve 
son soı. olarak ta bu mutlu bayranu 
küçük Türk yavrularına Vt: onların a
nalarına babalaruı<t, yanı hepınuze 
topumu7.a kalbımizın en samımı he
yccaruyıe kutıuıaru.> demektedır. 

YENi SABAH 
~ B . .Hüse~ Cahıt Yalçuı cBıl'le

şememış olan Balkanlar» fsımlı bu
gwıku Başmakalesınd~ Balkan devlet
lermuı aralarındakı mevcut misaka 
r~ıııııcıı narlcl biı hücuııı lhtlmallne 
karşı bır turlu bırleşeml.'diklerını ve 
bu yuzdeu hepsinın dl• aL çok felake
te uğradıklarını ı;oyledikteıı sonra: 

«13.:ılk.ıu devletıerı birleşebilmııı ve 
harici bu tecavı.i"ı.e kal'~ı muşterek bir 
cephe vücudt: getırmış olsalardı şim

di Balkanlar dünyasınlll eıı sakin, en 
meı;'ut ve en rahat bır ko~esinı tea
kil edecek.lerdu demektedır . 

TAN 
B Zekeriya Serte!, cBalkanlarda ye· 

ni nizam~ isimlı bugünku Başmakale
sinde czcunıle. 

cAlırıaııyanın Balk:anlardtı ycn 1 ni
zamı kurmaktJ istical ctmesinııı se
bcplerı vardıı Baıkanlar Almanyanın 

ambarıdıı Halbuki, harp, bu seııekı 

zeriyaı uzerindc tahrıp edicı bir tcsır 
yapmıştır Bu zararı lel:"ıfı fçin, Mih
vercilC"r, daha Yunan harbı bitmeden 
Balkanlarııı sıya~ı urgan ızas.:ı onunu 
tamamlaınıya teşebhus etmiştir Bu
nun ar1t ısından da Balkrınl:ırııı iktısadl 
.tıayatuıı organıze edeceklerdir.> de· 
mektedır, 

VATAN 
B. Ahmet Emın Yalman «Türk ço

cuğu ve ıstıkUıl davası> isimli bugUn
kU Başmakalesınde 

.Çocuk Bayramı vesilesıylc. goğsü
miızil i!tihardan gE>rerck ~ll htıklkatı A· 
leme iltııı edcb liriz Turk ço::uğu ıs· 
tiklal ruhuııwı kuvvetli ve ~uurlu 
bir destcğıdır Beşıncı kol mıkrobuna 
knı-şı kudretten aşılıdır Atatürkiın va
siyetını çak ciddıye ::ılmıştır.> demek
teı;iir. 

Şeref stadında 
yeni koşu pisti 
Şeşiktaşta Şeref stadında 5300 

lira sarfile yeni bır ko~ pisti 
yaptırılması ve atlama y~rleri • 
nin de tanzim olunması. karar 
laştırılmıştır. İnşaata önümüz • 
dekı ay başlanılacaktır . 

ıztıra-r ve dalgınlık içinde: 
- Ben vaziyeyti o kadar :naiifkiil 

görmüyorum .. 
Dedi, devam etti: 
-- Nihayet karı koca arasıatlald 

ayrılıklar yalnız seninle Salih ara
sında ı?örülebilecek bir hadise de
ğild ir. Birçok erkekler karılarını 
terketmişlerdir. Buna mukabil ka
dınlar dıı kocalarını bırakmışlar
dır. 

Muhtelif sebepler bır aileyi yı
karken öbüriinii kurmuştur. Bed· 
baht olduğunu hile bile bunun de. 
vam•na katlanmak bilmem ae de
receye kadar doğru olur. 

Ve.. bu sözlerini bitirdikten 
sonra sordu: . 

- Bedbahtsın değil ınb?, 

Sanki ben. bir imtihan veren ta
lebe idiın, o da bir miiıncyyiz .. Sa- 1 

kin dii5ünce!<;İz, hiç bir muhake
meye sapmadan masum masum 
cevap veriyorum: 

- IledbahtınL. 

- Kocanı <>eviyor musun?. 
Sevmiyorum!. 

(Arkası t>ar) 

Çocuk olmak •. 
Çünkü, çocuk olmanın 

-hele fU zamanda- ne sa• 
yıaız fay daları var. 

Evvela, geçim dütünnıez· 
dim. Ekmek elden, su göl· 
den gelirdi. Yer, içer, yan ge
lir, yatardım.. Mekteplerde 
erken tatil oldu: Sabahtıı.n 

aktama kadar oynar, sıçrar, 
uçurtma uçurur, ainemaya gi-
der, «maskeli 12 ler» i &ey• 
rederdim. 

Çocuk olsaydım, kızdığım 
sdamlara içimin hıncım a
çıkça ifade eder, bağırır, ça· 
jırırdım. 

«- Canım, çocuğun lafa .. 
na mı bakıyorsun?.» derler, 
geçerlerdi. 

Çocuk olsaydım, içimde 
sakladığım bir takım haki
katleri açığa vururdum. Din· 
liyenler: 

«- Çocuk hu,, Uluorta, 
söyler itte ... » 

Der, güler, geçerlerdi .• 
Daha çok kızdığım adam

lara tat atardım. Kimse bir 
şey demez, hatta etraftaki
ler; 

«- Canım, bırak §UDU, ço
cukla çocuk olunur mu» di
ye, tecavüze uğrıyan adamı 
teselli ederlerdi . 

Çocuk olsaydım; Ah .. Ço
cuk olsaydım .. Küçük, büyük 
kabahatlerime bakılmaz, af. 
fa uğrardım: 

«- Çocuk İ§te, ne yaptı· 
ğını bilmez ki .. » 

Der, geçerlerdi. 

Çocuk olsaydun; gece ya• 
rılarına kadar radyo ba§ında 
kalmaz, dünya spikerlerinin 
biribirini nakzeden hikayele-
rini dinlemez, hadiseler üze
rinde kafa patlatmaz, erken· 
den yatağıma girer, mıııl mı
§ll uyurdum . 

Çocuk olsaydım, her aklı
ma geleni söyler, her merak 
ettiğimi sorardun: O zaman, 
benim tecessüsüme, dikkat 
hassamın fazlalığına hamle
dilir, şimdiki gibi patavatsız· 
lığıma hükmedilmezdi. 

Fakat, bütün bunları bu 
ihtiyar yaşımda yapabilmek, 
bilseniz, ne kadar tehlikeli o
lur. O zaman, bana çocuk· 
laımı§, derler.. Çocuk ol· 
malda, çocuklaımanın ara• 
aındaki farka bakın: Birinci· 
ai masumiyeti, ikincisi bu .. 
naldığı if ad~ ediyor .. 

R. SABiT 

Buglaktl turnuva 
23 Nisan Milli Hakimiyet ve 

Çocuk Bayramı dolayısile bugüa 
Kadıköy Fenerbahçe stadında bir 
futool tumuvası tıertip edilmişti& 

Galatasaray, F~merbahçe, Be -
~ğlu ve Taksim ~nçlik iklüplea 
arasında yapılacak 'bu turnuva içia 
zengiıl 8ir pr<>gram hazırlanmış--
tir. , 

Birİ!ftİ.Z~DEQDİ ~l 
fieptımızın 1 
Ağzı açık l>ostan 

kuyusu 
~ 1ııılr okuyUCllDlU 

yazıyor: 

.Aksarayda Pertevniyat Lise
sinin arkasında eskiden bir bos
tan vardı. Burada büyük bir bina 
yapıldı, fakat bu bostanclakı kııyıı 

ağzı açık olanık bınıkıldı. Etra-
fındaki nrs ise çeluk çoı-ıı.k 

oynamakta Herhangi bir ka-
zanın önu e geçilmesi için bu ku
yunun ağzının kapatılma ınm a-

lakadarlara bildirilmesini rica <' 
derim. 

L J 
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HER KESiN KENDİNE GORE •• 
--f-: Yazan : FAiK BERÇMEN =fı--

Hamdune on sekiz yaşına gir
mişti amma, onu gören otuzu aş
lkın zannederdi. Pek usta terzilerin 
diktiği elbiseler sayesinde kam
buru biraz kapanıyordu amma, 
iri kemikli ellerile \IZun sarı yü
zü, kalın dudakları solgun bakış
ları onda gençlikten eser bırak
mamıştı . Annesi, babası hele a
ğabeysi Kamran olmasa, yaşa -
maktan bir tad duymıyacaktı. A
ğabeysi Kamran yirmi beş yaş -
larında, şen, zinde ve yakı~ıklı bir 
delikanlı idi. Bu yaşına kadar da 
her istediğim yapmağa al~ ve 
fllllartılmıştı. 

Yaz mevsimini geçmnek ba -
banesile gelip babasından para 
isteyince, babası bu isteğini red
ôederek: 

- Bu yazı bizimle beraber Sü
adiyede geçireceksin! dedL 

Yaz mevsimi hepsi için üzüntü
lü bir mevsimdi. Hele anne, kam
bur kızı için ne ıztıraplar çeki -
yordu. Gazinoda, Hamdunenin ar
kadaşları etrafını sararlar. Fakat 
caz başlar başlamaz hepsi birer 
delikanlının kollarında dansa ko
oarlardı. Hamdune ise mahzıın 
mahzun otunır, ve onıın bu hali 
annesine bir işkence o!urdu . 

Kamran ·babasrmn teklifine i -
çerlemişti. Fakat iyi kalR)i olduğu 
için kız kardeşim düşünerek ka
bul etti. Babası oğlunun bu ha -
Urrıazlığına mukabil ona bol bol 
harçlık verm<>Jı:ten geri kalmadı. 

Artrk her akşam gazinoya gi -
ı diyorlardı. Hamdune mes'ut ve 
~.rıeş'eli idi. Ağabeysinin yanından 

• 11YTilmaması, ona müthi§ bir zevk 

1 
:ve garip bir saadet veriyol'Clu. 

Bir gece gazinodalarken, dam 
ı edenlerin arasından, Kamran, be
l ~e_n kendisine münasip genç ve 
F."2el bir kadın buldu ve onunla 
Gııns etmeğe başladı. Kadının ko
.cası da onların masasında Ham
<lunenin yanında oturuyordu. 

Eğlenceli 
Rakamlar 

Bazı rakkamlann acayip hususi
'Yetleri vardır. Meı;ela 142li57 rak
.kamı bunlardan birid ir. 

Bu rakkmıı 2, 3, 4, 5, 6 ile darp 
~iniz, şaşıl acak netice çıkacaktır. 
Mesela iki ile darp ettiğimiz zaman 
şu y<>kün çıkıyor: 285,714 Jikkat e
dr~ser:,, ou al'ı ];, •.eli ye' 1rdaki 
tek rakkamlar darbedilcn yukarı
daki rakamların aynıdır, yalnız 
yerlerini değiştirmişlerdir. 

:!Snsının Kamrandan ayrılma
şişman, patates burunlu, çirkin 
bir adamdı. Fakat halinden zen
gin birine benziyordu. Nihayet 
dayanamıyarak Hamduneye dert 
yandı: 

- Bu çılgınları görüyor mu -
sun uz bayan? Mütemadiyen dö
nüyorlar, dönüyol'lar .. Sanki bun
da ne var? Lakin onlar bizi aptal 
yerine koyuyorlar; ve bize, bir
birlerine layık olduklarını gös -
termek istiyorlar, değil mi? Ah, 
karımdan nefret ediyorum; ıa -
kin ne çare! Siz de bilirsiniz ki 
:hanımefendi.. Şey, ben bu kadının 
etine, kıvraklığına bağlıyım. O
nun karşısında irademi kaybedi
yorum. Şehirdeki hayatım bir ce
hennem azabı. Akşamları eve gel
diğim zaman onu bulacak mıyım 
diye titrerim; çok defalar masa -
nın üstünde: cAff<>dersin cicim / 
biraz işim çıktı, geç geleceğim> <fİ
ye bir kağıt bulurum. Neylersiruz, 
biz bunun ceremesini paramızla 
ödüyoruz. 

