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s.Jup .... _.um.t; ETEM tzzET BENİCE 11' SOR TILGBAFLAal YB •&BE8LEBI VEBEN AKŞAM GAZETESi 

BOŞ~. ÇJ
KAN UMIT 

japon Hariciye Nazın 
Almanyanın elini bot bı
rakarak Romaya ıitmit 
bulunuyor. Bunun en ba
riz delili Berlinde söyle
nen kartııklı nutuklardır. 
Romada da vaziyet ayni 
olacak ve belki de ja
ponya yepyeni bir yola 
ıirecektir .•• " 

fuan: ETEM iZZET BENiCE 

Japon Hariciye Nazın l\lal>iuoka 
timdi Komada bulunuyor. Bcrlin· 1 

4leki ziyaret anı, herhalde Alman~ ) 
Ja hesabına tatsız ,-e neş'eslz gcçtı. 
>'lu tatsızlığın birinci sebebi; Yu· 
C<slavya kekliğinin uçması, ikin· 
cisl de Almanyllllln Japonya hak· 
!undaki ümitlerialn boşa çıkma • 
ıı.ıdır. 

Hırvatlarla 
Sırplar niha-
yet anlaştılar 

Fakat Maçek 
şahsi sebepler-
den dolayı kabl· 
neye girmiyor 
• 

ita/yan sef i-
ri Belgrad-
dan Romaya 
hareket etti 

Sefirin hareke-
I ti iki memleket • 
arasında ger· 1 

· ginliğin arttığı- : 
, nı gösteriyor 

Eski nazırlar 
Yuna nistana 
ne/ gediliyor 

Bern 2 (A.A.)- İsviçre Telgraf 
ajansınm Komadan aldığı bir tel· 
grafa nazaran, Belgroddaki İtal-

.\merikayı korkutmak için, Ja· 
Pon kozunu silah halinde kulla • 
ilan Almanya; Amerikanın sarih 
hattı hareketinden sonra, Japon· 
YaYl ayni şekilde ve kolay kulla
ıuln bir silah halinde bulamamış 
"" namluya sürememiştir. ~un~ 
eoı. bariz vesikasını ve teşhıs fan· 
h&ıu. Berlinde l\lat uoka şerefine 
tertip edilen resmi kabulün tafsi· 
!atında ve teati edilen karşılıklı 
ııutuklarında buluyoruz. Nutuk • 
lar, Berlin davetiııin sebebini, Ja· 
Ponyaya yapılan teklifleri, bekle· 
Den hizmetleri ve alınan netice • 
4'Ti ilade edecek kadar aydınlık· 
tu. Batta 0 kadar aydınlık ve her 
feyi anlatıcı mahiyettedir ki, in-
lan bu nutuklann nasıl bir dal • maslahatgüııa.ra te 
cınlı!a rasgellp de, AJıııanya ta· 
rafuulan yapıfJIUf oldııtuna hay· 
ret etmekten ıı.-disini abma • 

yan sefiri, .sefarethane işlerini 
rkederek Yu • 

.. al.tadır. 
Alınan a..iciye N..-ı Fon 

ll.ibb trop11n nutkundan fU ma· 
aaları çıkarmak mümkündür: 
ı- Japonya AlmanJa, İtalya 

••'!llldaki ınü;._betlerin lnhil&l 
kabul etıntt bir mücadele lıirlii! 
lıalinde iuqu ettimmesiai ii • 
ittim. 

} 

ı 
' 

Cenubi Afrika kuvvetleri çöllerdeki harp _ alınlannda 

Berline yapı
lan son hava 
hücumu pek 
şiddetli oldu 

Mühimmat labrl a
larmın lnlil4kı bfl
y Ok telefata se- 1 

beblyet verdi 1 
Londra 2 (A.A.)- Afi: Sözüne 

Yunan kuvvet· 
leri iki İtalyan 
bölüğünü daha 
imha ettiler 

---. 
J:rltre cephes'nde 
Massaa limanının 
da yolu İngiliz 
ordu una açıldı 

\ inanıbr menbalardan alman ha-
berlere göre, İn~iliz hD\'a kıı\"vet
lerinin Berlin üıerine ~ aptıl;'ı son 
bUcuınlar, öldürücü bir te\ir yap· 
mı tır. Ba , l nı;nılar ve 
vukua gcku hasarlur, halk ara • 1 

Alina 2 (A.A.)- :Matbuat Na • 
Tırının beyanatına göre Yunan • 
lılar, Arna\ utlukta mahalli bir ha· 
rekat esnasında p<ııar iıuii iki , 
İtalyan bölüğiiııü unha etmi ltt· ı 
d;r. 
Atin~ 2 (A.A.)- teb i . 

(Devamı 5 lncl •yf.da) (D•vamı 5 lnel ayfada) 

Mekteplerde Bu 
Yıl ersler Erken 

• 

BALKAN 
Vaziyetine 

Umumi Bir 
BA K 1 ş 
. 
Hırvat - Sırp 

•• •• • 
goruşmesı 

bir anlaşma 
ile bitmek 

•• uzere 
,: -~ 

Yugoslav kabl· 
nesinin bagtn-

_ lerde beyaDDa· 
1 , meslnl okuması 

bekleniyor : 

Eden'le General 
Dill'in Belgrada 
gittikleri haberi-
nin doğru olmadığı 
anlaşılıyor 

ANADOLU Ajı\NSINDA..'11 VE 
ANK.Afü\ RADYOSUNDA.'\!' 

Belgnıd<lan gelen haberler, Al-
man - Yugoslav münasebet! rl-
nin kat'1 safhaya glrmck üzere ol-

(Dtvamı 5 bırl aayfadıı) 

Parti Meclis 
Grupu dün 
toplandı 

,t • 
ya lakCUteslndekl 
mlessll taarruz 
hakkında da Vekil· 
ıer izahat verdiler 

Genç ve· dinç subay 
namzetleri bu sabah 
Abideye çelenk koydu 

Yeni Mezunlardan Bir Genç Dedi ki : 

"Bizler Çanakkalede, Sakaryada, İni • 
nlnde yaratılan zafer Abidelerinin 

taşını ve harcım aımıı bulunuyoruz. ,, 

Yedek subaylar - hususi defter lmzalamrken .• 

3000 Yedek Subay hep bir ağızdan:" Cum
huriyeti; fnönü'nün işareti ile ölünceye ve 
kanımızın son damlasını akıbncıya kadar 

yaşatacağız ,, diye and içtiler 

Yedek Subay Okulunun 1941 yı· 
14 · ılır .. .muva1· 

!ak.iyetle b;t en gençlerimiz bu 
sabah Tak•im Abldeı;ine mera • 
sim.le çelenk koymiıjlardır 

Mcrasimde Örfi İdare Komu • 
tanı Ali Riza Artunkal ıl• askeri 
erkan, Vali ve bir çok gfuide ze
vat hazır bulunmuştur. Merasime -

tam saat 10 da genç ve dinç ıru • 
bay nannetlerlmitln hep bir a
lız.dan .öyll'dlkleri İstıkJ M~ 
tile başlan~ ve billihare c.b.d..
ye muht"§am bir çelenk konmuş
tur. Müteakiben yeni mezunlar • 
dan Sabahattin bir nutu.It söyle. 
miş ve C2cürnle dem.iştir ki: 

(l>evunı 5 - •1fada) 

Amerika Fransa· Vişihükumeti 

2- Almanya ve İtalya; Lıgilte
rey., hl'§l nihat mücadeleye ıl • 
ıitmitlerolir. Bu -e sonımda 
lıarbi kazanacaiız. Fakat bwıu 
böyle Yapabilmek için, Ja~ya
a_ııı da mfu!ahalesine ve bahriye· 
'1ne iht' 3.-. •Yatunız var. 

mı Kesilecek? 

Cumhuriyet Halk Parti Meclisi 
Grupu umumi heyeti dün saat ı5 
de toplanmıştır. Bu toplantı hak· 
kında Anadolu ajansı şu izahatı 

vermektcdır: 
Cclscnın açılmasını mü!caldp 

söz alarak kürslye gelen Başvekil 
(Devamı 5 lııri ıa,-fada) 

• 
1ya yiyecek mad-. lngiltereyi 
deleri gönderiyor1 protesto et ti t . Japonya; Amerika ve fnrıil

tte ıle lıarb-'-- kendi mukad· 
dcratını ~"~ 
1 ızı bıraz selamete çıkınlJ 
•~acain; n 
p~ · ele Şarld Asyada Ja· 
ter:~~~ .. e•best bırakmalı.ta aıla 

tidunıüz Yok. 
Satırlar . k 

ıal 1 ~e elimeler arkasına 
anan bu nıanayı phsl görüş 

"" ınuhak ' •f dt'"• enıenıize dayanarak ı şa 
Ri~~~ıniıden dolayı, herhalde Fon 
,.,. ntropun bize mu"'ber olaca· ürülecek olan eski 

Bu sabah görüştüğümüz Ma
arif Müsteşarı ve Maarif Reis· c ımhuru

Kral İkinci Müdürü ne diljorlar ? muz 
Pi yerin cülusla-

Tedrlsata erken başlanma gayes e tl'nı- . . 
versıtede de imtihanlar erken yapılacak rını tebnk ettıler 

Vaşington 2 (A.A.) - Harieıye 

Nazırı Kordel Hal, hükümetin iş. 
gal edilmemi~ Fransaya yiyecek 
gönderılm~.sı meselesıni sempati 

Vaşiııgtun 2 (A.A.)- Dün a am 
bildirildiğine göre, Fransa bu~ ük 
elçisi Henry llaye, ge~en pazar 

(Dt\ramt 5 IJ:ırl ,·f:wta.) 

ile tetkik etmekte olduğunu söy- • 

ıemiştir. Kordel Hal demiştir ki: Jtalyanlar fiyu· 
•- Bizim esas hedefimiz Büyük 

,,.nı tahıni . " L"··t l'unıınistan& ' 
n etnııyornz. Ha,..... • ahtı d ayrılmıştır 

~c kadar örtülmek i ·ten.irse isten· ıoslav pay! n an . 1 · Mekteplerde yeni ders yılında muallim mektcpler,nd.? ve lisele,r· 

de 13 gün sonra; yani 15 nısanda 

dersler <kesilerek ımtihnnlara ba • 
l•nılacaktır. 

Britanvanın muvaffakiyetini te • meyi boşaltıyor 
min etmek ise de, Fransaya tahsis 

A k ı (AA ) Y g 1 Londnı. 2 (A.A.) - Ste!~n:.nın. is-n ara . . - u os avya edilen yı·,·ecc'< maddelerinin ora· 
1k ' tl~bar ett:(ılne töre ltaiyanJar ' OS· 

110 uh İtalyan sefirinin hareketı, tal· tedri,ata erken b••lamak gaye • 
. • m akkak iti, yine maskenin ])eTMD1 5 ıncı •:rfa.d.a) "" 

Kralı Majeste inci Piyerin hü- ya varması meselesini bütün e• • • lav bududundakı F\yllme §cN" "deki 
kümdarlıi;ı ele alması münasebe • kili ile tetkık etmekteyiz.• kadın ve çocukları tahliye etmektedir. bır _tarafından taşıyor ve kendisini 1 sile derslerin erken kesileceği şayi 

•çıga \'Uruyor. Sıkışık bir halde F •k•• •• de k l S• olmuştur. Buna göre tekmil ilk, ı 
:~ 1111ı.?lduğunu ve Japonyanın har· n oyun orta okullarla erkek, kız 'an'at ve 

tile Reisicumhur İsmet İnönü ta· I;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
rafından kendilerine trlgra!la teb-

(Devamı 5 inci sayfa.da) 

d .mudabaie>inden medet umul· b • d ~~~~;::-~~~~~==-~-:;-~~~-:-;:-~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;! 
it ugunu, bilhassa bahri hakimiyet kanç ı r a a m ;;; 
arşısıııda çaresiz kalınıldığını, A· 1 d Maslak yolunda Bekar kadınlarla 

rikatta bulunulmu~ \'e müşarünl.
leyh de samimi tc,ekkiirlerini Re
hicmnhura telgraflu bildirmiştir. 