Adam bunları söylerken, zavallı 
kambur v.onç kız, ömründe duy
madığı b sözler karşısında şaşır
mış; zayıf kollarını protesto ma -
kamında dar göğsünde kavuştur
n. uş ve şaşkın bir tavırla adama 
baka kalmıştı. 
Şişman adam, biraz ileri gitti

ğini anlar gibi oldu ve sustu. O 
vakit Hamdune asla bu çirkef ha
yata düşmiyeceğini düşündü; ve 
içinden temiz bir gurur duydu. 
Evet, o çirkindi, kamburdu am
ma, hiç olmazsa tertemiz, bakir 
ve saf bir halde, hayatın bütün 
çamurlarından uzak kalacaktı. Bu 
his ve bu düşünce onu tatmin et
meğe kafi idi. O anda asla evlen
miy<>ceğine dair içinden yemin 
etti ve sonra da memnun ve ra
hat bir tavırla ·başını arkaya da
yayarak huzurla dans edenleri 
seyretmeğe başladı ., 

23 Nisan 1941 
ı8.00 

18.03 
18.30 

18.45 

Program ve Memleket Saat 
Ayan. 

Müzik: Sving Programı (Pl.) 
Konuşma (Q_ış Politika HA-
diselerL) 

Çocuk Saati - Radyo Çocuk 
Kl!lbü. 

19.80 Memleket Saat Ayarı, ve A
jans Haberleri. 

!ALEMDARl-l M 1 L L i 
1 niıı zaferi 1 

, 
Bu hafta Şarkııı Harikalar Filmi 

BİN BİRİNCİ GECE 
Şarkılar 

MÜNİR MÜZEYYEN 
!Husiki 

SADETTİN 

1 KAYN'\~ün m~:1e~r~f;~!~en başla~.ENAR 
ilaveten JURNAL ve MİKE JUA VUS 

,---·------------------------~ 23 Nisan Bayramını bir çocuk gibi neş'eli ... 
Bir büyük gibi heyecanlı geçirmek istiyenler .•• 

Bugün L A L E ye Koşsun 
Çünkü senenin en güzel 2 filminden hazırlanan bayramlık 
Programı hakiki bir zevk .• E~siz bir hareket kaynağıdır. 

1 NCİ FiLM: "~.' 2 NCİ FİLM: 
~ ~ 

B E R K ü L Türkçe: ~ı.~ CASUSLAR DiYARINDA 
. ., Fransızca 

Amerikanın meşhur lastik ağızlı•~lJOHN BOWARD _ 
komiği t'fi! HEATHUR ANGEL'in 

JOE BROWN'un bu filrm •~!Kum çöllerinde arslanlar ara-

1
,ında yaşattıkları bu film ölüm

dünyada kahkaha rekorunu le karşılaşan kahramanların za-
k:ıran eşsiz bir eseridir. fer abidesidir. 

Seanslar: 3.30 - 6.30 ve 9.45 Seanslar: 2.15 - 5 ve 8.15 de 

_ .. 23 Nisan Çocuk Bayramı Şerefine ... ~ .. 
BUGÜN MATiNELERDEN İTİBAREN : 

Şehzadebaşı TURAN Sineması 
Bir çok fedakarlıklarla eld~ ettiği bu iki şaheser filmlerle sayın 

İstanbul halkına büyük bir sürpriz hazırlamıştır. 
DİKKAT: Haftalardanberi beklenen bu şaheser filmin hangi 

Sinemada oynıyacağı m~çhuldü. Fakat bugün nerede aynıyacağı 
maıiun. 

1- SARIŞIN ŞEYTAN 
Güzel MARLENE DİETRİCB sevimli JAMES STEWART 

Bu filmde birleşerek sinema tarihine sonsuz bir 
haTika yarattılar. 

2 - CEHENNEM ADASI 
JOHNN MAC BROWN - DOROTBY BURGUESS 

Büyük macera filmi. 

lstanbul Defterdarlığından: 
Darphane ve Damga Matbaası binasında yaptınlacak 2388 lira 28 kurus ke

ıifii tamir işinin talibi çıkmadığ~dan eksiltmesi 10 gün uzatılmıştır. İkinci l 
eksiltme; 1/5/ 941 Perşembe günü :saat 15 de MiJll E.mlfık l\'[üdürlüği.inde topla
nacak olan komisyonda yapı1acaktır. Muvakkat temina t 180 liradır. Keşi!, ~art- 1 
name vesair evrakı Milli Emlfı.k 4 üncü keleminde görülebilir. İsteklilerin en azı 
bir taahhütte (2000) lira lık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden almış 
oldukları vesikala ra istinaden İstanbul Vilayetine müracrıa tıa eksiltme tarihin-, 
den (tatil günleri hariç) üç gün evvel alınmış ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret 
Odası vesikası ibraz etmeleri muktezidlr. c3178> 

Bütün tehlikelere rağmen, Aşkin kendisini sevkettiği talih ve 
kad~re doğru giden bir genç kız ... Rolü, biiyük Yıldız 

BERT HA FEİLEB 
DANS SÖHNKER ile beraber yarattıkları 

Mevsimin ilerlemesine rağmen 
büyük fedakarlıklarfa 

ALKAZAR 
Sinemasındn 

BUGÜN matinelerden itibaren 

f 
Mı ı ı l Hakimiyet 

ve Gençlik 
bayramı şereline 

l ·' İstanbulda ilk defa 2 büyük 
film birden 

Ölüm Arabası 

Eş•iz ihtiraslar, büyük sergü
zeştler, tüyler ürperten sah
nelerle dolu emsalsiz esrarlar 
ve heyecanlar kaynağı. Ba§ 
rollerde: 
RİCHARD ARLENE -

ANDY I>EVINE 
Ayrıca: 

MEL'UNLAR 
DİYARl 

ROBERT BARRAT -
NOAH BEERY Jr. 

Mülbiş çılgın ve korkuuç ve 
sergiizeşt dramı. Cinenıa per
desinin tüyler ürpertici bir 

İll•h•a•ri•k•"s•ı. __ .. ___ lllU .. I 

# .. Ç. E. K. Menfaatinelllll\ 

1
6 Mayıs 1941 Salı günü akşamı / 

saat 9 da : 

MÜNİ 
NUREDDİN 
Çemberlitaş 

Sinemasında 
Bir K O N S E R verecektir. 

Biletler sinema gişesinde 
satılmaktadır ...... ı 

i G FA L 
Şaheserinde fevkalade bir tarzda oynamaktadır. 

Bu Cuma akşamından itibaren 

ŞARK Sinemasında 

.. Dr. Feyzi Ahmet 
Onaran 

CİLDİYE VE ZWREVİYE 
MtlTEHASSISI 

(Babıftli) Ankara caddesi Cağal
oğlu Yokuşu Köşe başında No 43 

3 iie darb: 428,571 
4 ile darp: 571,428 
5 ile darp: 714,285 
6 ile darp: 857,142 

19.45 Konuşma: Ziraat Takvimi 
19.50 Müzik: Solist Okuyucular. 
20.ı5 Radyo Gazetesi. " .. ___ .. SAYIN İSTANBUL BALKINA: 

Son bir sürpriz daha ister mi
siniz? Eğer y<>dinci bir darp ame
liyesi daha yapmak isterseniz, ye
kı'.ın aynen değişmektedir ve şöy
le hiç beklenilmiyen bir netice 
verecektir: 999,999 

Kim ajarttı 
Babası Hüseyine sordu: 
- Seni yaramaz, benim saçla

rımı sen ağartacaksın. 
- Peki amma, Büyük babamın 

saçlarını kim ağarttı? 

20.45 
21.10 

Müzik: Fasıl Heyeti. 
Konuşma (Çocuk Esirgeme 
Kurumu adına Maarif Vekili 
Hasan Ali Y,jlcel) 

21.25 Müzik: Türkçe Filin ıarkılan 
(Pl.) 

21.45 Müzik: Riyaseticumh.ur Ban
dosu (Şef: İhsan Künçer) 

22.ıo Memleket Saat Ayan, Ajans 
Haberl~ri; Ziraat, Eshrım -
Tahviliı~ Kambiyo - Nukut 
Borsasgı (Fiyat). 

22.45 Müzik Cazband (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki Program ve 

Kapanış, 

,.------------------------------" Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 43 

TUNA BOYUNDA 
~TÜRK ORDULARI 

~-c=- Yazan: M. SAMi KARAYEL 3 J 

Şark meselesi ne zaman başladı ? 
Fakat Sultan Murad Anadolu 

seferini çabuk bit.rdi. Az zaman
da hepsini de itaati altına alınıya 
muvaffak oldu. 

Sultan Murad bu seferde o de
rece müdebbirane • davrandı ki, 
beylerin bi" daha isyan etmeleri 
ihtimalinı de ortad~n yok etti. 
Maksadı Bizansın Trakyada ka

lan yerlerini de fethetmekti. Bu 
fütu hat esnasında Anade>luda çı
kocak bir isyan•n veya ufak bir 
tecavüzün, en esaslı teşebbüslerini 
akim lııraktırmasır , i.temeıdL 

Mu. d Bcv bı ,.. \'affakiyet ü-

zerine tekrar Edirneye, yeni pay
tabtına geldi. Maiyetinde muzaf
fer bir ordu vard, Bu ordu, harp
ten başka bir şeye teşne değildi. 
Ordunlln miktarı altmış bin kadar 

dı. Bütün orduyu Anadol~dan 
Trakyaya geçirmek bir mesele i
di. Türklerin gemileri vardı. 

Faka bu kadar büyük bir kuv
veti .az zamanda Traky aya geçire
bilecek mikarda değildi. Murad 
Bey bunun da çaresini buldu. 

Cenevizlilere altmı.ş bin altın 
verdi. Ketıdis;ne !üz.umu kadar 
gcnu tedari:.ı. etti. Bu faaliyetinde 

ALEMDAR ve MİLLİ Sinemalarında gösterildiği bir hafta zarlıııda halkımızın tekrar tekrar gıör
"meğe koşmaları basebile vaki olmamış harikulllde bir tehacüm görülmesi üzerine 

Asrın ilahi güzeliiğile göz kamaştıran BE D Y LAMA R B 

BU KADIN BENiMDiR 
Filini bilmecburiye istanbulun en büyük sineması ve geniş salocları soğuk hava 

temizlenen M A R M A R A Sinemasında 
teçbizatile ~mi 

Bugünden itibaren bir hafta müddetle gösterilecektir. 
Programa ayrıca: VALLAS BERRYnin TAŞ YÜlleKLl ADAM filmi ilave edi!rni~tir 

büyük bir istical gösteriyordu. 
Türk paytahtının Edirneye, Trak

yaya nakli yalnız Bizans için de
ğil, Balkan hükumetleri ve hatta 
hırisityan alemi için de bir me
sele olmuşu. 

Fransız müwrrihlerinden biri 
şöyle yazıyor: 

•Ne zaman ki Türk Avrupaya 
geçti, şark meselooi de başladı.• 

Sırplar, Bulgarlar, Ulahh:ır, Ma
carlarla ·birleşmişler, Filibc ve E
dirne üzerine yürüyeceklerdi. 

Fihbe Türklerin elinde idi. Sul
tan Murad orayı tahkim etmişti. 
Burası ,Bulgarlar için ne derece 
mühimse, Türkler için de o de
rece ehemmiyetliydi. 

Türkler Trakyaya geçer geçmez 
müttefiklere karşı yürüdüler. 
Düşmanı o derece bir sür'atle mağ
lup ettiler ki, felaket haberi Papa 
Beşinci Orıbeni de müteessir etti. 

Asıl garibi, Yuanis Paleologc
sun, Sultan Murada söz verdiği 
halde, Türklerin meşguliyetınden 
bilistifade Türkler elinde bulunan 
ııahillere tecavüz etmesıydi. Maa-

mafih bu tecavüzü de mağ!Ubi
yetle neticelendi. 