:erik.tnın yardımından yılındığı· dostunu yara a ı . 
ortaya çıkaran Uzak Şarkta f " b• b• •kı t E k ki d k.aYıtsız Ve şartsız' Japon serbesti· FeriköyDnde Keşfi Efendi >Okaiğm~a ecı ır ısı e f e er en 

llni k b 1- d turan Mehmet Nac me • 

lktısat Vekili 
bu sabah geldi 

h tk a ul ettifini bildiren •ı 5 num•r\ a o şadıiı Ömer km Huriye k a z as ı ı d Vergı· a 1 ı n a c a k 
..,u un eşi nutukların Roınada da resi~ olakr~çı~: yi!ıilndcn kavııa el.mi§ O U 
"••t•uoka . li Ue ~ıs a d ğ yara .. .. Y• söylenecefi ve pz ve bıçağını çekerek ka ınca ızı · 

iktısat Vrkili Hüsnü Çakır bu 
sabahki ekspresle Ankaradan şeh
rimize gelınişttr. l\lumaileyh ~eh· 

Ver 11 en rinıizde bir müddet kalarak ıeı.. 
Corıışrnclerde, ayni •tcplerln ya· ıaıntJtır. Eli bıçaklı carıh tutulm~ ve 
Pılacatı n-ulı:ı!<kalıtır. Ancak, ]<adın tedavi altına aJ.ı.runıştır. 
_ !Deoır.m 5 - •Jfldal tU-ba:urlıklam 

Yarın Başlıyoruz: 

18 yaşında bir gen
cin ayajı kırıldı 
Kurtulu~ta mukim Andon oğlu 

l\1ikl dün bi,ikletinin arkasına 18 

)·aşında arkadaşı Kir~·al..oyu ala

rak lak yulunda gczinti~e çık
mıştır. Fakat bisiklet hula llacı· 

osman bayırından Aşağı inerken 
frenler tutmamış ve hızla ir ağa· 
ca çarpmıştır. Bu feci kaza neti • 
cesinde Kiryakonun &)'1ğı lurıl· 

mış ve ha taneye kaldırılmıştır. 

l\fiki ise ehemmi~·et•i' . ıırettc ya
ralıınınıştır. BL,iklcllcrin arka • 

sına adanı bindirmek memnu ol
dugu halde bu beledi~ c ~-a ağını 

diıılcıniycıı !\tiki hakkında taki • 
b ta gcçilmiştır. 

Meclise 
layihanın 

kiklerde bulunacaktır. 
esasları? ı---------ı 

Bekar kadın ve erkeklerden ~er
gi alınmsaı hakkında Çankırı meb· 
usu B. Sırrı tarafından verilen la· 
yiha a l .'ıkad r encümenlerce tet -
kik olunmuştur. Yakında Büyük 

(Dtvıunı 5 lııcl eayfadı) 

13 yaşında bir işci 
kızın yüzü yandı ı 

Asnıaaltınt1a 21 numaralı u -
kı.ıcı Babnasın dükkanında çalı • 
şan 13 ya~ında Ester isminde bir 
kız ispirto ocağını yakarken ocak 
birdenbire parlanw ve kızcağız 
saçlarından, ) Üzlinden yanıp te
davi altına alınmıştır. 

(K 1 SACA) 

Sabırlan taşacakmışl 
N.lZiler, Yıcoslavyaya karşı 

sert konuşmağa ba~ladılar; yeni 
bir lakım talepler ileri •Ürüyorlar· 

ınış!. Bir telgrafa ı:öre de, artık 
Y ugo lav me<elcııi Almanyanın 
sabrını taşırmak üz.ere imiş!. 

Bizim mahutla bu mevzuu ko
nuşuyorduk da: 

- Sabrın ıonu elamettir, am· 
ma. dedi. kime anlahr;m?. İta! • 
yanlar da harbe girmekle sabır -
s11lık ettiler de, ~imdi, dizlerini 
dciSiiyorlar!, •• 

ÇERÇEVE 

ı Nisan hakıkaU 
NILCİP FAZIL JUSA.KÜll.Dt 

Dün nisanın biriydi. Gülünç 
bir Awupa iıdetine göre, sene
nin 364. ı:fuııinde hakikati liÖy• 
lemekten (!) rıına getiren bazı 
Avrupalılar, 1 nisanda şakacık· 
tan yalan söyleme) i ve insıuı 
aldatmayı ruübah kabul eder· 
!er. Halbuki senenin 364 günıin· 
de dej:işmiyen bir hareketin ı· 
kmtısı, insanlara hiç olmazsa 
bir gün doğruyu söylemek ak· 
r.ülamelini telkin <'•meli deiil 
111lydı?. 

llayır!. Yalan bazı insanla • 
nn ekmek gibi her gUn yeme!e 
mecbur oldokları bir ııe;;nedir; 
ve ayni insanlar bütün sene ya
lanı iyi hazmrlmeleri içi sene
nin bir gününde istirahet rde • 
ceklcrine, o ııün yalan fikri et
rafında muhteşem bir panayır 
kurmayı ve ayin yapmayı t ..... 
cih cdrrler. 364 giin a amcılık 

eden bir c;;nrboq, cnede bir giin 
de rakı bayramı yapmıı, ı;ok 
mu?. 

imdi biz davayı ter,inden 
alı}or ve! nisan tarihini nıüs. 
tcsna bir hakikat gün il diye gös· 
terip Balkanlar çerçenslnde 
büyük bir gerçeği he)lclleJ • 
tirmek l..ı.iyoruL: 

Bir zamanlar Balkanlar birll
!inin nozariyedeki 100 fırkalık 
kuvveti, 1 nisan 1941 tarihine 
doğru gittikçe ınüthı~ bir ni•ıuı 
balığı :ıannedilmi ; \'tl mihver 
emrindeki sırtlan dalknukla • 
nndan bırisi bu hAdi eyle §ÖY• 

le alay etmişti: 

- Han , ne oldu, nereye gittl 
meşhur 100 fırkaları?. 

Sırtlan dalkavuğuna ı nisan 
hakikati olarak cevap verme • 
nln günü rıclmiştir: 

- Balkanlarda hürri)et ve 
istiklal safının kuvvetleri bu· 
gün am !iyede tam ıno fırka· 
dır. Eğer buna tecrübeli ve 
motörlii fngillz fırkalarını da 
ili\•e e-dersrniz, sırtlan ''l' dal
kavuklarının kevfivette oldu~ 
gibi kemiyetto de zaafa dü ttl· 

ğüııü anlar ınız. fstr n· an ha
şında ni•an balı ının ırtında 
gelen hakıkat miijde~ı:. 
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Gazino 
~~~al· tarifeleri 

1 Belediye her sınıfta
! kilerin fiat tarifeleri

ne zam yaph 

65 Y AŞINDAKl - - ---
...!_ATA'!:DAŞ 

L' e§İktA§ta oturan ve 65 ya
tında olan bir vatandqtan, 
;rol vergisi iatenmeai meaelo 
oldu. Malfuııdur ki, 65 yqm• 
dan sonra, yol vergisi alın
maz .. Rivayete göre, bu hata. 
mahalle mümeaailinde imit
Halbuki, bizim yaptığımız 
tah'.tikat fU merkezdedir: 

65 yatında bulunduğu he
nüz anlatılan vatandaf, uzun 1 
:z:amandanberi kendisinin 50-
55 araımda olduğunu o d
ce propaganda etmittir ki. 
ma!alle mümesaili dahi, bu 
zabn henüz küçük yqta bu
lunduğunu kabul etmittir. 

Acaba, evlenecek mi idi. 
d .. ' enınız •• 

IFTIAL 

BABI 
cŞaka• mecmuaaırun son 

ııdiahaamda, arkadqımız » 
limi izzet Sedesin cisimlerin 
Dili> serlivhalı yazııırun 

mff%UUnu, muharririn iddia.. 
ama göre, Refik Halid, kendi 
pzetesinde muaha:ı:e giNter
-1en, tekrar etmİftİr. 

Selimi İzzet, pürhiddet: 
- Bu, bir intibal'dir, dava 

edeceğim, diyor. 
Bizim Osman Cemal, he

men fD cevabı yapııtırdı: 

- intihal, bpkı intihar gi
lıi iftial babındandır, fazla 
yazıp çizmiye gelmez. 

TARİHi 

BIRTAŞ 

Vatan refikimiz, tarihi kıy. 
~ haiz bir mezar lafı fo
toğrafisi nqrediyor. Tatın Ü• 

zerinde fU ibare vardır: dCa
n dınltıamdan vefat eden Ea
ııeyyid Halil Ağanın ruhuna 
J< atihıı. l!U3"'. 

Bu H ;a Ağa da kim aca
ba?. • yanlardan bu derece 
ıikiy~ i olan merhum vatan
dat kim?. 

Bu iıi, bizim Osman Cema• 
le sordum. Şu cevabı verdi: 

c- Kılıbıkların evliyuı 

Halil Ağa, derler, ona .. • 
Allah rahmen eylesin!. 

'ALTINLARIN 

YARISI 

Ajans telgraflarına göre, 
dünyada mevcut albnların 
yarısı, Amerika Birleıik hü· 
kiimeti kasalarında toplan
mıt bulunmaktadır. 

Amerika, timdi, altın ba
bıuıl 

Sarı sarı altmların toplan
"1ğı bu memleket, Avrupaya 
yardım için adeta seferber 
bir halde!. Bu kadar sarı al
bn sahibi olan bir devlet, İn· 
pll•h Avrupa demokraıiai· 
aüı yüzünü ak edecektir. 

AHMET RAUF 

Etlebf Roman: 17 

Belediye, tktısat Müdürlüğü ga
zino ve içkili yerlerin yeni tari!e
lerini hazırlamıştır. Bugünlerde 
alikadarlara tebliğ olunacaktır. 
Geçen seneki tarifeye göre, mü
hlm değişHtlikler vardır. Sayfiye 
yerlerindeki birçok gazinolarm 
sınıflarında değişiklikler ve bü • 
tün sınıfların fiat tarifelerine de 
birer miktar zam yapılmıştır. 

tı.OÇÜK BABEBLEB 

MA.ARlF, UNIVERSITEı 

* Üniversite talebesinden as • 
ker lik derslerine devam edemi -
yenlerden mazret gösterenler için 
telili dersleri ihdas olunmuştur. 
Bu dersler için talim taburu bir 
prigram hazırlamaktadır. 
* Maarif Vekaleti resmi teb • 

ligler dergisine konulacak bazı ha
vadislerin her ay.ın 22 sine kadar 
Fakültelerden verilmesini alili • 
dar !ara bildirm.i§tir. * Üniversite Fen Fakültesi. ta
lebelerinin umumi bilgi.k?rinl art-
tırmak için bazı !abriluılanla staj 
görmeleri kararlaştırı.hruştır. Ta -
lebeler bu stajlarına b~lamışlar
dı.r. 

* Lise ve orta mektep talebe
lerinin saçlarının dmphn talimat
namesine uygun olarak kesti.ril -
mesine b~lanı.l.mışttt. 
* Üniversinroe bu yıl imtiıan

lara 1 mayısta başlanması ve yeni 
sene tedrisatının da da.ha er1ren 
yapılması mutasavvenlir. 

TiCARET ve SANAYi: 

* Mıntaka Ti<:aret Müdürlüğü 
memurları dün Bebek ve Arna • 
vutköyünde peynir ihtikarı yapan 
iki ruçlu yakalaıruşlardır. Peynir 
ciler dün Müddeiumumiliğe tee • 
lirn edilmişlerdir. 
* Tiftik ve keçi kılların m tüc

car !ara tevzii için her tüccarın 

1937, 1938, Ul39 senelerinde ihraç 
ettikleri bu cins mallann mikta
rını Bir14le bildirmeğe davet edil
ntlitir. 'lüccarlardan alınacak milc
tarlar üzerine kendilzrine tevziat 
ıı.isbetlcri aynlaeaktlT. Tüccar bu 
nisbetler dahilinde .l\lmanyaya t:ıf
til ve keçi lalı satacaklardır. 

MÜTEFERRiK: 

* Mılli Korunma kanununa mu
halif olarak d<lrt odalı evınl on li
raya kiraya vermekte iken 17 lira
ya kiraya veren Beşiktaşia Sinan
pıışa mahall.,,,"'inde Yeniçeşme so
.kağı.nda 22 numarada Bayan Feh
miyenin suçu sabit olduğundan 
kendisi 17 liranın bir senelik kira 
tutan olan 204 lira para CC7.a.sma 
çarptırılnuştı.r. * Tahtakale caddes:nde Manaşe 
hanında 38 numaralı Mizrahinin 
yazıhane.sindckı ka.say~ beş gün 
evvel 90yanJar dün yakalanmış -
lard.lr. Bunlar mezkılr handa oda

lb~ı Yusuf, arkadaşı Halil, asan -
sörcü Şaban ve kahveci Mustafa 
Azizdir. Yusuf; pazar günü han 
müstahdeminine izin verip metre
ei Aliye ve Azizın metresi Fatmayı 
da yanlarına alıp kasayı kırdıkla
rını şöv \cn.iıj ve suçlular dün ad· 
!iyece \e\ ki! c<lıln . .,.!erdir. 

KOLKOLA 
Müellifi: Nizamettin NAZiF 

kavradığı kı7.ı, eteklerini uçura u· ı 
çura dond...rcrek Semihe yakla~
tı; ve ancak onun duyabilec<'ği bır 
ııeslc: 1 

- Beni )&~n:z bırakm:ı ... . dedi· 1 
O anda Sert'ih<n yanıbaşında du

ran b:.r genç kıza sarıldıgı ve ı ·aci 
ile yarış eder gibi bir çılgın tıkla 
ortııya çiktığı giirül<iü. 

B..ı öyle co•kun b:r rask oldu ki 
etrafta. ku'.aklarına gelen bir de· 
di.kodun n merakıle hareket ·z -
1 ş ol n genrkr bunak • k· 
tar. Ken<ı. lcrı~ alamadılar. Çiftler 
birbırııu kovalıyarak meydana çı k.. 
tıl r Dönduler, döndüler, döndü

ler. Bala'.ıyk.ılann tıınbırtısı bi • 
tince Nacı, Pcr .hanı koluna taka
rak Semihe yaklaştı: 

_ Nerede Re~:..an? 

Genç güldü: 
- Gizleııdıiji yerden çıkmak için 

kavganın başlama.sını beklıyor her 
halde 

- Hangı kavganın? 

- Yaptığı dedikodudan çıka -
cak kavganın ... Olur kadın değil. 

On dakikada salonu b!rbırine at

tı. Hanı bir parça da' .ı içeride 

kaisaydınız, baskına gelecektik. 
• - O odada oturmaktan ne çı· 

kar? 

- Çok şeyler çıktığını bilirim 
ben amma bu gecekine benzer bir 
şey çıkmamıştı. 

- Terbıyeni takın ... 

- Kızma canım! O odadan şi.ın.. 

diye kadar tatmm edilm.ş (ışık
lar çıkardı. Bu akşam ilk defa o-

Tarihi eamıe 

Bir günde1 buçuk Yer~i bas
milyonluk ihracat .,-.a ımaıatı 

Yerli kumaş, bez sa
bşlan 0/0 de 50 nisbe

tinde çoğaldı 

Siyasi hBdiselenı .W.. gekoı hll· ! ----------------
tfitt haberlerin llsaru, ifade tan:ı Şeh • • d b" J k J 
ve üshibu kuru ve sert değil.dir. tç- nffilZ en ecne 1 ffieffi e et ere 
!:':t:·r::::ı-:t.,!~!ikv~~- mal sevki yatı gittikçe inkişaf ediyor 

Son Yugoslav hidiseleriııe 4lair 1 
ceJen tümen türnrn telgrafkır ...... Son günlerde şelınni2ıden ecm!-1 Amerikaya sıgala yağ gönde -
sında, }'llkanda bah5ettitim va • bi memlekeUere yapılan ihracat.- rlhncltted:lr. 
11flara uygu bir tınwsi vıır ki, cid- m12 gittikçe art.maktadır. Ezcüm- Dıter taraftan yerfıstığ> ihracatı 

denZ7şahesMirmartta h. n.:,_,m_. darL--·, •a- le dün; bir gün içinde 1 milyon ehemmiyet .kaz.arunağa bıışlaormş-
""' q """ , tır. Bilhassa Romanyadan kabu.k-

parak Ba1vekilet& gelen Gen<nl 250 bin küsur liralık ihracat 1a • lu ve kabuksuz iç yerfı.stı:klan j,. 

Simoviçle, üçler paktına iltihakı pılmıştıc. Bu meyanda dün Al - çin birçok talepler gelınoktedir. 
imzalıyan eski başve.kil Sveıtkoviç manyaya 978,191 liralık yaprak Dün de mühim bir parti lç yerfıs-
geçe.nlerde. karşılaşıyorlar. Halef tütün ihracı için menşe ~ehadet- tığı kilosu 12<> kuruştan satıJ.m;ş-
ve selefin hu ilk te!Alrisi bittabi namesi verilmiştir. Alınanlar ay- tır. Bu maddenin yak:ıoda en mü-
çok ht>yecımlı ve asabi bir bava nca diğer maddeler için de gö • hiın ihraç mallarımız arasında yer 
içinde gt>çiyor. tutac ,.. t h · ed"--'~_,,_ riişmeler yapmaktadırlar. İsviç • a,.. a mm. ilıllC'"'"""""-

Sv.,tkoviç, içinde ~lediği hmç 1ro d · · f dık, f MISID." KONSERVE İHRACI 
ile General Simoviçe §11 snali so- reye yun erı~n. ın a yon, '~ 
'nıyor: kepek, kumdarı ve tütün, İtalyaya 

tkt" ki.ini L•-~ keçi derİlii, İngiltereye ketentohu· 
İrıgilız koorporasyin heyeti tara

fından pıyasam!Wnn toplanan 
konserval nn Mısıra ihracı başl&

m.ı;ştır. İhraç edilen ve edilecek o- , 
lan koru.-ervalar mukabilinde pi
yasamıza teneke ithal cdilecektır. 

•- .... ar mev · · ....unin n .. 
nuna elinize aldınız?.• mu, Filistine fındık, Bulgaristana. 

Yeni Başv<•kllln cevabı şu olu.. bahk, ·balmumu, zeytin, Yugoı;lav-
yor: yaya kepek, Romanyaya yerfıstı-
•- Siı;l hiçbir zaman t<ımııil et- ğı ve balık ıtönderilmi,,tir. 

mediğiniz insanlar nemma!.• 
Bu cümJe, bir harikadır. Ve~ 

nim ki, bu cümle, tıpkı müfovaffa 
Kral Alelrsandrın son cümlesi gL
bi, Yugoslav tarihine malolauk -
tır. 

REŞAT FEYZi 

Amerikadan 50 
Traktör geldi 

Ziraat VekAleti, seylaptan zarar 
gören köylülerin topraklarını vak· 
tinde ve kolaylıkla ekebilmelerini 
temin için sey!Ap mıntakalarına 

derhal taraktörler göndermeğe 
karar vermiştir. Amerıkadan gel
miş olan 50 kadar taraktör bu mın
takalara tevzi olunacaktır. 

811 yılki kftmtlr ts
tlbsalih nekadar? 

940 yılında kömür havzamızdan 
istihsal edilen kömür miktarı 

3,019,458 tonu bulmuştur. 939 yılı 
istatistiklerine göre, 323,061 ton 
fazlalık vardır. Yine ayni sene 
içinde yarı kok istihsalatı 59.964 '.'e 

briket istihsalatı da 24,497 tondur. 

&imanlara ıatda
cak ~eytınyağlar 

Spor bayrama şen
Wderı ve mekteb 

doktorıan 
19 Mayısda yapılacak olan Genç

lik ve Spor Bayramında talebe • 
krin gidecekleri Fener.bahçe ve 
Şeref stadların~a ~er oku~un ken- l 
di doktorunun ıhtıyaca kafi ın.ik· 
dal'da sıhhi malzeme ile bulun • 
maları ve her hangi bir kaza vu • j 
1ruunda ilk tedavileri yapılabile • 
cek ~ekilde hazır bulunmaları dün 
Maarif Vekilctmce mekteplere 
tebliğ olunmuştur. 1 

Bira tabrika11 tek· 
mil randımanııe 

ç:ılı~ıyor 
Yaz başlaması dolayısile İnhisar

lar İdaresi Bomonti lbira fabrika· 
sında tedbirler almıştır. 15 nisan
dan itibaren fabrika bütün randı
manile faaliyete geçecektir. İdare, 
şehrin en uzak semtlenne ve say. 
fiye yerlerine kadar bol bira sevki 
için deniz ve kara nakil vasıtaları 1 
hazırlamıştır. Alınan tedbirlerle 
fabrika bu yıl çok istihsalat yapa· 