Türklerin Bizans gemilerinden 
aldıkları c l ·!er arasında bir çok 
mühendL~ ve san'atkar mevcuttu. 
Hepsini Edirneye yolladılar. 

İçlerinde meşhur bir de mimar 
vardı. 

Sultan. Murad mimarı serbest 
·bıraktı. Bursada, Edirnede yap
tırdığı binalara nezaret vazifesini 
ona tevdi etti. 

Osmanlı Tür ki eri Merada da 
bir çok şehirler almışlardı. Papa
yı asıl telaşa düşüren, bu nokta 
idi. Türk satveti yalnız Rumluk 
fileminde değil, Lltin adatının 

hüküm sürdüğü şehirlerde de nü
fuzunu gösteriyordu. 

Papa O~ben Türk tehlikesini 
kaldırmak için bütün hıristiyan 
devletler arasında bir itifak te
min ini düşündü . 

Hıristiyan devletlerin kaffesini 
Ehlisalip teşkiline davet etti. Bu 
devletler arasında Bizan · voktu. 
Yuanis Paleologos büyük bir 
telaşa dü~tü. 

Papaya bir heyet gönderdi. Pa
pa, Yuanis Paleologosa iltifatka
rane mektuplar ya zdı. İmparator 
da Ehlisalip ordusuna yardım için 
her türlü fedakarlığı ihtiyar <>de
ceğini bildirdi. Ven<>dikliler ken
disinden Ten<>dos adasını istiyor
lardı. 

İmparator buna razı olmadı. O, 
bütün haJasını Papadan ve Papar 
nın ayaklandıracağı kuvvetlerden 
ıbekliyordu. 

Fakat bu kuvvetlet' henüz top
lanmıştı. Mesela Kıbrıs Kralı, Mı
sır Sultanına karşı yaptığı sefer
de mağlup olmuştu. 

Bu mağlUbiyet Sultan Muradı 
!büsbütün memnun etti. Sultan 
Murad, Mısır sultanlarile samimt 
rabıtalar tesisine çalışırdı. 

Mısır Türkleri, Papanın teşvi
kile islamiyeti kahretmek istiyen 
Ehlisalip ordularına karşı muzaf
feriyet kazandıkça, Osmanlı Tüclc
ler de Bizansı günden güne kii:çült
m.,\ c, esasen Rurnelinde parça par .. 
ça yaşamıya çalışan kısımlannı 

• 

Bekri Mustaıs·. 
Yazan: OSMAN CEMAL KAYGlı 

Tefrika • 
Ben böyle karışık esraleı 
şeylere karışmak istenıe 
l\Iustafa mektubu üstü,tc ve 

gayet dikkatle iki defa okuduktan 
Sonra kadına döndü: 
- Sen git şimdi, bu mektubu 

yazanı bana gönder!. 
- Mektubu yazan size gelemez 

efendim!. 
- Niçin? 
- Size selam bile yazmıya yü-

zü olmıyan bir kadın, kalkar da 
nasıl karşınıza gelir?. 

- Vay, sen mektupta neler ya
zılı olduğunun larlundal.sın de
mek!. 

- Zaten mektubu o söyledi, 
ben yazdım. Malfim a, onun oku
ması yoktur!. 

- Yoksa sen de onun gibi bir 
çengi misin?. 

- Ne miinasebet?. 
- Peki, onu nereden tanıyor-

sun?. 
- O, benim çocukluk arkada

şım!. 

- Eğer bu işin içinde bir oyun 
varsa karışmam ha, bana Bekri 
Mustafa derler, bir kere kafam 
kızarsa!. 

- Evet, bu işin içinde bir oyun 
var amma o, pek hazin bir oyun!. 

- Ne gibi?. 
- Size şimdi fazla birşey söy-

lemekte mazurum. Siz yalnız bu 
iyiliği yapacak mısınız, yapmıya
eak n1ısm1z?. 

- Mademki benden bir iyilik 
isteniyordu; bu, benden Çengi Ni
gar namına değil, başkası namına 
isten;eydi daha iyi olur, ben de o 
zaman o iyiliği seve seve yapar .. 
dun. 

- O ciheti biz çok düşündük 
amma, nihayet kararı yine buna 
verdik. Yani mektubun Çengi Ni
g3.r ağzından yazıln1asını münasip 
gördiik!. 

- Yoksa, böylelikle Nigar ye
niden kendini bana satmak mı 

istiyor?. 
- Kat'iy3'·cn!. Eğer bu mektup 

Nigfir yerine, başka bir n1Ustcnr 

isimle, size gönderilmi ş ve siz de 
hemen istenilen hu i~· iliği yapmış 
ohaydınız , belki de gayet tatlı gi· 
den işin alt tarafında siz inkisara, 
hayal sukutuna uğTardınız!. 

- Ne gibi?. 
- Mesela, yaaa .. Demek ki ben 

bilmiyerek lı<h•le bir giinahkılr, al
çak, rezil, • ı ihanet etmiş bir 
karınııı kendi gibi olan kardeşi 

için bu işi y·apmışım, kendimi teh
likeye atmısım! diye üzülecekti
niz. 

- Canım, batakhaneden kurtul
duktan sonra, kadının bana, hen 
çengi Nigarın kardeşiyim, bilmiş 
ol ha!. demesi Hlzım gelmezdi ya, 
maksat hasıl olduktan sonra, praın 
asıl lıüviyeyti, yine bana meçhul 
kalırdı!. 

- Hayır efend;m, bu olamazdı, 
çünkü kazın ayağı hiç de böyle 
değil!. O kadın siz;n himmetinızle 
oradan kurtulduktan sonra, artık 
ortada gizli kapaklı hiçbir şey 
kalmasına imkan bulunamaz. 

- Niçin?. 
- 0.rasını sonrc anlars1Y\1z!. 
- Ar"'ı"açı gibi b<raz kan~ık 

hu i~!. 
- Hiınmetinizle inşaallah çabuk 

çözülür açılır, berraklaşır!. Yal
nız siz, himmet cdflı!. 

sürekli bir ihtizardan kurtarmıya 
uğr~ıyorlardı. • 

Yuanis Paleologos, bunu bildiği 
için, Latinlere kalben düşman ol
duğu halde, yine onların muvaf
fakiyetsizliklcrinden dilhıın olu
J'l<'du, 

Onun nazarında, Rumları Türk 
tehacümünden kurtaracak yegane 
kuvvet, garpta idi. Garbın hıristi
yanlık taassubu, isliima karşı hak
ikın, adaletin, kanunun, şefkatin, 
mürüvvetin, hiç hükmü yoktu. 
Türk, bu kaharate mühacemata 
karşı sinesini açan, kılıcının lruv
vetile herşeyi kahreden yegane 

-kuvvet oldu. 
Hedefini hiçbir zaman kaybet

medi. Bizans, onun kızılelmasıydı . 

Fakat i>u son bir zafer gayesi de
lildi. Y~amak ve muzaffer olmak 
için bir istinat noktasıdır. 

Yuanis Paloologos, bunu bildiği' 
için her fırsatta Türkleri ezrmye 
çalışırdı. 

Fakat 1'una ne kudreti, ne kuv
veti müsaitti. Bu sebepten, Latin
leri d~man bildiği halse, onların 

- Şimdilik bir~ey di) ell" 
şeye söz veremem bele 
gün düşüneyim•. 

Fakat, ben sizden 111 
çin, h<:.ıncn şimdi, şu ~ ·r 
kat'i süz almasını da bi•1' kik 

- Aomna da yaptın bn!· d 
- \<'vet, istesrem, su d• a 

ve deri"' i sizi bu işe b;şla11 

- lHıodemki kendınizd• 
vet ve kudreti görüyorsu • 
bana ne havale ediyorsııı 
din kadını oradan kendiP 
tarın!. . 

- Kazın ayağı öyledeğ' .... 
- Hanım çıkarsana b 

şu dilinin altındaki baklaf ı 
- Baklayı şimdi çıkarır"' e 

karnı ki işin alt tarafı çBt fa 
çıkar!. 

- Ben böyle karışık '" 
işlere pek yanaşmak istcP' 
di güle giile gidin de d• tı 
başka bir yerden çare art' ta 

- Fakat pişman olacB, \Oe 
- Pişman mı olacağıP' it> 

- Hem çok!. 
- Yoksa beni tehdit oıi t 

sun!. l 
- Hayır tehdit etmiyot ll 

kat siz bu işi mutlaka yof 
nız diyorum!. " J;lt 

- Yapmazsam ne olur· . ' - Ohalde, sen Bekr• · 
değilsin!. 

- Allah, Allah!. 
-Öyle ya!. 
- Peki yapmıyacağıDl 
- Rica ederim, ortad:ı 

vallı, bir biçare, bir gar 
hasta genç kadının haya': 
lesi var. Sizden bu ce•·nb• 
mezdim doğrusu!. 

- Bana kalırsa bu ~ı; d 
siz bir başka kabada~·ır•: 1 
ğite ba\'ale etseniz daha 1

' 

- Pekala, öyle yapal•"' 
başka babayiğite havai< 
fakat sonra çok pi~r1an ° 
nizi dizinize vuracak ,·e .b~ 

- Ey, ne olmuş beli<•~ 
- Tekrar rica ederin1, 

la söyletmeyin, şu nıcı.tı 
daha okuyun'· ~ 

- Hacet yok, iki defo " rı 
- Okurken "i.ireğiniziıı 

ça olsun sızladığını hi,sC1 ıı 
mi?, ı:l 

- ............ . .. , 
- Artık fazla brşo~ '", 

ceğim. Bu gece saf, 111°· 

valh, biçare, garip , bir ~ 
dm, bir batakhaııedeki ~ 
şeğinde sizden imdat b•". 
tık isler imdada gidin. 1

' 
. b . . . d 11111 

meyın~ en ışı vıc un .. 
kıyor ve işte gidiyorum· 
unutmayın ki şu dakik•d· 
batakhanede inim iniın il1 
olan :r:awıllı kadıncağı!', 
başkası tarafından kendi'. 
Jacak imdadı da kl'h ~" 
etmiyecektir. Şimdilik ~· 
lın, Allaha ısmarladık!. 
Kadın gittikten sonr• 

mektubu bir daha okudıı 
mektubun mündericatını· 
kadının söylediği iphaıı11 ; 
ve bu sözleri söyleı kcıı. 1 
hal ve ta'l'ırları bir ha~·lı ı 
ve nihayet akşama doğ'rı1., 
verdi. Ne olursa olsun. fı' 

·..v•' \/ 
yardımını Türklerin hc.r 
tifaklarına tercih ederd1

• • 

Ha1buki, Yu~nis, S".11~ 
dın akrabası idi. Gazı 
üvey teyzesi, Yuanisin ıe' 
Fakat Sultan Orhanın, ııe 
tan Muradın, Türklüğilll 

0 
!bekasını temin hususuıı 
yata kapılmadılar. ol 

Esasen Bizans imparat '" 
. sıv 

lan sıhriyetleri de sıy• f 
sıhriyet, siyaselerine Jll~ 
Türklüğün de saadetillc0 
olduğu dakikadan itibare 

larında hiç hükmünde i° C 
Sultan Murad, babası , 

siyasetine sadıktı. :Bit~ 
mehal Türk eline geÇece 
crduları Tunayı aşacaktı· ı 

Türk orduları zağO• 
önlerinde idi. Tuna bOY 1.~r 

şl•' 
yorlard ı. Yuanis bu ı ıı' 

· or 
şısında Papa Beşincı ~~I 
tün mevcudiyetile de 

yordu. ·' '",.. 



Yuıoa1avyam11 taksimi 
mirasa konan devletler 
ara11Dda ihtilaflara yol 
açmaktadır. Bilhaua 
Romuıya ile Macaristan 

usu :vawua ı:neUnı.t Anadelm anlqamamaktadırlar. Ba 
~nsı bu?tenlerinden alınmııtır) sebepten iki memleket 
· d münaaebetleri sersin-

e en: Muammer AJobl( dir. Hatti Romanya hu· 
lııgıliı Başvekili Çörçil Avam duda uker tahfit etmit-
b arasında sorulan suallere ce· tir" • İtalya Dalmaçyaclan en demiat~- J..:. 