caktır. 

( . ~ ) ===c ADLiYE ve POLIS_.J_ 
Sevdiği kızla beraber anasını 
kaçırmıya kalkışan genç işı~! 
Çatalcanın bir llOyAnde cereyan eden 
garip bir bAdlsenln mu akemesi yapıldı 

!arını ve ayaklarından da p1huç • 
!arını çıkartıp saklamışlar, bu a-
rada Fatmanın mümanaati dola· 

Yerli fabri.lı:alarmıı.zın basma, 
kumaş, bez ve pam\ôklu imali.ti 
eon yıl içinde çak artmıştır. İma. 
!at nisbetinde satış, istihlak de ge
çen yıllara göre yüzde 50 mikta • 
rında fazlal~ıştır. Meseli yerli 
ıfabrikalarımızdan Sümer Bankın 
Malatya bez fabrikası bir sene i
çinde 7 milyon 382 bin metre muh· 
telif mensucat ile 3 milyon 863 bin 
kilo muhtelif numaarlarda iplilt 
imal etmiştir. Bunlar kimilen sa. 
tılmıştır. 

Fabrika Hazineye rnutıtelıf ver
gi olarak 1 milyon 120 bin !ıra te· 
diye etmis ve bir sene içinde 363 
bin lira kar temin etmiştir. 

Fabrikada bir yılda 4 mılyon 
856 bin liralık pamuk ve diğer ıp
tidai madde işlenmiştır. 

Yeni Polis 
Müdürümüz 

Çorum Valiliğine naklen tayin 
olunan İsl.nbul Emniyet Müdürü 
Muzaffer AkP.iının yerine Em.niyet 
Müdür Muavinimiz B. Arslan Kur
kud vekaleten tayin olunmuştur. 
Değerli ve g<!nç ıdarecilerimizden 
olup Kısıklı Nahiye Müdürlüğü, 
Karta\ Kaymakamlığı, Kıyseri, 
Bursa ve İzmir Emniyet Müdür· 
lükleri vazifelerini dirayet ve mu. 
vaffakiyetle ifa ederek lmlrlerine 
ve halka kendı~ini sevdirmiş ·bu· 
lunan B. Salahaddin Arslan Kur
kudun İstanbul Em.niyet Müdür -
lüğüne asaleten tayın olunması da 
çok muhtemeldir. ---
Vilayetimizden a
hnan eğitmenler 

Vilayetimiz köylerınden bu yıl 
53 e~it.men namzedi talebe alınmış.. 
tır. Bunların 20 si Çatalca kazası 
köy !erinden alınmış ve Lülcbur. 
gaz Enslit.üsüne gönderılmiştir. 

Şile kazası ve Jcöylerinden de 
Arifiyc Enstitüsü için 20 talebe 
gönderilmiştir. 

Maarıt m lettı91e. 
rinln toplantısı 

Türk • Alman ticaret anl&.Şma • 
sının 21 ıınilyon liralık kısmına da. 
hil olmak üzere yapılan müzake· 
relerde Almanyaya yeniden 400 
ton zeytinyağı ~atılması kararlaş. 
ı:nıştır. 

Çatalcada Sıranca köyünde vu· 
kua gden garip bir kız kaçırma 
hadiscs'nin muhakemesine dün 
Birinci Ağır Cezada bakılmıştJ!. 
Hadise şudur: 

Sıranca kövünün güzel bir kızı 1 

İlk Tedrisat Müfettişleri dün 
yısi!e çarşafı bir hayli yırtılmış .,e Maarif Müdürlüğünde toplıınarak 
zedclenm ştir. çarşamba günler! öğleden sonraki 

M zeler 'ldd rıtı~ü 
"zmıre bir 

bey'et gCnderıyor 
Şehrimizdeki Müzeler Umum 

Müdürlüğü bugünlerde İzmire bir 
heyet gönderecektir. Heyet, İzmiı:
de Türk Tarih Kurumu tarafından 
yakında tC'krar başlanacak agora 
hafriyatına nezaret edecektir. Se· 
nelerdcnberl yapılmakta olan bu 
hafriyatta çok mühim eserler bu. 
lunduğu malümdur. 

Muhtekir bakkal 
Edirne (Hususi) - Sabwıi ma.. 

ballesinde bakkal Mişon, beyaz 
peynirin kilosunu 60 kuruştan sat
tığı tesbit edilmiş ve cereyan eden 
muhakemesi neticesinde 25 lira 

1 para cezasına çarptırılmıştır. 

!arak bir kıskanılan adam çıktığı 
görüldü. 

Ve Nacinın dudağına kulaklarını 
dayayarak hafif bir sesle ilave 
etti: 

- Bu Rezzan sana pek fena vu· 
ruldu. 

- Vazgeç canım ... Bırak şu ge
vezeLği de beni yanındaki zarif 
'bayana takdim et! 

Naci hakikaten zarif kelimesini 
tam yerinde kullanmıştı. Bu es • 
ııner, genç irisi kara saçlı bir kızdı 
ve cidden çok zarif giyinmişti. 

Semih: 
- Bayan Ferıha ... - dedi - unut

kanlığunı affediniz. İşte arkada
şım Naci. Naci Galip. 

Naci. genç kızın uzattığı eli his • 
solunur bir heyecanla tutarken bir 
tango başladı. Bir Arjantin tan· 
gosu ve o anda Bayan Ferihanın 
sıyah bir krep ·b!rman ardında çar
pan kalbi delikanlının koyu kır
mızı karanfilli göğsüne yaslandı. 

.......................................... 

.......................................... 
O gece, sabaha karşı saat dörtte, 

olan Fatma Ömür, Gülkahyalar nıı.
mile anı'.an Hüseyinin oğlu Recep 
tarafından sevilmekte ve i;ten • 
mckledir. Fakat nedense kızın ba. 
bası ::\1elınıet Ömür onun bu ta · 
!t,b!ne red cev~bı verm'ştir. Çün
kü diğer birı.>ı 600 lira babahk hak
kı ver rek Fatmaya talip olmııs • 
tur. Bunun için k12la onun evlen. 
mesi "Ilukarredir. 

Bundan haberdar olan Recep; 
geçen .bayramın üçüncü günü sa
at iki ile üç sıralarında gezm~·· 
ten gelen Fatma ile anası Naile; 
Recebin ablası Liıtfiyenin evi ;; · 
nünden geçerlerken ıkapının dışına 
çıkıp Fatmaya el atmış ve ıçeriye 
çekmiştir. Kız bağırarak anasır.a 
ve anası da kızına sarılınca R~ccb 
~kisini birden toparlıyamamıs fa· 
kat bu anda Lutfiye de yardımdıı. 
bulunarak bağrışmaJ<ta olan ana 
im. dertop edip eve sokmuşlar • 
dır. Hemen üzerlerin<ien ~ı..r.>af • 

ganien Bann sayısız boş masaları 
arasında üç dört masayı doldu • 
ranlar, durmadan içen, dans eden 
ve çılgınca eğlenen üç genç ka. 
dınla kavalyelerine hayretle b:ı • 
ka kalmışlardı. Hele şampanya şi
şelerinin birbiri ardından patla -
yışını tam dört saat endişe ile 
seyretmiş olan baş garson, hesap 
pusulası üzerine bir elin hiç te
reddüt etmeden beşyüzlük bir 
banknot bıraktığını görünce büs. 
bütün hayret etmişti. Zira bu şef, 
İnhbar memurlarından Bay Se -
mih ile c ....... bankası muarne!At 
memuru Bay Danişı.n bulunduk • 
!arı bir .masada şampanya içildi • 
ğini ve hesap pusulasına itiraz e
dilmediğini ilk edfa görüyordu. 
Hoş ... Pusulayı tediye eden ü. 

çüncü arkadaşlannı da ilk defa 
görüyordu ya... Evet o cefendi• 
yi ilk defa olarak görüyor ve ebe
diyyen unutulmıyacak bir tarzda 
hafızasına nakşediyordu. Zira 
bu •efendi. 390 liralık borcu öde
dikten sonra, ~ yüzlük banknot-

Kiıyde . Cingöz Ayşe!. namile serbest çalrnma saatlerinde talebe-
maruf açıkgöz bir kız bu vaziyeti lere gösterilecek çalışma progra· 
görmüş ve hemen kahveye ko • mını tesbit etmişlerdır. 
şarak Mehmet Ağaya haber ver - - -~ -
miş ve jandarmalarla köyluler ka- ldfrne f;ehlr meclisi 
pıya gelmi~lerdir. ı 

CEZA TALEBİ 

İşin fenaya sardığını gören iki 
·kardeş derhal kapıyı açmışlar ve 
Fatma ile anasını çarşafsız ve a • 
yakları da çıplak olarak sokağa at
mışlar, arkalarından da çarşafla • 
ri!e pabuçlarını fırlatmışlardır. Bu 1 

suretle yakayı kurtaran Fatma 0 
sırada: 

- Ben sana karşı, ablana da ge
lin olmam. Kendinize başka bir kız 
bulun . 

Diye bağırm14tır. ' 

Dünkü celsede Müddeiumumi 
her iki suçlunun da teczjyesini 
talep etmiştir. Dava karara kal • 
mı.ştır. 

~.an .. arta kalanı. olduğu gibi masa 
ustune bırakmıştı. 
Sokağ~ çıktıkları zam~n Semih: 
- Nacı, garsonları fena şımart

tın bu gece ... 

Demekten kendini alamadı ve 
koluna geçtiği kadının kürkü ü. 
zerıne düşen ilk karları süpürerek: 

- Değ~~ mi .Cavidan? Değil mi? 
Haklı degil .mıyim • • diye .. 1 . . · soy en· 
dı - sız de bana hak vemıiyor mu
sunuz çocuklar? Değil m· D . ? 
Değil mi Perihan? ı &!lif 

Perihan'. !~!erinde en az içmiş o. 
lan~. Danışın .koluna istemiye Is· 
temıye yaslanarak dudak büktü· 

- Bütün bunlar Feri'nin ~ 
fine ... 

Daniş, sağ kolunu Perihanın o
ımuzwıa atmıştı. Ağız dolusu bir 
:kahkaha savurdu: 

:-- Az kalsın müstakbel enişte
mızle gırtlak gırtlağa gelecektik. 
Bütün kabahat sendedir Cavidan! 
Bir insan kızkardeşi aleyhine de. 
d;kodu yapar mı ? 

Cavidan: 
- Dcıdik.odayu Rezzan ~tı. 

Edırne (Husu i) - Vilayet U
mumi ll'!ec'.isı öniıınüzdeki pazar· ı 
tesi giıııu toplantılarına devam 
edecektir. Bu içtimaın devrenin 

son toplantısı olması muhtemel • 
dir. Mecli>, bu l~timaında Vilaye. 
tin 1941 yılı biitçesini müzakere 
ve kabul ettikten sonra Vilayet 
Daimi Encümeni azasını seçecektir. 

HAVA KURUMU TOPLANTISI 

Türk Hava Kurumu Edirne IJU· 
besinin yeni idare heyeti bug(iıı 
Kurum binasında toplanarak ye
ni reisliğe Maarif Müdürü Yıauf 
Cem il Ü neri seçınif ve 19G y-ılı 
bütçesini müwere ederek kabul 
etmiştir. 

Diyecek oldu, f>wıu Nacı dd -
rüst bir tavırla karplAdı: 

- Peki anuna, siz mani olabi -
lirdiniz. Niye sustunuz? 

- Vakit kalmadı ki ... 
- Nacinin Peri.hana kur yap-

makta olduğunu bana söyieıme~ 
bol bol vakit buldun amma ... Dl· 
ye homurdandı Semih • 

Naci seslııi bir perde yükseltti: 

- Hem niçin Rezzanın ardın· 
dan sıvıştınız? Sonra, niçin doğ
ruyu söylemiyorsunuz kuzum? 
Siz mi beni Molla Beyin kütüp • 
hanesıne <!Hvet ettiniz ben mi si
zi? İnsan giderken hiç olmazsa 
rakı şişesini ortadan kaldırırdı. 

Cavidan 'buna da cevap verdi: 
- O kadar tatlı konuşuyordu • 

nuz ki ... 'Keyfinizi bozmak iste -
medik. 

Otomobillerin içinde uyuyan ~ 
förler bu gürültüden uyaruruş • 
!ardı. Kimisi ka:fasını pencereden 
çıkarmış: 

- Gece zammı yok! 
(Arba,,.., 

Ma bet mtlall .. 
ruan: ALI K:EMAL sUN)IJJI 
Efsıma, büyüye inanınalı: iyi 111" 

&ildir. Bir zamanlar •ihirbaılall 
diri diri yakmalı: vıırınış. Bwıııııi' vv 
beraber .i_.l•rm merakı yenil" 1 e 
memiş, ka.ranlılt clevX-lerdc lıil ,~n 
~flaa ai:hirhultt yakılırkea # 
ter' tarUtan büyücülere iıııaııaJI • ~ 
!ar .__,,__ . s -- ,_ b .. ·• ık 

e~emlf. 01U1W1n U) ·)·ar 

ye ı.n- belki blmanu~tır. ş. 
kin kendinin fevkalaıleliğıne gil' h ş 
ven.erek nereye elin.ı değ<liri.r.se 
nıda mucluler vücwle getire t 
iini. u.nnden1er ok.si lııı.esııiştlr• 1

8
• 

Şek.piriA meşhur Makbet fa i ;:; 
lıUDUI. baı ta.rafmdak..i sahne ıııırlo d 
luın: Bıi.t ıicıi kocal.arılar ı:~ ı:e 
7ar•ı kuan lıayııatırken oradıl n 
geçen Makbete Kral olacağını sii~ de 
!erler. O zaınaııa kadar bö)· le bİI ıuş 
teY düşiirunemiş, vazife :ne sa~ kd 
bir asker olan Makbetin o a,1ı!Jll 
.itibaren hU%ur ve siikı1nu dağ'ıl a 
mıştır. Kcrıdinln fovkalidclıgiJll G:" 
o da inanıyor. B 

Onun hatası büyürü karılaı11' ' 
dediğini ı;chırek şato aındaki ı: b:~ 
ve haris hayat arluıda~ma söyle b;Ii 
mek olmu.tur. Ondan oora k 
sı.ıu kral görmek isi.iyen kadın 
tık Makbetin rahatııu kaçınu.ış, 
nu bir daha avdet edGuiyoccği 
lara kadar süriiklemi1tir. 

Fakat hakikat gidenemly.-,.. . ...,.. 
l\fücriın Makbet tal<iıı ediliyor. 
bili bir harp oluyor. Kedisinin t 
ladğı ku• vt>t azaldıkça azahy 