B ··-rw ~ meecla Karaclaia da göz 
- ~Paskalyadan ~vveı koymuttur· Balpriata-

be fazla ya.Pılabile .. nın da Makedonya ve 
at Yanatun JOktur. Birçok ha· f 

Si
._ devanı. etmektedir. Garbi Trakya ile ikti a 
..... "'"-'-.:ı___ edec.öi zannedilme-l'r . --~~ yegine ha• ,. -·· 
~ ~arp limanının 42 da- mekteclir •• 

hardmıan edilmij olına· -- -1~· Genişlıği bu dakikada çok Almanlar .tspany.adan geçil ~ti-
~ olrnıyan ağır hasarlar ika yecek, hatta daha ileri giderek, 

Be r. . tngiltereye karşı cephe almasını 
~n naklıye tayyaresın- isUyecektir. Alman:r.anın Fran •. 
iir alevler içinde düşü.riil- sadaki faaliyeti de manalı telakki 
ın · Bu tayyarelerm dolu mu, edilmektedlı'. 

P'ılo~ olduğu malum değildir. yUGOSLAVYANIN TAKsDd 
lf, ~ hiçbir tacize uğrama- MESELF.Sİ 
B~:arrıı kaybedilmemiştir. Ankara Radyo gazetesi, Bul • 

nd n sonra, Hariciye Nazın garlstanın :Makedonya ve G:U-bl 
ll<ia ~ Ortaşark seyahati h~- Trakyayı işgal ile ik~ifa etmıye-
nrn· ~t vermesi ısrarla .ıs- ceğini zannetmektedır. Evvelce 
te 1t Çörçn bunu umumi men· Hitler'le göıütm Kral Borisin tek-

'rün~~gun bulmamıştır. rar Almanyaya gitmesı muhtıe • 
IYE VE SOVYETLERE eld. 
sty m ır. 

,T . ASt TAARRUZ Diğer taraftan Romanya ile Ma· 
Cly aY'nııs,. gazetesi, Alman Ha- caristanın iddiaları da bir türlü 

e Nezaretinin bir taraftan İs- telif edilememektedir. Her ikisi de 
~ <li~r taraftan Türkyie Banat'ı ,istemektedir. 
i Ru.syay~ ~aışı diplo- Romanya, .Macaristamn, Yu1C_>S· 

taarruza geçtığıni yazmak- lavyadan aldığı yerlere .mukabil 
~.Almanların Sovyetler Bir- TransiJvanyıayı geri vemıesi li· 

Tül1kiye nezdindeki Büyük zım geldiği mütaleasındadır. Bu 
: bugünlerde yeni talimat yü.ı.den iki memleket münasebatı 

t'l' la ~eşguldürler. gergindir. Hatta Romanyanın Ma-
0 aY!nıs,. diyor ki: cAlm~ car .hududuna asker tah§it ettiği 
Pagandacıları Alm.anyanın Tür- de söylenmektedir. 

~ ey-e kendisile bir ademi teca- Diğer taraftan Boma radyosun-
: P.~~ imzalamasını teklif e- da yapılan beyanata bakılırsa, t-

~lllı ihsas ediyorlar. Alman- talya Karadağ topraklarına da göz 
' . raktaki bükUınet ~ia ditm~tir. 
it Yeyi end.iıe~ düşüreceğini Hırvat devleti reisi Ante Pav· 

~rk· et~ektedir. Onla~a göre, Jeviç. ·Bulgar Kralına da bir tel-
d~enın Cenubu Şar~ı huda~ graf çekerek ,Bulgaristanın m.U. 
. bulwıan Irak, Türldyenıa takil Hırvat devletini tanımasuıa 

. ll.i~tini tehdit edebilecek va
Yettedir 
lr:18iliz kıt'alarının Irı*a gön -
r~eslle Raşit Elceylininia 
gtltereye sadakat teminat-ı wr
.. i Tiiııkıerin duyabilecekled 

~işeh!rf hiç şüphesiz tahfif et
§tı ... Ahnanlann '.lürkiyeye kar

tt ~evirmekte oldukları manev -
raı.rı tıebdWeft ............... 
lif ettneleri ı.lltimali vaıdır.• 

İSPANYAYI TAZYİKA 
GELİNCE ... 

istemiştir. Bulgar Kralı d1l Bul -
garistanın Hırvat devletini tanı
mak ıkararmda olduğunu bilıdir
miştir. 

VİYANADA GÖRt>'ŞMELER 
Hitleı- Viyanaya gelmi~ ve Fon 

Ribbentropla görüşmek üzere kısa 
bir müddet ..için Viyanaya gelmış 
aıa.. XıoD.t ~xu. bbul ~ 
tir. Kont Ciyano dün öfleden son-
1'8 ltalyaya dönmfiftih'. 

Bayler Nahrihten gazetesine gö-
re, Kont Ciyano Dalmaçyanın 
İtalyaya verilmesini tem.ın maksa
dile Vivanan gelmlştır Hırva -
tistanın Bosnayı istiyeceği zanne
dfunektedir. 

~kara ij,adyo gazetesi, Ame
~ kaynaklanndan gelen ha
~ı""9 atfıen AlmartVanın is • 
~!T. tazyfka başladığını ~il
~kaynaklara gore, 

lf ARP V AZİYETi 
ı.-. (1 iad ..,,&dul •YMI> 
11.ı lllla• edilmesi, deniz yollan· 
~ıkı kontrol altında bulundu· 

q listeriyor. 
ktı\r" 1-aıilider karada ve .~ava~ 
llıaiid etltıınıitlerdir. ingılızlerı.n 
t. "-11 lmakarak ltiiyük Itır 
>'o~ haılayacaklan aalaşab· r. 

~ '1ısır hududunda münferit 
~ il Ye ikmal ve takviye alamı
~ 4h.aa • ltal)'aıa motörlii ~ir
h lllildafaadan ltaşka Wr ~ 
•u ':'~orlar; Mr müadet sonra 
c bil de npamamaln " tekrar 
'ltı&rha 4'oiru çekilmeleri kanetle 

11 temeldir. 
°tUflANlsT.&NDA: 

'ttı 21. llisaa tarihli Yunan ve fnıl
r11a 1'esınt teblilferiacle y .... hla
ç-ı_· >'elli mukavemet mevzilerine 
"İla ilcliJderi ve İagilb kuvvetleri· ._ele 'YeaiteJair ceaultwıda bula· 
~ ~M.faa menileriai tattllk
rU.i· bıldirilmektedir. 22 nisan ta
.. :_ ltlnıan tebliğinH ise 111 lla· 

' vuihnekte.lir: 
ili l) Atı... kıt'ahın rm•n dlli 
_1:'aıea1.1 prp isükame~e cet· 
111•ş1er, Yunan _ ftaJyan cep1te kıı-

'nda hane•en H ric'at etmekte 
•lan cltişmaa 1mn·etleriai• ges• 
eeği başbn yela varımşlar•ır. 
. 2) Yea1'8hir «enultt isükame· 
lhı•e ilerliyen Alman kıt'alan 
cliiŞlnan mukavemetini lunlıktaa 
;''"'• ':'mya ~hriae girmiş ve 

olos hmaaını ışgal etmişlerdir. 
kahiredett selen son bir ha•er

de de 1..imya ııehri cenallunda tid· 
~tli ınuharebeler cereyan ettijl 
•ldirilınektedir. Bu şehrin cenubu 
~~ .. -.ar Terna...U ge= vardır. Bu haberlerden çıkan

k nnıharebe vaziyeti pmm 
~-Yeui tutulan mevziin taj ee

aa 1 Limya körfezile TermOl'İI 
aeçidhae dayanmaktadır meriıes 
•e sol , 16- eenahın nerede elduğu ma-

deiildir. Fakat ö)'le aal_.. 

f 
yor ki İtalyan cephes.ialle .._... 
den Ymıa11 kaYVetleri henüz Yan
ya cenubundadır. Dağlık arazi do
laynUe ağır çekilmektetlirler. Ba 
kuvvetlerin Preveze veya Kerent 
körfezinde Ta•pakosa kadar geri· 
Jemeltti mabtemeklir. 

2- Tahmin ettiğimiz veçbile Al
lJUUllar, umumi şekilde asıl mu
harebe hattını bilmediğimiz 1al 

. .mü4aua menüae W Wikamette 
taarrm e41Jodar: 
A- Ye11ifehlr - U111ya. Liva• 

ya umaınJ l5tikametlndei bu ta
arruzdalü mak•adm, evvelce va
rit ıertliiimüı veçhile menli 
sağ cenahtan yararak garpta ka
l• t..iliz - THH k•netlerinia 
Atina iatikametitMle ~kHmelerl
ne mbi e1mek.: Alman tun1m1-
nun siklet merkezi bu istikameti• 
dir. Termopil ıeçldi etrafından 
bıalı maharebeler olman muit
temeldir. 
B- Tırllala Mtpsindeki AJmn 

kıt'aları PiDdo~ silsilesine garp is
tibmeti11tle ilerlecliWeriae fire, 
sol ceaahta i1nide kalmq elan 
Y11DBD kuT•etleriain ric'at hattmı 
kesmek ve ıarba atarak matınP n 
esir etmek istedikleri anlaııbyor. 

Hulisa sat eenahtaki mubarelle 
vui)'etiada biru vmula v.Nıri 
fakat merkez ve sol cenahta va· 
ziyet müplaemdir. Sel eeaahta cep· 
be Preveze körfezine henlb da
yanmamıpa ve Yu•• mevzDeri 
daha şimalde kalmıpa, Almaala
rm sal cenah ylklenlrkea mer
kezde JWkeli lstikametiatle de 
bir yarma taarrumaa _Ffpleleri 
~ nmhtemel.tir. 

Enelce ele yazclıfmm ~ 
tutul ... ea moafıt mevzi, ı.a.
Y• körfezile Koreat körfeıiade 
Ta....- yeya IJyaclya hattı ••
bilir. BiJ'le Wr mevzi tutab1hlelı 
ı..u1s kuvvetleriala Termo,il et· 
rafında dayaJllDMllla meriez ye 
... cıaak ~iala lair ,.. 

-

So.-. .Te'lUrafla.r 
İngiltere ye der - Ciano - Ribben
hal azami yardım trop mülakatı 

yap1lmalıdır istihbari olmuş 
Norveç 23 (A.A.)) - Herald Berlin 23 (A.A.)- Stefani: Yu-

Tribune gazetesi yazıyor: goslavyanm ortadan kalkması ile 
Şu anda harbin neticesi cidden Balkanlarda tahaddüs eden me-

Birleşik Amerikaya tabidir. Sa - seleler hakkında Fon Riıbbentrop 
dece Akdenize cephane sevkiya- ile Ciano arasında cereyan eden 
tmı kolayiqtırmadtla bu mmta • müzakerelerin daha &iyad.e ilıtih-
kada vaziyeti değiştirebiliriz. Hal- ibarl mahiyette olduğu alakadar 
buki bugün kaY'bedilen her ay Berlin mahfillerinde beyan edil-
muharebenin altı '11 uzaması de- mektedir. 
mektir. Deı'hal aıamf yardım ya
pılmalıdır. 

lngiliz Lordu 
(1 IDd .,ıac1aa hvam) 

gündür. Çünkü bugiln incUt.erenl.ıı hl
misi Sen jorj 4'\müdilr. 
Biıy~ Mfilet Mecırsınlzio doğduğu 

ve Teşk atı :Esasıye Kanununun ka
bul 'edildıği bug'linde, o zaman tahak
kulı: ettlrmlş o1duklarmızla ittihn e
debillnin.iz. 

Bu 1941 senesınde, bız, elde silıib. 
dünyanın istikbalmi temine azmetmia 
bulunuyoruı; A1m&ıı hal'i) makinesi. 
bir sflmdir gibı Garp hududunuza gel· 
mi.ş bulunu7or. Tanıdığım ve sevdigim 
Türk askeri ve Türk milleti de, blzira 
kadar, eğer taamıza uğrarsa, memle
k~l, istiklAJinJ ve h rrlyetJni mü
dafaaya aı:metmiı bulunuyor. 

Ben, Büyük Şefiniz Atatürkün ce
naze merasimindee memleketimi tem
sil etmek şerefini kazandım. Bu, be
nim için hiç unutulmaz hır hatıradır. 
Sizler OOyilk bir Şef kaybettJnJz, biz
Jer büyük bir dost kayf>ettik. Fakat 
siz de, biz de inll8Jliyetin bir daha bu
lanuyacatı bir kuvvet kaybeUlk, 

Ben Ankarada, kendisine bClyük 
dostum diyebilmekle müftehir bulun· 
duğ'um Şefiniz ismet İnönü ile de ııı>
riştGm.> 

Mareşal, İngilterenln uğrunda mü
cadele ettiğı dayanın galebesine olan 
itimadını izhar ettikten sonra, mesa
juu Türle milletine en samimi temeıı
niyatını an:etmekle bftlrm~ttr. 

LONDRA llADYOSIDmA 
BVGtiNKÜ TV&KÇE NEŞ&İYAT 
Londra, 23 (A.A.) - B. B. C Rad

.,YOSU bugıJn 13,15 te yapacağı Türkçe 
neşriyatta, Londrada oturan genç bir 
Türk Tilrkiyedeld vatandajlarına hı· 
tap edecektir. 
Akşam 19,10 neşrıyatında Hindistan 

Nazın Ameri TOrJd,eye bir hıtabede 
bulunacaktır. 

----o--

istanbuldan 
gidecekler 

C1 blcı llQfadu denla) 
lllilbr· Bil Yapmimlan flkt l MaJoısı. 
haı*el •decek 'h il ~ kadar 
Ne dijer cWUer ııcm4e de~ ild 
vapur kalkuü ilk katilella 5800 de 
ıazıa olan yolcuları tamamen naıt
Jtıdilmıı ol8<"11rtır 'ıltyet dfter sa
llıllere ve ımntakalara cı~lı: katı
Jder• ut taı.ıerı "es~ mı.Uwkallt 
kumı,vonu da ıısı.elerdekı yolcu mık
tarın.ı i(Öre bu ııeJ<ılde ııaıırlıklanna 

de'l'haı 711Pacaııc ve vesait temın ede
cektir 

Vlllyeı tarafından hazırlanmıı olan 
INb'8U& yapur ve tren biletlennden 
mühim bir ıasmı Kaymakamlıklara 
tevu edilmif bulwunatadır. VilAye
Un emri üzen.ne bu blleUer derhal n
ra numarasme. gore halka tevzı edJ· 
J«.'l'ktir. Bfl"1erdekı iıra n11maralan 
da halkın kaymakaınlıldera verdi~ 
peyannanıeluın numaraların göl'9 
tesblt edlJm11tir. Vıl{ıyet her vapurua 
hart-ketinden ikı gun evvel o vapun 
blrıecek 701culann ınıktarma ıbre bal
kıı verilmış olan bıletlerdek.i sıra nu
maraları ile :ilin ve ka;yma.kamllklara 
tebltıat yapacak ve l87.elelere de ilb 
vo?recektlr. Bwılar da· Meseli. cbilet 
numaraları ı ne 50011 arasında olaa 
halk fil eün ve aaa ıte hareket edecek 
vapura bbı~klerdir.• denilecektir. 

Va,punian sonra uen.le ~ollarma de
vam edecekler, vapurdan mdiklert 
yerde trenı haur bulacaklanhr. ı lla· 
7&a ile 11 Jl4ayıs .arasuıda lw'eket ede
cek flk kafıleden Zonpıldakaa trene 
blnecek1er eça ~ mınld naon
lardan mirelckep kat.aria' .bazıru
JnQIU'. 

Dığer taraftan vlJA7ette, halta vert
leerk pansu Yapat' ve tren biletlerl 
ıle kafilekore ait hstelerin hazuiama
wuı &atiJ .-Uııiı olmasına rajınccı düa 
ötleden sonra da devam edllınlştır. 
Yana bu &llenn bıtırileceti OmJı o
lwunaktadır. Bundan soma biletler 
batka te\'Zie başlanacakhr. 

lstanbul Bayanlan 
OIMllQfaııtm-....> 

büyük bir ,evk ve memnuniyetle 
derhal kabule hazır olduklarını 
bildirmişlerdir. 
Diğer taraftan şehrimizde ba 

işin organ· e edılmesi için Valinin 
refik.ası Bayan Lütfi Kırdar, Parti 
İdare heyeti reisi Reşat Mimaroj
kmun refiltul ve Parti idare he
yeti hasından mürelcep bir ko
mite kunı1muştur. Komite yarıa 
iJk toplantısım yapacaktır • 

maya meydaa vermeden Koreat 
körfezine doiru muntazam tekil
de çekilmesine baflıdır. Müttefik 
bvvetlaia &a tarzda mftdafaa 
yapması ve Atina istikametindeki 
her.ah 'hilpsini kunretle nıtınuı 
çek mahtemeldir • 

EN SON 

DAKiKA 

in ••• tnglllı " 
Yanaa tebllllerl 

(l lnel _,.,.... ~, 
yarelerimi.z ve tayyare defi batar
yalannnz düımana ağır zayiat ver· 
dinnişleNlir. 

Atina 23 (AA.)- Yunani9taa
deki İngiliz kuvvetleri amumi ka
rargihnun clüıa akfa•ki teWiji: 

İagilis imparatiJrluk kunetleri 
hattmıa tadili dilpnatUB ciMi mü
dahalesine maruz kalınmadan ta
mamlanmıştır. Düşman kendi.sile 
temas edilen her yerde muvaffa
kiyetsizliğe uğramıştır. DOşmanın 
hava faaliyeti şiddetini :muhafaza 
etmiş ise de fnrtHz hava kuvvet· 
leri ve tayyare dlfl bataryaları 
düşmanı ağır zayiata uğntnuşlar-
4ır. 

Maltaga 1Jeni 
hava 

hücumları 
Malta 23 (A.A.)- Resmen bil

diriliyor: Pazartesi günü öğleden 
sonra, düşman tayyarelerı Malta
ya taarruz etmişlerdir. Hava dafi 
bataryaları ateş açmış ve düşman 
bomba tayyarelerini uzaklaşmağa 
mecbur etmiştir. Av tayyareferl
miz taarruza geçmişler ve düşma
nın bir avcısını herhalde ve bir 
avcısını da ntuhtemel olarak tah
rip eylemitlerdfr. 
Gece!eyın müt8ddit düşnum 

tayy~lert W.tt.ya 'taamızda w
lmunuşlardıc Düpnan aJYBl'eiıe

ri eneü aydınlık fişekleri atımf
lar ve '90m'a da mli~t mmta
luılara bombalar koyuvermiflerclir 
av tayyarelenmr.ı havalanmlf, 
hava defi eoplanmıs ateş acnt11 
ve proJektörler faalyiete ıe~lt
tir. Emvale bazı hasarlar olmut 
ıse de insanca uyıat yok.tur. 

• 

23 NiSAN 

23 Nisan ve.. 
Dünya Harbi.. 

<""'8nakalclela Dev .. ) 
bütün milletlere karşı dost ol••· 
nuzın ve bilmukabele 4estluk Mil· 
lememizia ve harp dışında ka1-a
mızıa bir başlaca sebep ve sırrı illa 
budur. 

Almanlar kentli nıantıklar111a 
göre buıfuı niçin harbetliyorlu?. 
Zihlrde kenclileriain teırilı ve 
müdafaa ettikleri ve ortaya ç~ • 
dıklan sebeplere ıöre; buaaa 
mantılı ve sırrı ıunlardır: 
A- A1maD)'a, MlyDk lıarpteki 

mağlubiyet acısını dinclirmek isti
yor 
B- A1man)·a, dilnyallUl btiytik 

harbi kazanan devletler tarafın
dan istismarını haksız ve k•di 
aleyhinde buluyor 

C- Almanya, dünya lut'alarm· 
da Ye dünya müstemlekelerinde 
arslan payı; kendi saaayiine e• 
geniş ölçüde pazar istjyor ve iste
diği pazarları, istedikleri paylan 
elinde tutan devletlerle buıiaa 
için bofuşuyor 
D- Almanya, f$tediklerini al

mak ve aldıklarını da uzun mthl
det muhafaza etmek için; A vru
pada ve diinyada rakipsiz kalmak 
ve 1nımm için t1e •'feııi 11İzam• 
adını ventiği diinya rejimhıi eto
ritesi altında tatmak istediti dev
let ft milletlere kabul ettirmek 
istiyor. 

Bulprista. n Mlacarilıta .. da 
.b.-di hacimlerine pre tlavalnı
•111 meqe'i sbiiytik aa.r.te lllra
clıkJara haksızlığın tamiri• dir n 
ba nok&adaa Almall)'&DIDkine ail
şabihtir. 

İtalya, bilyiik harbin gailbm. 
Fakat haksızlığa uiradılı ve lüs
\neti kadar mtikifatlandınlma•lt 
kanaatindedir ve Mi)'tlmek, yayıl
mak, iınparatwlağm c•iflet
mek arzusantfatlır. Her ne kaar 
mani taMTi ile; Di•yata tıiriace 
gidmea ev4eki Wımtlu da 
OlmWf"a da süritye katdmıf ft Al
~aJllD H11CU İ~İlle düşıftf
tiir, Bilaauküele, bu cepiı.in 
karşısında saf tutan ve harbe gi
:ripnif olanlara ıolineei onlana 
tla vaziyeti aşikirdır. Mihver cep
he ~inin istetliji herşey onlarda)'· 
dı: 

A- Müstemleke, pazar, istismar 
hakimiyeti 

B- Büyük harpte kazanılmı§ 
arazi 

C- Dalrlml,.et ~ ........ 
411 nhaJDlanm tutaf bnetf •• 

llia•n)eyh, m&ea•ele ..e ..e
cwılelenla ._blı Jkl w.f f9a de 
llll'tdı lrir Q&ımluk ~nııledfr w 
.,.. ..... -. ideelejik pyreti 
de selerlaer ederek anm e&,wr. 

Halbuki biı:e gelince; biz saclece 
milletlerin hürriyeti. insanbfın 
yaşa!Ja hakkı, hilrriyet ve isfildil 
1lİzamma bağlıhk prensipine fid
detle taraftar olarak Mı- tflrlfl 
maddi DMllfaat Miilihax•• .ı...
dayrz. 

hah edelim: 
1- Biylk Ml'p ......... istik· 

lilinıia. mlaaJu mlllhnW ~e milli 
a4det.tiğimia haklaramızı tama111Ue 
başarmış ve tahakkuk ettil'lllİf 
...... .,...... Bijiik Jaarp aetie• 
aiııden mütevellit olarak içimizde 
kalmıı ve tatmin edilmemiı hiç-
bir anan maw yek. 

Z- Ne istediifmlz milstemlek' 
ae istenilecek •illtemlekemis, ne 
de lttiyük ltarp s•••• Wr bat
bsının elhıdea alUUDıf to~aiı
mu var. 
~ Biçllir dnletia ..,.i_ 0-

-- istis11181' ettlli-* W!Wır ... 
ur, rabbet altmde ttdtqnrn 
laiçhir .saha yok. 

4- Biçhlr devJ.dn ae iltiklili, 
• topnıla, • mülld tamamlığl 
ale)'ltinc1e h~ itıttr-.ıaı, •tç
ltir talebimiz ,..k. Bft&kis ana 
preasipimiz •Cihanu auDa, yutta 
sulla .... 