Genç kansı zaten deli olını~t t\· 

Arlık lıcr taraftan üstii c ge aı·f 

haberler birbırin.i takip eden fe1'lıh 
ketleri bildirmektedir. Fakat b.ıtaly 
tün hu felliketkri.n başlangıcı bftltiı 
yüclilere inanmaktır. Tıılihin 
hulleri üzerine hayat hn.,...· ...... 
oyun oynamak istiı·enl.:r i~;n lı 
hrba~ lııanmryıuılar oba da bö~ın 
leleri kcnıl.ilczi.ıı.in bir si-hirbın: kOİ Bu 
retine malık olduklarına m~'n 
ta kar:ır kılıyorlar. Biiı iirü!4'tıg;ı 
l\Iakbete şöı·le dem'şler: in 

- ruç korklllli. {adından ı!cğ nı 
hiçb'.r adam sı;,na bükmedemiye • kı 

cektir. ' 
Kadrudan doğınıyan adanı oıJind 

mu~. ı:~cr falcılacm marif~:1 ttf'1Ya 
böyle ıki )'Üzlü liıkırdı olııı~Jcriıl"lttıı 
ok, i\bkbl"l bııııa ~aplanarak keıt' 
din.de dünyaya ıne)·dan olmı~e 
cesan tini buluyor. Fakr.t scura' l 
nu mağlup eden biris.i d•yor ki: 1 

- Kendini artık aldatma. seJ de 
ma liıp edecek benim. Çunkıı bl 8 
ni. do&um zamanuwlan e\ıvel :aı' "' 
mın ka.rnından çıkarmı~lar. seti' i 
anant doğunn.ını!.) olu)"or. tde 

O zanııuı l\lakbct iç'n ölünıd~ t 

başLa çı..ar yol ı:örıhı.müyor: 11"' lıı 
mı ile kılıç kı.lıoa du~üşere.k uihfb 
yet yaralanmış \C olmüş. • 
Şekspu.u bu tı.ciadaki kAılırıı ht 

ımwların hiçbiri de unutulur ıı.;iWksta 
<kğıl. Biıyucülu.k asrında ol uı> 'n 
yirnUnci asJ..rtn ort.alı!rınd.a el. d1 

l\la.I..bet her zaıw.nda ';, a~~ı~ s 
dır. Yalnız bulduı:u ır>at "' ,.ı Qli 
sait dcg' iyer, muh.U ayrılı) ol> Z 
Bir de şu va.r: lllıi 

M.akbot mağlup ecLl~ğ.ııi. ti te 
tık kendo.aıe kurtuluş ıi!ll!<lı ıJ nn 
madığını gormckle b.>rabcr iilii#' r 
ciye kadar döğüşıncı..ton yıJnı' 11 
IDIŞlır. O <ildürülcn kı·Jm ini ~h 
nuıu almağa ı; lenlttle kılıç kıld t 
mülıarcı.e eder. om diri İdli'.' en 
olmayı bir türlü azametine y.l'•d 
remm.. r 

l\lakbet keıwlo.i..., artık mağlt li 
biyet haberleri cetinnclrlen ıı-f rd 
lıa bôr ite yaramıy1111 adamlatt' 
~rdükçe bunları kovınnkla sual' l 'z 
lerinin zayüladıfıru gösteriyot<I' 

- Artık bana fena habeTJer 1 
ünneyiaiz, diyor. Kadından el' 
iaıı hiçhiT erkek lıe.ıt mağliıP 1 

demiyecektu-. Netice malilm. 
· Kocakarı soğuklaruım b~ 
sürdüğü geçen yağmurlu, rırtıı' 
gttelerde •Makbet, faciasıııııı 1 
sahnede temsilini seyretmek, 1' 
huıf esni tttru- gözden geçirtııl f 
mevsimi idi. Ken<I ine düııY,ı 
dar görenler oldu. 

Bunlar daima büyümekWı ~ 
settiler. En hararetli belagat Jıl 
hudutlarclak.i ha.ksulıf:ı. çürüt? 
davuile o.ııtaya konuyordu. Fef J 

kalôdcliklıır göstererek bu dar~ 
dulları genişletmek, il~rilett ~ 
mak emelleri aihayet en cazip 1' • 
alluıin ı.u.ini ya ph. O silı re ıı.e' 
d.ilerini kaptaranların bupln ,; 
harebe nhnesindea aldıklan ~ 
atı acı mağlubiyet habcrl•ri~ 
Şekspirin kahramam hııgiırJ 
harpte her taraftan hep bö; le 1 
nildiğini öğronenleri, tecıı\ (İt t 

tiklerinden şiddetli bir kti1'' 
mukabt'lesi görenleri dü~iır:diı1 

gerek. 
Bu lıarp bazı büvüleı; .ı. lı' 

mut oldu. 



denizin şarkı 
" \'e garbı 
~ 18 JıUııa"laPi.U, ...... 
••etlerin Wına7eo~ Y- · 
laııa nıühimınat n saire ıi$ -

bir İncilia vapur bfllesi, İ· 
hnlana PaıKeller,.. .-sı ile 
'ka arasında Alınan ve ltalJU 
.l'areleriniJI JıllcumJanll& ııln-

şiddetli llir tleala ve hava 
ebesi olmuştu. Netieecle ka

k11rtulruut. fabl lııcilizlcria 
ptea ıurlaıtsıatla yangın 

ıjı için, lnsilizler ıemiyi batu
lardı. Baııdaa maada bir tor
da batmıf ve tııu..trius tayy< 

emili aklıjı ajır yaralara nf
' evveli Maltaya, sonra is 

deriyeye ulaşmaca mııvalfak 
ııştu. 

kdeniz h•itasına baktıimuz 
an, şuur ıörürüz: Biri şark 
., lıiri garp kısmı." 

arp kısmında Korsika, Sudiin
Balear gibi büyıik adalar var
ve İngilizler bu kı&ımda ancak 
lüttarık nünden i&tifa4e e-

ilirler. 
rk ı.-m•a ise vaziyet öyle 

"ld.ir. Bu.....ıa adalar çoktur. 
ilan denizinde ve Ege denizin
l'uııan adaları, Oniki ada, Tür
e laloillerindeki adalar, Kıbrıs 

t~u bu şark kısnunda İn· 
:· elluinde bulundurduk -

V 
•rçok üsler dolayısile daha 

VetJİdh-1"11"••tfıı !er. tskenderiyede ve 
brı da lıü;rük limıuılan varla. 

1 İ.ııgilizlerdeclir. Yuııan -
~au barb.lndenberi İnııilizler 
ıru.,alasına ve Yunaa yarım a" 

d. diğer üsle"1ıe yerleşmif
ır n·· b · •ger taraftan Süveyf ka-

billıll~"aaıtas;ıe prk havzasmm .lıa
ı tutınaJt 

llutd tadırlar. 
iıı au Yilz kırk sene evvel el

L•iJl'ki"•I~ &'eçirdilderi Malta amı ıla 
~· ıı fi ı 0•ıınun garp hanasuı • 

11~k havzasına ıeçtiii sa • 
lıııı rıla Dıliltim bir merhaledir. 
till tukla ticaret seferleri ta
. nıı, ohlafu için, İngilialer 

Ya H n, U,..k Şart. ve Avust • 
lııa c.:;::atıaı Vuko Dop • 

dol bnnı.unu aelimhya • 
llfall vapurlan ile tenıia 

1 ~· Talıtellıahirler iıfia 
ır deniz olan Akd · tlea· 

vapnrJ enıa 
de iz . aruııdan bopltılmıttır· j 
arı.~ ~n harpte bir vapur 

qilisler, Akd-isln Garp 
........ , •• slpÖ .... 
.. ....,.._ e••keda•cbr-
lar. Garpta ,.abus Cebe: 
liittank ~' hellM1ki 
Şulrla 1-silialer bir çok 
üslere -liktirler. Yu
naa - ltalyan harbinden· 
beri de Esed• J'eDİ üalere 
yerleımit bulunmakta· 
darlar .. 

7iae mihlUaaJa avam edecek -
tir. YalAIS imparatorluk lıu böl
geyı asker, ta7yare, iap madde
leri, malzemeyi tem.İll edebilir. 0-
aun için İngiltereaia diiayaJ11D 
yarı şarkındaki mmtenılekeleriıı

de silah ve mühimmat imalituıı 
son haddine ç.ılı.araağa uğrll§mak
tadır. Görülüyor ki imparatorlu
iuJ> askeri rolü ve yükü epeyce 
artmıştır. 

Nil ordusu lı.umaııdanı General 
Vayvıl şimdiye kadar aldıjp vazi,. 
lenin ehli olduiwıu isbat etmjt -
tir. Kumandadan çok iyi anladı -
iına şüphe edemiyeceğimiz Almaa 
Mareşali Fon Kaytel bu İngiliz 6.
nerali içia ıu ııözü söylemiştic 

•Vayvıl İngilizlerin malik oldu
tu biricik iy Gencraldr.> 57 yaşın· 
da ve harpte aldıi,'1 ;yaradan dola
yı bir gözünü kaybetmiş ilan 6.
neral Vay•'1 motürlü ordunun 
koyu bir taraftarıdır. Allenbinin 
bu şakirdi müşkülleri ııiir'atle hal
letmekte mahir bir kumaadan • 
dır. Tehlikeyi sever ve zabitle • 
rinden en aşağı alb ay tayyared
likte hizmet etmelerini ister ve 
şimdi de İngiliz generalleri için
de çok mühim bir mevkii vardır. 
Fakat General Vayvılın daha bir 
çok tecrübeler içinde iyice pişe
ceğine hükmedebiliriz. 

Zira, İngilizler Akdenizdeki mev
kilerini uasıl sonuna kadar mu -
hafazaya azmetmişlerse, mihver 
devletleri de İnııilizlerden bu 
mevkii koparmak savaşındadırlll!'. 
Yüksek bir Alman şahsiyeti şu 
sözleri oöylemiştir: «İngilterenin 
iki silah mesnedi vardır: Biri İn
giltere, diğeri Mısır ... Binaenaleyh 
biz her ikisinin de sukutunu iste

riz.• 
Bu oözler, harbin Akdenizde 

genişlemesinin açık bir ifade .idir. 
Lıgiltere için bu derece hayati 

bir manzara arzeden ~rki Akde
nizde ise, İngilizlerin kendilerini 
- küçük lıir ufa uiratmak lste
miyeceklerie, heqeyi yerli yeria
de, nokı- aoktaaını ve son de
rece hesaplı yapacaldllJ'ına 9üphe 
yoktur. 

• • ıı .,., lıaliee sirıaiftL 1 
ve 1lBla lıeraber, fİmdi ._. 

i"!e tayyarenin himayeııi altın- ====-==-==-====:=~ 
11 ' lllilblnımat ve asker nak- -----H A L K- 1 
de;~~~: kafileleri sefer etmi· ) 

lnııilter • •• UNU 
illik e, Akdenizla prk Jıana- SUT .. -

•lik!ı1ahadırvzas1114an daha ziya· 
lıta 1 

• Çünkü Af "·-"·-rı oJaıı Alıs r ......... 
laıı civarı ır orıdaclır, Hin
Prıtatij" -.dadır. İnıPltere -

1 Ye ın··ı 
ır. a .. ha u tefikled ora -

".°llllaa ı.:: vaziyeti, Lıcilte
'Yetill•eıt· Daııhafaza etmelı. 

Zaten tacu~ 
liıtııı.ıa bu re 1'laır ordusu tet
t ı ••zlyeti e a ınııtır N' &azan dik-
andıuıı ~ '1 0nluaıı baı;ku -

. nerıı.ı s· d 
rcı\'al Vayvı •r Arşibal 

liintlilerd lııı eınriurlekl or-
ı li!lralyalıt e~ Afrikalılardan, 
laı,ihinde 8~ • n. §U Çanakka -
hi ZeJ• d ısınılerini bırakan 

an alı 
dan nıiirekke ~eşhur Anzak -
'Ple A Pt.ir. Geçen umumi 
tin; Al;zaklann harp kabili -
di. anlar da tasdik etmiş-

Akdeniz tık 
~ i nı Pa annılf oba bile, İn-

ratorlnğu bu bölpyi 

c._!?Enı ROMAN: 100 

Jı Ve ltçi A.rıyanlar, 
fikayetler, terrıenni

l., ve müş?,uller 
Bir lehit n ' er evladı 

İl arıyor 

U yaşındayım. ortrınıPktep Tahalllm 
yardır. Askerlik e hil" i i ;:im yoktur, 
Kimsesiz bır y ·t ı . . e ...ac!..ı) ırı1. Üç 
aydanbcrı ını, ı ı r ı b\..l.;;u: ı <l,ım. 
Re.$ml ve husu t .aırclc:de bır iş v .. r
mek lUtfunda u manların Son Tel-

f Hall' Sütunu D. Y. ruınu.z~na ~lr 
::ktup ile mü• caat ctıııc'erını rıca 
ederim. 

Cel•m Mektuplar 
Bayaıı Mahmure: Eyup ı. Bay KA

tip 24 Yıldız. Pekak, n.y ı M .... T, 
Ha~rfye, s mpatJk, Mubccccl, Ut gaç, 

ili sunalı. Ş. T, R. R. 27, S. H. 
Şırtn, . 1 Ü 
H Ay naınlarınıı.a gdmll o an\'<°~.-

' aldınnanızı il.An etlıiimız kerreren d •t '"rınw 15 - 19 arasır.da a.1 ırme"' up.w 
manıı mercudur. 

en de Seveceksi ' • 

Yc:zan: [TEM iZZET EE 'ICE 
::::.:_~.:::::,_:=..::.:;__--.-

bu kanaat v b . . . del 

c 
lıtı. 

c u ınan ıç-ın 
ı re r'nıin odunlarına 
b~ "r or v • b'r an iınce 

c e > ek bti)orduın. 
cıh'l ., .. · 1 . 1. . , ğ "u t e ,.c ın ıye ın. 

0 ında kınanırken bul-

Od ın ·ı 
ş ı İın~ 1 k girdiğim anda tedeh· 

Rir ev· 
•n blr ~ '· Rthh Ouas da oturuyor· 

kat, 811~' ın b den saklamıştı. 
ur I! • ılıyordu ki ev ahibi 

eııı b 
A la la aş atıp, hem ev sahi· 

ıısıı il ev"nden bir odayı o
e h raber \ermişti. Fa· 

Ze "llt 
a ç rp n uı muhakeme-

hlilc iiz rinde tek if eden 

1 , 1,,"''"ll~lil Necib'in kendisi idi. 
~•~çeri3 e girdifim \'&kit o
....., hakikaten kucıık kueaia 

enrel 'rken buld ı. Ren ' 
p • .., b" 
s•rı idi uf tııtmııs ır 
ti bu. Gc ' · 1 b Y 
si) ahı az n ş ve kUc"lı 
to• tnın içinde b. top ç ' i 1'.'vrı
lı ·ordu, saı: ı :ıl . er~ )'B

ta •n diişmüş bir fı:ı.sla g bı bırden 
eriyh-ernuşti. D ni gıirünce ~ 

g·, 11• n ı i' rdıgı > üzlin· 
mış re . • 
de bir tescllı if c<i taşır:ın çızgı-
ler belirdi. Cözl r"nde bir ışıği an

dıran parıltılar yan.dJ söndü ve" 
mırıltı halinde: 

- Lütfiye .. 
Di)ebildi. Onu bu halde görmek 

sinirlerimdo miithiş.. diye "fade e
debileceğim bir panik > aptı. 'e 01• 
duğumn, e yapaneafımı • mrut 