Vmiyet lndila mtiaee 91dlö
y.r kt W. bqbkl barlda IMp
leri ..... ., iter iki eeıılae• .. 
fU hômıDMlu zı 711 ille. ~ 
lnllund)oı m. Ne kimseye ftrlle-

El.CltAP - n llfllB ucı 

·o I 5 .ft , 
~ol iti kd 

l'raaıa wı llilletler 
C:tmlJltl 

(2 inci sahifeden devam) 
sea hükmen mevcut olup filen 
meYeat olmıyan bir müel9e9etlin 
mukadderatı iiawin4ht miiesair el
maktan ziyade Vi i hükumetinin 
Alaaııaya kUJISIDUki vui)>ethıi 
Q'dlnlatmau bakJnuRdaea dikkate 
layıktır. Filhakih Vip Frauua, 
bu hareketıle, dalma Milletler Ce
miyeti kurumuau Venay ~
ıaia bir parçau telakki e4ea Nal 
Almanyasına karşı J>ir jest J'•P
mak istemiş olacakh.r. ViJi bunun
la artık Venay ıistemi•in tarihe 
iatibl ettiğini ifade etmiş oluyor. 

Süt fiatlan 
(1 tncl UJ'fadan d"-) 

cede bir ktlo ~k sutün biitıün 
masraflarıle birlikte mandıra sa
hibine 19 kunış 10 paraya mal 
olduğu bu hale nazaran pera -
kendecilerın şehırde sutun 25 ıku
ruşa satmalan lazım geldığı an -
laşılmıştır Halbukı mandıra sa
h_ipleri bır kılo ınek sutünu pera· 
kendecilere on iki kuruşa verm~k
tedirler. 

Bu hakikat üzerine fiatlara ki· 
loda ff - 7 kur~ zam yapılması 
lcabettiği netıicesine vanlmı§br. 
Komisyon bu vaziyeti Belediyeye 
bildireceJWr. 
Diğer tara.ftaıı Hıfzıssıhha Ka· 

nunu mucibince koyun, keçi ve 
manda sütlerinin satıp menolu
nacaktır. 

cek birşeyin sahibiyiz. ne kimse· 
den istediğimiz birşey var. Mülki, 
siyasi, iktisadi durumumuz bu 
olduğu gıöi; rejimimiz de her dev
lete örnek olacak bir vaz'ıhal ile 
Jine 21 yıl önce %3 nisan 19ZO ele 
Türkiye Bllyilk Millet Mecthiniıı 
kuruh&şu ile ortaya koumaftur. 
Rejimimiz ve ideolojimiz demok
rasi rejimlerinin eelcliii ve vaaal 
olduğu rejimdir. Ve ba rejim bir 
millet için lizım olan esas madde 
ve maaa rejimidir. İşte, bütün ba 
sebeplere ve reel vaziyete daya
narak; bugün Milli Hakimiyet 
Bayramımızı kutlularkcn, Avrupa 
•.nı ,,. ~ laereiimsci brp
S111da lteatllmbf e11 hHa, - .. ._ 
Ntti ft .... ffbM aizMıılıll ........ 
.. e_.. .....ı,ette giriıw• ve 
... JaMa .. Wze .... tııplrWH 
ayni muhakeme ve rüyet sawlye
limle11 hlnnasını bekliyor ve a
omyoruz.. 4iyenut ve il.ive edqe
ra: 

- Çtinldt ltft; A V111P8 har._ai 
ortaya koyaa maatıtm ..... 
ve fevkinde bulunuvoruz. 

Aksi halin vuku. için mW.... 
bipleri ......... ~ --
muhanfll vanhr. O .. : Ttlft t. 
tikliline, Türk milU Wtiinlüjüae, 
Türk milli bayat ve hakimiyetiu 
gö7 koymak Ye 1tft tihfll laK, 
mantık. akıl ve hesap dapMla Tir
kiyenin milli varlığına ve ideolejik 
d•111111 •e tutuanl• llillayet ,..... 
mek ve Tilrldl esir etmek için 
Tin ..... tlarma laamm ebMIE
tlr. .. ....._ .. D..._._ .,_le 1ıılr M dr'• bı••u• 
olalu~niln..t8n1Ye~ 
dilr.n .... ua• ~ 
ayaib nr.. Wlth ... ,. 41n
let1eriıu. ... .,. istiltlp ...... 

ve nn milleti \ayft - •rW 
ve ............. bJMtait •al· 
de,...O....tn .-. ım-. 
itltena; ...,.. tarilataıieki .. 
dl.,. istikballndelri mnkfhü ta
,a 'ft i1tillul .. , ......... 
ile, .-... n 111 .-. .. ıı,.-
tlefa .................... .. 
1ilah e1arU .. ...... ..... 1 

Balkanlarda 
Vaziyete bakıt 

(l .... ~ ~ 
tcrrmektedir. ıwıııera. uhltel ... 
ri Mil..- 7enı mQdalaa --~ 
--~. ruunsca.
da Vul7.un vahim okWtu ataı-ı. 
memektedir. 

Alman l'8llDI tüJill Llrlmı'ıua ~ 
Dllb\uada QoM kftl80ua ile Laftl7a ~ 
rinfn işgal edlldıltnl bildirmckLOO.. 
Bu haberler henuz teyıt cdilmeıu;•~ 
Yeni mildafıe mnztiain nerelcrd• 
geçmekte olduğu iyice anlıışılan,a
naktadır. mötııetllderio Ter'llopil ,... 
çidi ile Korent arasında dar bu· me.,._ 
zl.e çekilmii olmaları, Ya.lı11t Arta kör
fezi arasındaki dallık mevzllerı iDU.. 
bap etmfl olınalan muhtemeldir. 

Tine bir AJmaa teblilt. insnm kw
vetlertni nakletm ye mahsus vapurla
ruı muvattakı7e&lr bombardın an edil
diginı ve ce.ııan 3.ı.,000 tonluk 6 nak
liye gemsinin batınldığını, d ğer bazı 
vapurJann da etıemm yetU reıı. 

hasara utrıtaldığına bildmndtkdir. 
A71U 1.ebli&, Alman kıl'aları ın Pm

dos daglannııı Garp ı ık met ndea 
gccmıye devam ederek, Y ) y:ı , 3!'• 
dığmı ve muttcfikll'r n gcçece ı yolla
rı tuttuklarını llive etınekt d r. 

)tahiredeo verılen b t teb ıtct Um· 
)"aıwı Ceııubundôı şidd muharebe 
ler olduğu bildırilm kt r. 
SEM!:NDRE VE LİMNI 
ADALARI DA İŞGAL EDfı.Dt 

Ankara RildJo Gaze 
;yıt edılmemekle berabcı 
&öre Almanlcıruı. Tuı k k 
kınında ve Çanakk l B 
kilometre mesafl'dl • 
Semendre adıla ını ı 
bildırm ştır 

lzmir Fuan 
(1 tnd sayfadan dn•aml 

necek ve dolap, ancak şeY,ana 
mahsus hır sür'atle havalanarak 
dönmeğe başlıyacaktır. 

Hayvanat bahçe ne b 0 l"çok uiı· 
fi hayvanlar daha getir lml tır. 
Nıebatat bahçesi, çok zeniin bir 
tatzda tanzim edilmış.ır. 

ECNEBlDEVLETLER,YERLERt 
Bu sene Fuarımıza iştirak ede

cek ecnebi devletler için de yer
ler ayrılmıştır. Devletler pavyon-
larmm Oaha geniı w büyük tarz
da hazırlanacağı umit edilmek -
tedi:.'. 

Aynca Fuar sahasmm muhtelif 
yerlerinde sıınwdar vücude ge
tirilmi§tir. Belediye reisi Dr. Beh
çet Uz, mWıendialerle birlikte, 
Fuar sahasında te&kikler yapmış, 
bu sene yapılacak inşaat için pro
jeler bualattırmağa ba~auuştır. 

Al••wlına ıarma 
.... .......... bltb 

dllllta,.,.._...._, 

~ ~-tanıt.ı.a ifWI 
edilmeksizit1 ~-
Dipe•• diiaJrii ~ ıaaıı • 

yeti pıdetli olmuştu,.. Tcıyyare -
~ ve defi toplanm.ız ap
..-ı ~. 
BÜTVN CBPHEDE ŞlDDJ:'l'U 

MUHAREBE 
Kahire 23 ( A.A .) - Biıtiift .a

tefik ttphal IN>ı/1lnca Jtalew '°" 
dent'e pcl•tdı tn.11harebeler ol -
maktadır. lngiliz cphmntn he.e. 
heı- nokta.nna fiddetli bi,. ta,Oc 
icrrı edilmektedir. Bununla benı
btt, 11'gifi% kuvvetleri Y1man hat· 
Zarı ile sıkı t.ewı.ar. muhafGZ4 e· 
diyorlar. • 

..... ,.. ... 
BNdiye. ~ pazar ye -

1eri Gzerlncle tetldkleı yaptıra -
caklaıdır. Bazı semtlerde halk ta
rafından bu hususta şikayetle: 
Japmnıştır. Tetlııkler sonuncla 
pazar ,.ıennde bazı tadilat ya
pılmam Dlhtemcldir. Tak~ımde 
Pazar ,.eri ele 3 ay için kaldml • ..... 
aJllBURln:T ÇOCUKL~RI 

SiziD Bav .... rr. mz b l se
vmç ,.._.rt1ttn en ve 
- ~ Hiçbil' Bay-
ram -- mm bu ,. 
bdar v.san ıçm 
4IDGı 41ttildir. 

B. C. !SMET tNONO 
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Bir defa emir verilmiş bulunuyor .. 
Topçular hazır duruyorlar 

Tabi:! olup bitenlerden ha
~ var değil mi Alfiyeri? 

- Ne pbi olup bit.enlerden ba· 
pmm? 

- Limana gelen donanmayı 

&örmediniz mi? 
- Evet... Hal'betmek üzere pe

wini7.den emir dahi aldık. Ne
rede ise topçularmuz ateşe baş
ltyae&ıar! 

- Bunlar kimdir onu da bili
yor musun Alfiyeri? 

- Evet.. Akdenizdeki Türk kor
anlan imiş .. Hepsi bir araya gel
mişler .. Trablusu almak üzere li
manımıza demirlemişler.. Tabil 
böyle birkaç baldınçıplağın hak
kından geleceğiz! 

- İşin asıl iç yüzü hiç de öyle 
*fil Alfiyeri!. 

- Ne gibi Bayan? 
- :Zvvell bunlar Akdenim 

BaJdınçıptak korsanlan değil.. 

Saniyen bir macera aramak ü -
9el'e toplanıp buraya gelmiş bu
Junmuyorlar. Salisen öyle ~. beş 
top ile ~gidecek ldmsclerden 
• sayılmamalıdırlar .. 

- P*i .. Babanızın tamimi ve 
ft'l'dili malumatın hilafına so
nıirilir ıniyim bayanım: Kimdir 
llwıl8r? 

- B6,ek Osmanb bükfnndan 
ltamml Sultan Süleymanın o.'"'du 
w donanmasından bir parça .. 

AWiJerinin hayretten gözleri 
fincan kact.r irileşti.. Sesinde apa
Çlk Mr titreyif fark olunduğu hal-
• kekeledi: 

- Nasıl, ne dediniz? Türk Pa
cfişaha büyük Süleymanın ordu ve 
tlonamnası mı? Şu Fransız Kralı
aın anumı yalvarttığı, Şarlkenin 
brşılapnaktan ve ihtilaftan çe -
kindili büyillı:: Türk hükümda • 
llDlD donanması mı dediniz? 

- bet dostum .. Maalesef öyle! 
Oyıe l9e bunlara bqı ateş aç

mak dnnettir! 
- BeD de QDl t1ldrde,tm Al

flyeri! .. 

- Bir defa emtr de wsilmiş 
lııulunu,.al'. Topçular hazır du -
ıuyorlar.. Buna mani olmanın da 

knlr'nı "'* tabil. l 
- Tabil. Şimdi ateş açılınca bu 

kudretli donanma derhal muka
bele edecek, yüzlerce top birden 
fclıri gülle yağmuruna tutacak. 
Evler yıkılacak, ocaklar sönecek, 
masum halkın kanı boş yere alo
tılacak .. ve iş bununla da bitmiş 
olmıyacakl 

- Neden bayanım ? 
- Çankü böylelikle hiddete ka-

pılacak olan Türkler hepimizi e
sir edecekler, her birimizi birer 
tarafa götürecek satacaklar .. Şe
hir onların eline geçince artık 
iltica keyfiyeti filan da mevzuu 
bahsolamaz! Sana veda etmek son 
bir defa daha görmek için buraya 
çağırttım Alfiycri.. Biliyorum be
ni seviyorsun! Ben de ayni hisle
le sana mukabele ediyorum .. Ya
nn bir esir, kaba bir Türkün ca
riyesi olacak sevgilin yani bEn, 
yine yarın bir esir, kaba bir Tür
kün kölesi olacak sevgilim yani 
sen, bugün hürriyetimizin, asa -
letimizin, sevgimizin son gününü 
yaşıyoruz demektir. 

Alfiyerinin gözleri yaşarmıştı. 
Delikanlı ceketinin sırmalı kol -
Jarile göz pınarlarında biriken 
da.mlalan süngerledi. .. Eza içinde 
burkulan bir sesle söylendi : 

- Buna mani olmak lazım. Fa
bt ne ile, nasıl? 

Anjella da müeteesir edasını 
muhafaza ile devam etti: 

- Şu anda buna marn olmak 
mümkün değil. Nerede ise top -
lar ateşe başlıyacak. Babama yal
vardım. Söz anlatamadım. Hele 
Türk donanmasını kumanda mev
kiinde meşhur Drogot'un da bu -
lunduğunu öğrenince Türklerin 
alacağı intikanu tasavvur etmek 
hiç de güç olmadı. 

Alfiyerl heyecanla haykırdı: 
- Ne dediniz Bayanım? Kar -

pki donanmanın başında Turgut 
mu var? 

- Maalesef öyle!. 
Alfiyeri elile göğsüne bir haç 

işareti yantı, mırıldandı: 

- Aziz Yahya ile Allah bizi 
kurtarsın!. Trablustan sağ kurtu
lacak olanlar parmakla &österile
cektir .. 

-m•~ııııııımnım 
TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Karal111 Tarihi ı 1888 

Sennaymlı 100,000,000 Türk Urası 
Şube Ye A1'm adedi ı 265 

Zirai ve .ticari her nevi banka muameleleri 
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• 
Cay 1ımenkul Satış ilanı 

Memurluğundan 1 ,. 
İshak Muammerin hazineye olan borcundan dolayı ipotekli bu- J 

lunup satılmasına karar verilmiş olan ve tamanuna yeminli üç ehli ~ 
vukuf tarafından 13 sayılı parsele 553 beş yüz elli üç lira ve 14 nu- f 

... maralı parsele 710 lira kıymet konulmuş olan Heybeliada İsmet ~ 
~1 İnönü caddesinde biri 276,50 ve diğer 355,00 metre murabbaında iki l. 
~arsa tapu kaydına nazaran 13 parsel ve 95 ada'nın hududu şarkı 14/95' 
~ parsel No. lı arsa şimali İsmet İnönü caddesi garbı 12/95 parsel No. ~ 

arsa cenubu 16/95 parsel numaralı arsa; 14 parsel ve 95 adanın ~~ 
.. ~ hududu şarkı 15/95 parsel No. lı evin bahçesi şimali İsmet İnönü .. ~ 
~ caddesi garıbı 17/95 parsel No. lı arsa cenubu 16/95 parsel No. lı < 

.,~ arsa ile mahdut iki kıt'a arsa aşağıdaki şartlar dairesinde açık art- .. . 

.,~ tırma suretile satışa çıkarılmıştır. .. . 
~ ~ 
~ . 

., Gayrimenkullerin . .. 

.,-. Heyeti hazırası: MezkUr gayri menkuller Heybeliadanm İsmet .. 
4 

.~ İnönü caddesınde Heyıbeliada plajının karş:sındaki Çamlık arazide ., • 

.~ kain olup halen birbirine kalbedilmiş metruk bir halde iki kıt'a ar- ~~ 

.~ sadan ibarettir. Kadastroca işbu arsaların planları tanzim edilmiştir . .,• 

._.. Sahası: 13 parselin tamamı 276,50 metre murabbaıdır. 14 No. lı ~· 

.,4parselm tamamı 355 qıetre mural baıdır. ~· 
~ ~bu gayri menkuller aşağıdaki şartlar dairesinde satışa çıka- ., ' 

~4nlmıştır. ~ • 
~.. 1- tş>u gayrimenkulün arttırma şartnamesi 26/4/941 tarihin- ~ • 
~~ en itibaren 41/1875 numara ile İstanbul Dördüncü icra dairesinin ~~ 
~~muayyen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda ya-~· 
~· &ılı olanlardan fazla mallırnat almak istiyenler, :i§bu şartnameye ~· 
i~ ve 41/1875 dosya No. sile memuriyetimize müracaat etmelidir . .,• 
~ 2 - Arttırmaya iştırak için yukarıda yazılı kıy.metin yüzde ye- ~ .. 
i .. di buçuğu nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektu- 1~ 
~bu tevdi edilecektir. (Madde 124) ~ 
~ 3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarlann ve irtifak ~~ 

1~ hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile .faiz ~~ 
~'Ye masrafa dair o!an iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren on bEf 1~ 

··n içinde evrakı müsbitelerile birlikte memlll'iyetimize bildirme. J.~ 

1~ leri icap eder. Aksi halde hakl~-ı tapu sicilli ile sabit l\lmadıkça sa- i 

~lif bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. ~, 
4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma prt- ,,.~ 

i namesini okumuş ve lüzumlu malUmatı almış ve bunları tamamen ıi 
~~kabul etmiş ad ~ itibar olunurlar. ~~ 
ı 5- Gayrimenkul 15/5/941 tarihine müsadif Cuma günü saat 14 ~~ 

J, dalar Sulh Mahke
nıtsinden: 

Büyük.ada Hacı Necip ıokak 7 
No. da mWcim iken ikametgah -
lan meçhul Siva.tiça na.mı diğe-r 
Sin~cı, Ayasilao& ve Ahil.ya'ya: 

Büyükada Cami mahallesinde 
Haci Necip sokağında eski 14 ~ni 
7 kapı No. lu gayri menkulün 
kabiliyeti taksimiyESi olmadığın
dan açık arttırma ile satılarak şu
yuunun .izale.si hakkında ölü Sa
vanın gaip varisi kayyum avukat 
İhsan Rüştıi.inün aleyhirlize açtığı 
davanın yapılan duruşmasında: 

Mezkur gayri menkulün gayri 
kabili taksim olduğu anlaşılmış 
olduğundan açık arttırma ile sa
tılarak paranın hisseler nisbetin
de hissedarlara pağıtılmak sure
tile şuyuunun izalesine karar ve
rilmiştir. İlan neşrinin ertesi gü
nünden muteber olmak üzere bir 
ay zarfında temyizi dava etme -
diğiniz takdirde hüküm kat'iyet 
kesbedeceği tebliğ makamına ka
im olmak üzere ilin olunur. 

94-0/58 

l•tanbul Komatanlığı Sa
tınalma Komi•yona 

llanlCJTı 

Beherine 45 lira fiyat tahmin edi
len 200 - 250 litrelik 150 adet cem
berll ve galvanizli bidon satın alına
caktır. Muhammen bedeli 6750 lira o
lup kat'i teminatı 1013 liradır. İstek
lilerin 26.4.941 gUnil saat 12 de Fın

dıklıda satın alma komisyonuna ıeı-
meleri. c3192> 

* Be.her kilosuna 48 kuruş :fiyat tah-
min edilen 10 ton toz şeker 29 4.941 
günil saat 11 de pazarlıkla satın alı
nacaktır. Muhammen bedeli 4800 U
ra olup kat'ı teınlnau 720 liradır. İs
tıekli!lerin belli gün ve saatte Fndıkh
da saUn alma komisyonuna gelmeleri. 

«3180> 

* Beşiktaşta bulunan 10 - 30 araba 
gübre 26.4.941 gOnil saat 11 de pazar
lıkla satılacaktır. İsteklilerin belli gün 
ve saatte Fındıklıda satın alma ko-
misyonuna gelmeleri. c3179> . 

~den 16 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra memurluğunda üç defa ~~ 
~~bağırıldıktan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma be- 1~ 
~~deli muhammen kıymetin yüzde yetmiş heşini bulmaz veya satış ~~ 
{' stıycnin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedeli .ı~ 

~ ,unların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuun· ~~ Tasfiye halinde bulunan 
~~ lan fazlaya çıkmazsa en çok uttıranın taahhüdü baki kalmak üze 

1~ 1 
i re arttırma 10 gün daha temdit edilerek 26/5/941 tarihine müsadif M A J K 

Pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul Dördüncü icra me- Jl Sinema ve Film 
~~ murJuğu odasında arttırma bedeli satış istiyenin alacağına rüchanı ~ Türk Anonim Şirketinden: 
~olan diğer aliıkalılann bu gayri menkul ile temin edilmiş alacaklan ~ İkinci ilan 
mecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetinin yüzde i ' 
~tmiş beşini bulmak şartile en çok arttırana ihale edilir. Böy- ~ 26 Mart 19.ll tarihinde toplanan 
le bir bedel elde edilmezse ihale yapılamaz ve satış 2280 ntr- i hisseearlar umumi heyeti kara -
maralı kanuna tevfikan geri bırakılır. rile Şirketimiz tasfiyeye girmiş 

~ 6 _ Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ~ bulunduğundan alacaklılarla his-
~verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak ~ sedarların matluplarını kayıt et-

tirmek üzere üçüncü ilandan iti-
11 kendisınden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş ol- baren n:hayet bir sene zarfında 
tfuğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa ~ haftanın çarşamba günleri saat 

~~hemen yedi gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana : 3 den 4 e kadar Galatada Küçük 
~~ ıhale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde ~ ' Balıklı hanında 25 numarada tas
J.1 beşten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar aynca hükme hacet .. fiye memurlarından Hrant Ço -
1'kalmaksızın memııriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) ~ 1 pura müracaatları ilan olunur. 

J.
1 

7 - Alıcı arttırma bedeli h:;ıricinde olarak yalnız tapu ferag .. ~ Tasfiye Heyeti 
~i harcını, yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını J.1' ----------

•1' vcrmeğe mecburdur. J.~ 1 Deniz Levazım Satınalma 1 
1~ Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve telllliye resminden .. Komisyona ilanları 
~~mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait ~~ 
.. 1' olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayri menkul yu- ~~ lHarmara Ouübahri K. ea-
11kanda gösterilen tarihde lstanbu l Dördüncü icra memurluğu odasın- :~ tı o a 1 m a komisyonundaa 
~ .ıa işbu ilan \le gösterilen arttırma şartnamesı dairesinde satılacağı i Benzin lla" nı 

ilin olunur. 941/1875 i 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanb!-11 Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 

1 - Bir kilosuna tahmin olunan fi
yatı 36 kuruş olan 50.000 kilo kaim 
benzin, dökme olarak paz.arlıJtla satm 
alınacaktır. 

2 - Pazarlıtı 24 Nısan 1941 Per
,embe gilnil saat 14 de İzmitte tersa
ne kapısındaki komisyon binasında 
yapılac:ıktır. 