bir haldeydim. 
-NevarT~ 

Yazlı tarifeler 
Ba ayın aonana doira, ıe

ltirde, yalık balı,e, gazino ve 
eilence yerlerinin faaliyete 
geçtiğini göriirAinüz. Hatta, 
o vakitten eoııel, ııcak PIUIU 
günleri, bir çok kır kahveleri 
htuır koltuklarını ııeya demir 
8alldalyelerini ~yırların üs
tüne atarlar, bile •• 

Yaz meıııiminin, lstanbala 
maluua işlerinden biri de, ma
lUnı olduğu üzere, bu gibi eğ
lence yerlerinin fiyat tarife 
meaeleııidir. 

Bu tarifleri Belediye lktı· 
sat Müdürlüiü yapar. 

J,,.allah, bıı ecne, gazino
lar faaliyete seçtikten aylcır
ca sonra değil, daha meııaim 
baıuıda bu İf halledilir. Er
ken yapılma•uıda fU #ayda 
ııcırdu ki, bilahare, ileri •Ürii
len bir çok itirazlar vesaire 
yiaündcn, bütün yaz, halk ııe 
kontrol eden makamlar, bu 
dava ile uğra~mak zaruretin
de kalmaktadır. 

BORHAN CEVAT 

Haydarpaşa Askeri 
hastanesinde dün

kü bbbi müsamere 
Haydarpaşa Askeri Hastanesi Beşin

ci Tıbbi müsameresi dünkü Salı gün(! 
Boştı.oklm Albay Dr. Zahit Tolun'un 
Reisliğinde toplanmıştır. L!tanbul Ko
mutanı Tiımg. Avni Akdağ'da hazır 

bulunmuşlaıdır. 
Bu t.oplantıda evvelA: cOrduda Pn6-

moni tcda\ ı> hakkında Dahiliye ?wlü
tehassısı Dr. Sedat Altuğ tarafından, 

•Taş teşhirinde hata seb<>pleri> halı:
kındaBevliye :MütehassL<>ı Dr. Sadettin 
Tosun tarafından müsahnbeler yapıl

.mı.ştr. Bu toplantıda Dr. K5.zım Dam
lacı; Dr. Zahit Tolı.:.n: Dr. Raif Sir~r; 
Dr. Bedri; Dr; Eyüp; Dr. liikmet; Dr. 
Fahri hfökay; Dr. R~tü Bilge; Dr. Ra ... 
zı Mn.ncr; Dr. Nuı:i Beg"r; Dr. ?ı.'lustafa 
Atıl; r. İomet Uluğ; tlr. Reşat Uluğ; 
Dr. Sadettin Tosunj Dr. Hilmi Koşar; 
Dr. Hamdi Ergene; Dr. Şükrü Ansay; 
Dr. Salıihattin Yakol; Dr. Sedat Altuğ; 
J>T. Ziya Göğem; Dr. İsmail Yiğit; ve 
Diş Tabibi Muhsin Şahinbaş bulun
muşlardır. 
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Bundan evvelki 78Zılarda ven
min Arazından ve birınci devre
sinden kısaca bahsetmı.ştik. 

Veremin ildnci deYresin4e has
talık daha ziyade kendisini ıoste
rir. llırlnci de:vredek Arazdan baş
ka Jkincl devrede hararet Jle ishal 
ve iştah:;ızWc has-.ı.i oi:ur. Kadın ay
bas; arını göremez olw·. \Tüı.-udün 

her tarafında umu nt bir kırıklık 
ve rah0a ızlık duyuıur. lasta ök· 
sClrUJ;;:le baı,anı çıkcu ır ve evvelki 
hale nazaran daha ziyade kan tıi
kilrür. 

Uçuncü devrede artık hasta ta
mruniyle malü! ohnn:tur. Afete uğ
rıyan yerde doktorlarca eh. \' ·n1a> 
den l"'n boş uklar husul gclır. 
BDlganı Ad ta uı;, beş HU" ,ık hojc
kası dolduracak derecede Ç";lk ve 
bilh::ıasa sabaht.ırı z:iyn o ur. Bu 
efer de h~ sta cth.•te u t.) n k.ı nıı 

t rafınn yatınca rahat ede!", iyf ne
!cs ahr. Öbiır tarafa yatınca nefes 
darJa~ır. 

Bununla beraber, veremi tedavl
El kabil olnnyan bır ha talık 7.<ill~ 
netm k bıiyilk lıabdır. Bilhassa 
ijiyen lı.aldelerine dıkk t etmckL 
ve dokt:»rların verce e.• Aı.1arı 
kuUnnmakla hır çoJc veremJılerın 
lyileşUkler! görulmilijtür. 

l I 

• 
1c oldun? •• 

Di' h:ldim \e • şlmı ya
nına okt 1 tını. Durmat ıı;:ızı,1 clile 
m:dc":ni bastırıyor, her vecit gtl· 
dil.çe rengi mosmor olu) ordu. Tek
rar: 

- Niçin böylesin? .. 
Ne oldu sana?. 

B'r şe~ mi d 1 du? .. 

D d J .. E. an snncı durdu ki. ga-
liba, 1 

'111 son d<fa giır.ı) orum Lü t.. 
'ye. unu lıe n csiıg 111 ~n 

için çc t ·m ı.ıap \"e "tırnbın tc
c;ellisini guzlerinıe ve t!igerlerime 
dindimuş olarak ölüyorum.. 

Dedi. Bu söz, heni bütun bütün 
çile<lcn çıkarttı. Galiba biraz asabi 
ve telaşlı: 

- Canım nlç•n öl eksin. Dur 
bakalım, Kurtulmanın çare i yok 
mu? 

Dedim. 
- G çen geçti .• 
Der g"bi !ini s lladı. Gözleri de 

elind i • etı manasını teyit e
di,[o• 

MAHKEMELERDE: 
''B en 
Emin 

Hayatımdan 
Değilim!,, 

"Bunları hapis mi edersiniz, kefil 
mi alırsınız, ne yaparsanız yapıp 
beni kurtarınız Bay Hakim! .. ,, 

--l-Yazan: BfJIB'flN BEBÇE -ı-
Memnune, ufaktefek, esmer, şi

rin, çıtıpılı .bir kızcağız. Etrafa ür
kek bakışlarla bakıyor .. Mahkeme.. 
nin kaı;;~lı kapısı önünde, kısa bir 
mesafeyi gidip geliyor. 

Biraz sonra mahkemenin kapısı 
açılıyor. Mübaşir: 

- Haydi bakalım, Feyzi, Cemil, 
geliniz! diyor. 

Birı mübalağasız bir kavak ağacı 
· boylu ve kuru, öbiırü bir 

• kauar geniş karınlı iki kışi 
ile b .a. r, Mcmnuııı;, mahkemeye 
girip h • ~ imin ka şıs.nda yer alı
yor. 

Hakim: 

- Anlat bakalım . !emnune, di
yor; ne yaptılar bunlar? 

Memnune, utanıp sıkılarak, kl -
zarıp .zararak, ürk k iırkek et -
rafına b"kınarak anlatmağa baş • 
lıyor: 

- Ben, birahane-le şarkı oku -
rum. Bu baylar mü terımizd;r. E
pey zam. ndır, nk am.nrı geliyor -
lar. Sahneye yakın bir masada o

turup kendi kendilerine içiyor • 
!ar .. Sonra, dükkiın kapanacağı za
man a.k:p gıdiyorlar. Üç akşam 
evvel, gazino paydos olduktan son

ra çıktım. Biraz ileride iki kişi 
duruyordu; korktum. Geri döne -

.cektiın, dönemedim. Şöyle yanla-
rından geçip gidecektim. Yakla • 
şınca bunlar olduğunu anladım. 

O vakit korku~ geçti. Çünkü, her 
zamanki mü<terimlı. Şimdiye ka
dar da bana hıç arkıntılık yapma
dılar. Yanlarından geçerken, Fey-. 
zi: 

- Uğurlar olsun Memnune abla! f 
dedi. Arkasında nda: 

- Memnune abla, haydi gel, bu 
gece bize gidelim" dedL 

Ben korktum.. Utandım. Sesimi 
çıkarmadım. Hızlı hızlı yürüyüp 
geçtim. ilk rastladığım taksıye at
layıp eve gittim. 

Ertesi akşam yine geldiler.. En 
ön masalardan birine olurdular. r 
Yine uslu uslu ictiler .. Bir aralık 
Cemil ayağa kalktı. Dışarıya çıktı. 1 

Dönüşte. gr~erken. sahne,·c bir 
yumru kvurdu .. Yave ça: 

- Eh! Artık bu gece ... dedi. Üst 
tarafını duyamadım. Korktum. 
Patrona anlattım. Patron polise 
sôylcınis. Bunları ·al<al ' · lar .. 
Feyzinin üzerinde bir bıçak çık • 
mış. 

O gece, kapının önüne bir oto
mobil getirttim. Eve otomobille 
gittim. 

Dün gece de geldiler. Gazi o ka-j 
panıncıya k3dar oturdular. Üs - 1 

tüse içiler. Ben yine kapıya oto • 
mobil geirttim. Kapıdan çıkıp o
tomobile binerken, kar ı<lan bun
ların geldiğini gördüm. Şoföre: 

- Aman. çabuk ce ' d 1 m. 
Otomobil h r ket etti. J.'eyzi, bi

raz otomobil;n arkasından ko tu. 

I!aJctım, on:'an hayır ve üıuit 
~-ok. n 

- Ac l< bir ıfoktor .. 
Dcr'.,n \e. iJU\c ctfın: 

- Y , ı r • ı·r doktor! .. 
Ve h"r , ıiye ı!"' · dü len son

ra: 
- Bu civarda da !ık ) ol .. 

Drd'. özlerine de\ a et i: 

e b'r rop 
eaned~ 

r b"r d ktor ol
or 

- C:ı: m er im, bö le hli ise-
lerle do ·tornn iyi ine köt Ü!ıe 
bakıl naz! .. 

D dim ve .. lıirden sonki beyni
min iç ıde bir ş'mşek çııkmı gbi 
ablama b knn ıloktoru hatırladım. 

- Askeri ha taneye ko unuz .. 
De<lim. doktorun adın ve adre

s.ini verdim, il \ e ett m: 

- K bedii ek bir niye bile 
yok. B"r arabaya otla nız, dokto
run ikı eli kn da b'lo ol a he 
onıı buraya g 'ruıiz. 

Başk fp ef,.nd: •· • 0elebi: 

Tabii yetişemedi. Otomobilin ar • 
-kasından: 

- Ben sana gösteririm! der g;bi, 
parmağını salladı. Beni tehdit etti. 
Hayatımdan emın değnim. Bunları 

hapis mi edeceksiniz, kefil mi a
lacaksınız.. Her ne yapacaksanız 
yapınız .. Beni kurtarınız .. Yoksa, 
artık gazinoda çal1Jiamıyacağım. 
Davacı oturdu .. Maznunlardan 

}'e; ~i anlatıyor: 
- Biz iki arkadaşız .. Beş sene -

dir. her gece beraber içeriz. Her 
me,· ime göre bir yere dadanır, bir 
müddet ora~ a devam ederız. Mese
li bazan Kumkapıya bazan San • 
dıkburnuna, bazı Samatyaya, bazı 
Galataya, bazı Beyoğluna ... 

- O kadar uzatma! Asıl mese
leyi anlat. 

- Son zamanlarda da J:ıu gazi -
noya gid:p akşamları içiyoruz. Dün 
gece bir.•z fazlaca içtik. Ben daha 
maoanın ba ında içerken, birden
bire başım döndü .. Ortalık da dön
dü. yer tavan, . tavan yere geldL. 
Kendimi kaybet im. Ondan sonra. 
sını bilmiyorum. Eiler birşey yap
tımsa, •arho lukl:ı yap•ı ı .. Affet
sinler. Bir daha da, o g:uinoya e. 
ğer u ·~·arsam, ayaklanın kırı sın. 

- D~mek sarhoşlukla yaptın? 
Yani ne yaptığını bilmiyorsun!.. 

- E,·et efendim ... 
Birinci maznun sözünti bitirdi. 

İkinci maznun C mil aya~a kalktı: 
- Ben de sorhnştum. Fazla iç

tik .. Ne yaptı~ımı, ne oldugunu bil. 
mivorum, dedi. 
Dancı kız: 

- B~n zaten Cemilden değil, 
Feyzid n davacıy>m. Cemil birşey 
yaprr adı. SadP onun yanındaydı. 

Şahitler dinlenilmeğe başladı. 

Gazino sahibi Halit anlatıyor : 
- Efendim, bunllll' bizim başı -

mıza püsküllü beli kesildiler. Şöy- j 
le epey zaman var. Bir ay mı desem, , 
fbir buçuk ay mı desem, iki ay mı ' 
de•tm ... Her gece gelip oturup i
çiyorlar. Her gece bir kıza mu -
sallat oluv0rlar. Şimdi de, buna 
musallat oldular. Geçen gece bak. 
hm bir i• t'ıkaracaklar. Polise ha
ber ,·erdım. Üzerlerinde bir bıçak 
çıktı. Dün ge~e de, otomobilin ar
kasından koş ular .. Yet~crr.eyince, 1 
arl·asından oarmağını sallıyarak, 

Feyzi. kızı te} dit etti. Bunlar, be
nirn "nımın kapanmasına se -
bep olacaklar. 

B:r ga son1a bir mü teri ve pat
ro:-c.n ka de<i J~ ahit .. Fakat, on

lar Lirşpy görmemiş. Yalnız, maz
nunlar n, küfelik d nec •k kadar 
sarhoş olduklarını söylüyorlar. 

mahkeme. ikisinin de sarhoşlukla
rını sabit göriıyor. Onar lira pa -
ra cC'zasile _ a~andırılm'l't rına 

karor v riy r Mahkemeden cık
dıl<tan sonra "ki maznun, dertle. 
"ıı:c ek ~ · rli\ or ar: 

' m amma da ol".l'u uz ha 
( n amı 6 ınet salıifc~) 

= 
Peki, ba§üzerine .. 

Dedi, h m ıı o ad ıı fırı~ ı. la
li!• ·c · ıı • daJ1 •!. 'z al
nıı hl O 1ı la kıvranıyor ve dtır
maılaıı: 

- Liitfi)e.. 
Lütf'3 e. 
l.ütf') eeeet'e.. 

n·, e mı ıl n vor, söniik g"zle
rini lT. 1 rİr.ıd n ayırn11yordu. Ya- j 
nına oturd m: 

- Sö le b · nen var!. j 
Dedim. ı .. bir § y süyl medi. 

Hep O)ni ıi ·z \e doyumsuz göz-
lerle gözler' · n i~"ne bakıl ordu. 

- "için bend n sakınıyorsun. 
Sö) lesene her.üz ıim"t varkeo eli
mhdrn geleni yapalım \e .• senl 
kurtataralıın .. 

Dedim. Titri;ren ellerinıi zorlu 
bir emekle ba ımın üzerine getir
di, "'1Çlarnnı hal l hnlil ok adı, güç
lükle kelimeleri sıraya koyarıık: 

- ('JUJ ru F kat mts u"um. I 
~~~:uın. ; ıı'hı et• d 'nı 0-