3 - Teminatı 2700 liradır. istek1lle-
Emine Hacer Omaz Hatice Piraye Onp:ıyoz ve Mustafa Nihadın 442/13840 rin bu işlerle ilgili olduklarına dair ti-

Hesap No. siyle Sandığımızdan aldığı (800) liraya karşı bırlnci derecede ipo- caret vesikalariyle birlikte bel11 gün 
tek edıp vadesinde borcunu vermedıginden hakkında yapılan takip üzerine ve saatte komisyon başkanlığına mQ-
3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine gore satılması racaııtian. • 2109> 
icap eden Beyoğlunda Kalyoncu kulluğu mahallesinin Düğün ve Kalyoncu kul- -------------
luğu sokağında eskı 1.161 yeni 1,167 No. taj 167, 1 kapı, 450 ada. 19 parsel No. 
ıu bir dük.kAnı olan kAglr apartımanm tamamı bir buçuk ay müddeUe açık art
tırmaya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına ıöre yapılmaktadır. Arttırmaya .ırmek lstb'en 
(525) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mek-
tubu da kabul olunur. Birikmiş bütun vergilerle beledıye resimleri! 
ve telliliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma ı;artnamcsi 24/4/941 
tarihinden itıbaren tetkik etmek lstiyenlere aandık hukuk işleri servi
sinde açık bulundurulacaktır. Tapu '1cil kaydı Vt= sair lüzumlu lzahııtta şartna
mede ve takip dosyasında vardır. Ar~tırmaya glrmls olanlar. bunlan tetkik ede
"rek satılığa çıkanlan ıayrlmenkul ha!dunda her ıeyl öğrenmll ad ve telikld 
olunur. Birinci arttırma 16/6/941 tarihine mfisadif Pazartesi ıünü Cağaloğ

lunda kiln Sandığımızda saat 10 dan 12 )e kadar yapılacaktır. Muva'kkat ihale 
1apılabllmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden ı:.yrimenkul 
mükellefiyetlerile Sandık alacatun tamamen ıeçmll olması prttır. Aksi takdir
de son arttıranın taahhüdü baki kalmak prtlyle l/7/941 tarihine milsadif Salı 
ctınil aynr mahalde " ayni •atte 800 arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada 
ıa)'l'bnenkul en eok arttırarun üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu' ılcillerlle sabit 

01ml7an al1kadarlar ... irtifak balda ahlplerinln bu baklanm "" hususile faiz 
· .. e muarife dair lddialannı Uln tarihinden tibaren 20 cfln içinde evrakı mlls
bitelerlle beraber dairemize bildirmeleri IUımdır. Bu suretle hıaklannı blldlrme
mil olanlarla haklan tapu ak:illerile ubit olrm1anlar aatış bedelinin paylaşma
sından hariç kalırlar. Daha fazla malamat almak lsti)'enlerln 40/1638 d051a No. 
aile aandı&muz hukuk illeri Ml'Yiatne müracaat e&meleri lü&umu illn olunur. 

•• 
DiKKAT 

Emnf7et Sandılı, Sandıktan atı."lan IPYnmenkuJCl ipotek ıa.termek t.tf7mı• 
tere muhammln1erimlzln koymut oldutu kQ'11letln % 40 mı tee .. vüz etrnemelı 
nzere lhale bedeliniA )'U1SUl& kadar bo11 vermek 8\ll'eWe kola7lık 16-ıer· 

mektedir. (3190) 
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Üsküdar Asliye Hu
kuk Hakimliğinden: 
Kadıköyünde Mühürdar Cadde

sinde 92/2 No. da mukim Amalya 
vekili avukat İhsan Rüştü Bilgen 
tarafından Kadıköyünde Bahariye 
Caddesinde Nail Bey sokağında 
21 No. da Mukim iken halen ika
metgahı meçhul Niko Panayo -
tupolo aleyhine açılan boşanma 

davası üzerine müddeaaleyh ili
nen yapılan tebligata rağmen mah
kemeye gelmerr.iş olduğundan 
mahkemece davacı ve-kilinin ta
lebile gıyaben tahkikat icraşına 
karar verilip tahkikat 30/5/941 
cuma saat 10 a talik kılır.muş tt 
mezk'llr güntt. davacının ikame-
edeceği ıahitler de 'lstima edilece
ğinden mezk<lr tün w saatte yine 
gelmediği takdirde ıahitler gııa
bında isttma edileceği gibi ev - · 
rak da tetkik edilerek lcabeden 
kararın verileceğine dair yazılan 
ııyap kararı mahkeme divanhane
sine asıldığı gibi keyfiyet ayrıca 
gazt?te ile de ilin oluru.ır. 

lil/1181 

' 
Sabah; Öğle ve Akpm Her 
Yemekten Sonra Dişleri Ni
çin Fırçalamak lizımdır? 

Çünkü ceceleri ağız guddelerinin halde bol bol •RADYO 
ifrazatile diıler ve diş etleri doJpıuı- çalamak n temizlemek 
tur; çü.nkfi yemekler, sigara ve kah- d . •--· d 

. t • . t 8 . aaye e difacrın e ağzıll ve gene aynı estrı yapmış ar. ına· ' 
enaleyh dişleri her elin 3 kere bil- ve sağlamlıfı; ıüzelliii 
bassa yemeklerden sonra ve her dilnıiJ olur. 

Sabah, Öğle ve Akşam Her Yemekten 

Anadolu Anonim Türk Sig 
Şirketinden: 

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi hlssedalar umumi heyeU, 
lllWIUO müzakert:sl için 26 Mayıa ~Hl tarihine milsadi! Pauırtcsı günü 
karada Tilrldye iş Bank.asındaki ldare M erkez.l.nde fevkalade olarnk l 
tir. Bu içUmaa lstlrnk etmek için hissedarlann sahıp oldukları hJsse 
içtiml! günilnden asgari biı: hafla evvel Şirketin Ankarada Türkiye İş 
daki Idare Merkezinde ve lstanbulda Yenipostane karşısındn Buyuk 
Hanında kAin Muamelfıt Merkezine tevdi ederek mukabilinde duhu 
almalan ve Ticaret Kanununun 38!5 inci maddesi mucibince bir hısll 
118hip olanlann da bu fçtimaa !ltirak edebileceği ilAn olunur. 

Jırt)zAKEaAr auZNAMEsi 
1--DahlU nlzamnamenln 12 inci maddesi Ile' 19 uncu mııddesinln 

11 inci fıkralarının ve 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 48, 49, 50 \e 51 inci 
tadili, 

2 - Dahil! rı1zam.namenbı muhtelif maddelerinde kullanılmış olaJl 
Velı:Aleti> t4birlerinin kald.ırıla.ra.k yerlerine «Ticaret VekAletı> 
ikamesi, 

TADbJ TEKLiF EDiLEN llADDELEIÜN YENi METİNLERi: 
Madde: 12 - İlk Meclisi İdare Azasının Memuriyetleri hıtamında 

lcrasiyle ba kAmilen tecdit olunacakur. İşbu tarıhten itibaren Mecıısi 
sene azası adedine nazaran ve üç sene üzerine tayin edilecek bir nı bet 
tccdid edilecektir. İlk değişecek aza kur'a ile ve ondan sonra d gı~ cc 
itibariyle çıkarılarak yerlerıne aharı lnUhap ve tayin kılınacaktır. Şu 
kan azanın tekrar intihabı caiz olacaktır. Meclisi İdare Cıznsı kôt11 
olacaktır. 

Madde: 19 - Fıkra: 2 - Gerek huzuru mahakimde, gerek eşhaJI 
karşı şırkeli temsil etmek veya bu bapta şirkete vekil ırae etmek ve 
yede musarrah şeraite tev!lkan ber türlü emvali menkule ve gayıı 
:iftıra, bey'i, mübadele, icar ve lsticanna ve ıirketc ait bıtumum nuı-u 
mın abz.ına ve havalesine ve elden çıkarılmasına müsaade etm k, Nuk 
kanuni hllkilmler daıresınde, şehir ve kasabalar dahılınde her turlu 
rinıenkulenin şırekete ipotek edilmesi mukabilinde ikrazat icra ı su 
mal ve tenmiye etmek, kredi küşadı tarikiyle yahut tahvılat ıhrac 
ahar bir ıuretle şirketin emvali menkule ve g:ıyri menkulesi tem naı 
mek veyahut edilmemek Uz.er lsükraı.iar aktetmek, tıcartıtbanelcr n 
mevcut emvalin! ve mütefematıru tthJn almak, tedıyeden e\\'Cl .. ey• 
hin ve hacizleri fekketmek ve itiraz vesair hukuktan feragat etmek, n 
ketle alfıakadar olmak üzere alelılmum sigorta kumpanyaları ve sa 
ile işletme ve ı,Urak mukaveleleri aktetmek ve bu mı..kave clcıı tc.:di& 
ve l>aşk.ı bır sigorta kumpanyasının muameUitını devren satın olmak, 

Madde: 19 - Fıkra: 10 - Müdilrü, Fen ~üsavlrınl, Müdür M 
İkinci Mudürleri, Acenteleri ve aleltlmum Şirket Memurinin! na p v• 
ve maaşlarını tayin eylemek ve memurin talimatnamesinı yapmak. 

Madde: 19 - Fıkra: 11 - Balida münderiç il~uncu, dordilncü, 
tıncı, yedınci ve onuncu fıkralarda muharrer sal!ıbiyetlerin umumu v 
kısmı hususunda MildurO, Meclisi İdarece her ne zaman isı..:nirııe 
prtiyle, Hususi VekAletııameler veyahut alelide mukarrerat ile te 
tavu! eyler. 

Madde: 23 - İdare Mecllai Reia ve Azalarına verilecek aylık, Ba 
Devlet l\lüssescleri Memurları aylıklarının tevhıt ve teadülü hakkın 
1ayılı Kanunun 3 iuwiı maddesi hUkilmlerine tevfikıın tayin olum•r. 

Madde: 24 - Meclisi İdare. ittihaz ettiği mukarreratın icrası ve şi 
olu jdarcsl kın münasıp ıördü1ü KalahiyeUeıle hl1Sedarlardan ve~ 
bir Müdür tayin eder. Mildilre, mü~vere ve muavenette bulunınd 
beti veya mı.zerctl halinde ona vek~et etmek üzere bir Fen .Müşa'f/ 
veya bir kaç MtldOr Muavini, İkinci Mü dür ve 1alAhlyettar vek' 
~ebilır. 

Madde: 25 - Mildür, bilcümle me murln ve müstahdemini şırkt 
ve azlınl Meclisi İdareye teklif eder. Müdür, ı;lrket nıemurın ve mus 
nln doğrudan doğruya Amiri olup lilzum gördüğü memurin ve m 
işten e~ çektirmek hakkını haizdir. Ve bu hakkını lstirrta1 ettiğı tak 
Usi İdarenın ilk lçtimaında meseleyi Meclise arzeder ve işten el çektı 
memurin ve müstahdemine tatbik edılece,t muamele hakkında Mcc 
kararı kat'! verlllr. Müdür tubelerln tesis ve ilgasını dahi Meclisi i 
lif eder. 

Mndde: 28 - MQdilr, lılecllai idare nfn celselerinde hazır 
reyi ancak lsU,.rldJr. 

Madde: 27 - KQdQr :her De vatlt H1zum g6rllne Meclisi 
davet edebilir. 

Madde: 28 - Slrket namına tanzim edilecek biltlmum evrakın rn 
ması ve Jlrketl ilzam ~ebllmesi lebı tir ketin isminin ılAvesl suret yle 

1 - idare 'Meclisi Azasından biti tle şirket l\Judürü veya Fen ?d 
yahut müdür muavini veya ikinci mlldClrlerden biri veyahut sa1Ahi1 
(Fonde dö puvuar) lardan blrl. 
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Getirene Mtllı 

ciden otomobile binerek 
kadar .ıttım. Derununda ~ 
para De Huvlyet cOzdanJJll 
aylık halk ticaret bileti 11' 
f!vrakım bulunan l'lzdaDJSll' 
mobilde unuttum. 20 lira11 
ne bedi1e edece{:hnded 
cilzdanunı aşağıdılkf a 
tlrllmeı<lni rica ~fm. 
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