1 (Arlıaaı Var) 
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R a DIJ•rlar 7 
IK DAM 

B. Abidin Daver .Akdenıule İn&illz 
hakimiyeü tamdın ısiaıli b...,ıııldl 
&şyazı.sında: 

demule İn&iliz donanması iıaJ. 
yanlara kar ı yen1 bir zafer kazandı. İ
t.ı ıyan donarıınasında.u yelli bir ı.ırhl.L 

buyuk hasara uira-11; uç agır kruva
zorle iki muhrip baıtı. Şimdiye kadar 
ulduğu &ibi, bu zafer de, İn&Uızlere 
;ok ucuza mal olmu~tur; zayıatları iki 
'8yyueden ibarettir. Bu netice, İnaillz 
Jon.anmasınaaki harp cemiler.iyle la7-
rareler ar~ında pek mükemmel ,ifbir
.ıği mevcut buh.mdu&unun ve her iki 
Jt!Ahuı sevkulceyı ve ıiblye balumın
dan çok yüksek bir sevk ve idareye ıa.. 
bı olduğunun yeni bir delilidll' Akde
n:ıdt!ki İngiliz filosunwı ku~d.anı 
ArrUral Cunningham, emrin leki deni& 
ve lıa-.·a Y.:U\ et erini, icabına gore hem 
Nel.son g.ıbi cUrelk. r ve atılgan heru 
de Anljral Ceüko gJbi ihtıyatlı ve sakin 
bir şek .. lde jdare ediyor. Bu güzel 1>evlt 
ve idare saycsindetlir ki harp baıladıtı 
zaman atıyıca ilstUn olan, !akL ınuhar_.. 
b :rlc.n daırna k<'.l.cınan bir dU,.ın.:ı..n do
nıınrn::ı~uu, kuçUK büyük darbelerle 
zayıf bir lıale d~Urdil, maddeten 
moğlup elli, manen ;yıldırdı. 6 zırlı, 7 
ağır kruvazör. 1 zırhh kruvazör, lt 
hali..! kruvazör, 61 rnuhrıp, 65 to11>ido
bot, 105 denizaltı .ııemlsiy'e bir çolı: 
yardım<"ı gcmıden, yı.nı takrıben 600 
bin tonluk 350 harp gemisı jen mü
rekkep kocaman İtalyan ıtJ'm , ı, • .:.Jc... 
denizde hıç bır ~ i rmıye mu\ afialt 
olamadan erınıekk-d.L·. Dundan ttonra 
bir iJ .ııorccetl de yoktur.> dc:nclttedlr. 

CUMHURiYET 
B. Yunus .ı. adi cS n İngiliz ve Fran

sız hadıscsi> Jsımli b ll:Unkü Uaşınaka
lesuıcte; Şarki Alrikada bir torpıdo hi· 
n1aye uıde scyr en dOrt 1'"nınsız Uca
ret vapurunu durdl.trup muayene et
ınc.rt .ı.st:.)'en İnglLz bnhrl kuvvctlerınuı 
uzerine rransız sahil bataryaları ta.. 
rafından at~ açılıruuu lıddi esJııj ..,.... 
ZliU t.a l. 00 1 ek~ 

cA.nural Darlan'ın manevralan ne
de."1 baret olt rsa olsun biz Franaıa 
m:.ı.lct.nu1 i er \ e Ame.rıKalılar 

ta tından icıa.n e olunan h:ırbın de-
11.okrasıl rce kazanılacak zaferinde 

kendi ~eıarn t nln de mündemiç bulun
dugunu takd r ct1Tıekte olacağından e
ırJ•ıız. ?ıı1titareke hukümlerine aık:ı ıu.. 
rette riaye, eden ~Ia:·e:ıal Peten İnrl
liz harp arabn mın tekerleklerine 
Fransa tarafınJan sopa aokı.ılmuına 
muvafakat edemese .ııerektlr.> deınek
terur. 

YENi SABAH 

B. Ahmet Lrn:n Yalman •B. Eden 
yenıden Balkanlarda> isimli butıünldl 
Ba:;yazı ında lngilız lfarid7e Nazın il. 
Eden' m tekrar Atinqa plm.Minl 
mevzuu bahsederek: 
ıBu ycnı ziyarete İncWz mcnb&· 

larmdan göslerllen oebeblıı Ozerlnde 
duı mağa d ğer. Bu membalaruı lfade
ı;ine gOre İt!gilız devlet ademi.arına 
bedeli harbın Balkanlara yayılmaaına 
mlni olmaktır •.• 

İşlerin bU&ünkü sa!huında harbin 
Ba kanlara daha fazla yayılmasına ma
ni olmak iç-ın ancak iki yol tasavvur ._ 
diiebillr. 

Birincisi Balkanlarda o kadar kuv
vet yıj:mak \·e oyie bir teaanU.t cep~ 
ıi kurnuii..l:I." ki Mihver, buraya el u
zalınanın z lunete dc.,nıedığlne ve akıl 
karı ol .adığına lptidadan kanaat ıe
tir:ın. 

Ikıncısi de bir kaç hafta evvel bu .ıı" 
lunLırd :ınla mız glbı, Balkanları 

ir re, 1 h\ er \'C Sovyeı Ru y içın 
k b.r ınntJ et saha ı haline 

koy • \C burada hı..lkukı d tıl, fak....t 
fiill bir mü.tar ke vaziyeLlnin ink.ifa,t 
etmesine meydan bırakmaktır.> de. 
mekledir. 

TAN 

r?. 
Durup dururken, bir de or-. 

ta oyunu münakqaaı çıku. 
Bir kısım muhanirierimiz, 
orta oyununun tekrar i!ıya e
dilmesi taraftarıdır. lhyasım 
istiyenler aruında bınail 
tfakkı Baltacıoğlu, Va • NU. 
Selim Nüzhet, Hikmet Feri
dun ve Refii Cevat var. 

Selami izzet Sedea ise, öl
mÜf bir aan'atm artık diril., 
miyeceiini ileri sürüyor. 

Bizce, orta oyununun tek. 
rar canlanmaamı mümküa 
ııörenler, amatör bir lrumpan
YJ vücude ııetirmeli ve bu -
ki ıan'abn pek i.la yqatılabi
leceiini iabat elmelidir. M .. 
seli, bu kumpanyanın fahri 
rejiaörlüiünü lsmail Hakla 
Baltacıoğlu pek ala üzerine., 
lır, zannındayız. 

Diier roller de, fU tekilde 
taluim edilebilir: 

Piıeki.r Refii Cevat, Ka
vuklu Selim Nüzhd, Zenne 
Neriman Hikmet, Tiryaki lb
nülemin Mahmut Kemal, zen
nelerin annesi Suad Dervif, 
Tuzauz Deli Bekir Nizamettin 
N zif, kalaycı Hayrettin Ha
mami Zade İhsan, sarraf Ha
lil Liıtfi, doktor Hilali, hah 
tüccarı İbrahim Hoyi, eskiler 
alayımcı Reaaam Muazzez, 
Rezaki Zade Tarçın Bey Hik
met Feridun Eı, zurnacı Ney. 
zen Tevfik, çifte naracı lm&111 
Sait, h~layık Va . Niı, ihtiyat 
oyuncu Felek Bürhan. 

Bu kadro ile oynanacak bir 
orta oyununun muvaffak ol
mamıı mümkün delildir. O 
vakit, bu aan'at ıubemiz çan
lamr, yeni bir eğlence mü-
-i kazanmlf oluruz. Sah
ne meaeleıine ııelince.. Şehir 
Tiyatroıu tatil oldu.. Geçen
lerde gazetelerde okudum. 

Beledi1e. 7az için T epeb&fl 
T"17alr-.ciı ...... ,.. YWmek 
nİJ'etinde İmİff Eier, bütiia 
orta oyunu MTillller, hep bir
likte miitterek bir istida ile 
müracaat ederlene, ümit olu
nur, Belediyemiz, bu ba,.arb 
lefebbüa için ucuza da verir. 

Buradan elde edilecek ha. 
•ılat ile de, pek ala, matbuat 
müntesiplerine, ahir ömürl .. 
rinde hatlarını sokacak bir 
müeı1e1e vücude ıetinnek 
kabildir. Geçenlerde, Darüla. 
cezede bir pavyon teıİI edile
ceii J'azıldıjiı vakit, bir çok 
arkadqlar, hiddete ıelmit
ler, kendilerini, Darülaceze,. 
layık görmemiılerdi. 

O Lalde, kendi iatikbafunj. 
zi kendimiz dütünmek mec· 
J>uri)'etİnde değil miyiz?. 

R.SABIT 

B. Huse;yin Cahil Yalçın «Bi.ıtlln Av- ı~;::==========:::::-
rupa> isin i bugilnkO Başyazısında 1 

Mihver devleUerın•n bütün A rupoda 
yenı bir cnm.ia kurmak h undaki 

emel crmden bahs tmekte ve ezcümle: 
cBugiln AYrupada a:onill rızasiyle, 

memı. n \ e t.ara!t r olarak Almanyaya 
l)tihak etml; tek bir devlet yoktur! E
ğer butün A!nı n ve İ yan milletleri
n• hur surette z söylemek imkAıu 

bahıedı!se bunlar bile ber i".Ydeo .,.. 
vel birıbirlerine karşı duyduktan nef

reti ifade edeceklerdir. Buııünkü Av
rupa l~inde Almanya da yapa yalruz
dır, İtalya da. 

Alm nya Avruparua her tarabnı 
kaplam I'". 1' aknt bunu clhon e!kAn 
umumly ine k 1'11 bir bir eşme, an

. ma, 1 r ' l tekli altında ıı&ı· 
lmk n yoktur Almanya ne-

1 bir Afet ve felll<el 
dfvor. 

yeni rcıenler bıw 
eleırlnlln ılmdlden tama• 

men tükend ear parasuun yan 
yarıya d !il nO lcınln edlyorla Pek 
kısa bir Alman a inin ıe, n ettljl 
bu sıktntıların biraz sonra ne dereceye 
kadar varacatını anlamak fçin Roman
yanın haline bakm k kA!ıdlr. Hoian
danın, Belçikanın, Fran."3Jlın ne mCıthJı 
bir zaruret ve ihtiyaç iç nde kJvran
dıjl;ını oralaardan akseden açlJk .sesle
rinden an tıyonı 

Alm 1 rın arak baıtıldan memle
ketlerin hiç b!rlnde normal bay 
e r kalma tır Hlc b r de y u 
halJ< 11 A !ara kal"il b sa

•ınlyor. Alm nlar 
eke\\ rln h psıne 

tıı-a;ı tobu sa tı r. 
eti nerede•.> dem ktedir. 

Birimizin E 
lleplmlzın 

Okuyucularımızın
şikayetleri tetkik 

ediliyor 
0ktl1'••11iu1mwn be oilllllııla 

... flki,e7lıeri alitada- m:tım 
larca lell<lk etlltm..ır.'" ve fıııa,bt 
J'O<lne ıreılrilmekıedir. »ü P""'6 
~ ıpidok' &e*ereıt 
alıhl<: 

21/2/941 T. ll allahanuıda (Blrl
mlziıı derdi. beplrnwn de ) baş 
lılı altında lnlilar ed 
Tine ilin mabty..tl -

Ş<memıuıetiDd T ık namına 

Macarlstandan 3 941 T. de bır 
pake! .ıı ldıji4 4 2 ıı.ı T. d mua
J'•n 1 yapılarak aynı rtln ihbar
na e bili olundutu, m ey
hın 8 2 941 larlhind gelerek kam
biyo mektubunu alJdıt 7 (2 9U T. 
de m. amelesini tek mmül ettire
rek kambiyo mektubunu fbru e 
meal üzerine Gilınrllk Muameleal
nin lekeınmil! ettiıilerelı: paketin 
11/2/941 T. de adresinde kendl
ıine le&lim edildi ve 7 ııilnlllk 
fasılanın. Gü formalilelerl 
y il don a geld ti an •sıldL 

ı ... ım de hiç bir suretle 
meydan verilmem ş ol
g t len kolay ıklar 

n memnuni e ini mucip 
e h· bır ektupla a-

lı kısım Ş e te;ekk!lf edil. 
tlr.> 
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ÖYLE DEG -L .. 
--1= Yazan: FAİK BERCl\IEN: ---J1--

----------------------• Siyah beygirin çektiği .basit bir' mine sokmaktan kaçınarak bu su. 
çiftlik ar.-basının içinde iki kışı retle biraz olsı.n rahat etmı-k çare· 
Varı'·: B.r karı koca .. Erkek o ci. sini bulmuştu. Çünkü bu müthiş 
varda küçük bir çiftlik sahibi idi. ınadına rağmen, Gülızar eşme az 
Karısı ise muhitınde koyu inatcı- rastlanır .~ n ilk mmel ev kadını 
lığı ile tanmrrış bir kadınd Gü. idı. Ve kocasın.n işlerine bir er • 
liıar eks:ksiz, katıksız bir ina!cı kekten zıyade yardımı dokunur
idi; Aklına ters, yalan, yanlış ne 
olursa olsun bir şey yerleştirdi du. 
mi, bitti; en makul ve mantıki iti- Lakin bugun şehırden dönerken 
razlar onun karşısında tesirsiz ka-, bir ara yine bir hiç yüzunden a· 
lırdı. t~mağa başladılar. Kavganın se • 

Ailesi, komşulorı ve bütün mu- bebi her ikisi için ehemmiyet ve- l 
biti onun bu inadı yüzünden yaka rilecek mesele değildi. Receb her 
siı.kerdi. Bu itıbarla hiç kimşe o- nedense bugün • belki d biraz sar· 
nunla oturup uzun boylu konuş. hoştu - kendı dediğine gidiyordu. 
maz, hele hangi bir-ey üzerinde Gülizar, ellerini go/l üne kavuş • 
kat'iyyen ısrar etmezdi; ve bil - turmuş bir halde mütemadiyen: 
hassa ona kat'iyyen bir §ey sor • _ Hayu öyle deği,, öyle değil .. 
mazdı. Bir yanılıp da oorsun. E- diye söylenip duruyordu. 
ğer me\'ZU onun hoşuna gitmiyen 
cinsten olursa, karşısındakini çat- Böyle çekişe çekişe bir hayli 
!alıncıya kadar uğrasırdı. yol almışlardı. Nihayet hiddet ve 
Evlen<Lğı vakit, hiç kimse, bu asabiyetten kendini kaybedecek 

mar.liıka tahammül edecek bir hale (elen Receb arabayı durdura-
kahramana sabır ve tahammül rak yere atladı ve: 
dilemekten başka bir tebrik ve - Bana bak Gülizar, sabrımı 
saadet temennisinde bulunmadı. tüketme, bu defa da benim dedi-
Aksi tesadüf kocası Receb, asabi ğim olsun gayri ded, Ne diye inat 
çabuk parlar bir adamdı. ediyorsucı; görüyorsun ki iş benim 

Birbirine zıd yaradılışta olan dediğım gibi.. ı 
karı koca evlendiklerinin hafta - - Hayır, senin bildiğın gibi de-
sın".! ~ ıt!baren incir çckırdcği ğil benım dediğim doğrudur. 
doklurroıyan sayısız meseleler yü· Bu cevap uzcrine Recebın gozü 
zün gun nö-
bet çcldşme başladılar. Lk gün- karar<!;, kar. ını yaka, paça ara -
leri Jı:c tinı yenerek karısını, badan alaşağı etti. Evire çevıre 
suı,~. yola getirıneğe uğraşan güzelce patakladıktan sonra. 
Rec b, sonu"da başa çıkam ,.a - l - Ben sa11'i !naclını gci •er rım 
cağı ı anlayınca, i i küfüre, hatla diye homı..rdandı. Çiftliğe yaya 
dayaga kadar vnrdırd• Lakin bey. dön de aklın başına gelsın. İster. 
ht:de, Giılizar inadından vaz geç· sen varıncıya kadar m•lyon defa 
rniyordu. chayır, öyle değil• de dur. Hiç ol· 

Recebi çileden çıkaran birşcy rnazsa a.~a kadar çirkin sesini 
ek, karısının onun hiddetine kar ı duymı.ş olmaI!'.I Hadi ho,ta kal. 
gus rd i soğuk karlılık ve suku· 
tilikti. Ona mukabele etse bir de- Arabaya atladı ve dizgir'eri e· 
re('eye kadar rahatlıyacaktı! La· !ine ve hayvanı kırbaçladığı gibi 
·in Gülizar, daima bir noktaya uzakla~tı. Gül.zara gelince toz 
bakar ve değişmiyen bı, eda ile: toprak içinde mü•eıradıven mı-

- Hayır senin dediğin gibi de. rıldanıyordıı: 
ğil, hayır... - Hayır, ha} ır sen n bllil~ın 

· ıu liane!i ir 
he ap it c 

• '<? . 

' 
İşte size gazetelerde gördüğünüz 

ke mc O} • .ınu )erın ra' a ,1 ov unu. 
Gördiıgiinüz dokuz haneniıı beş 

rakamı yerlerine konmuş. fakat 
dördü ek ı< 

Şımdi ~ıze bu dört boş haneye 1 

öyle rakam!Jr k ı c:ü ır. z kı, 
o:.I·. ın her giıst d • kametten 
ccm ed'ld Zal':aıı elde edilec k 
yekünların hepsi birıbirının ay. 
ni olacak. 

AL KAZAR 
SİNEMASINDA 

Bugiin l\fatinlcrılcn it:lı~ren 
Yepyeni mevzulu, fevkalade 
heyecanlı büyük macera sine· 
ma romanı. 

GANGST-4RLER 
VE ŞÜREKASI 

FAY BAİNTER 
İDA LUPİNO 

Fransızra sözlü 
AnıerikaJ ı dehşetlere garke 
<len kibar şakilerin çok me -
raklı yeni maceraları. Ba,tan 
ba•a entrika... Heyecan ,. 
dehşet ... Eüttın •ehire deb~cl
Jer saran, ma~unı ahali, i ha
raca ke. en bır silru şehir lıny· 
dutlarlnın tüy it r ürpertici 
sergıizt' t ri. 

2 , Ct BÜWK FIL.1 
Bütüıı İ tanlml halkınııı en 
çok r d · i bii\ iik 1 o• boy ar
tisti Yumruk Kralı 

HUCI\. JOll. 'ES'in 
en son çe\ irdi i 

Ateşler Diyarı 

ARiZONA 
tan başa )·mnruk, ka,·ga n 

milcadelc filmi 

, __ 
Harikulade filmler haftası 

BUGÜN! 

ALE DA 

Bütün diiııyayı tatılınadık beyecaclarla 
ve şöhreti cihanın dört tarafına 

göz yaşlarıııa 

yayılmıs olan 

Meşhur Aşk ve Gençlik F.ilmi: 

e li: ROBIER 
ikincisi: 

Bu asrın heyrl:andan insanı rlonduran en müthi filmi: 

Ulutlarl Baş m mesai~: Ed-
vard obınson 

Matinelerden itibat'en ba~lııdı 

ekri Mustafa 
Yazan: OSP~AN CEM L KAYGl!ıl 

Tefrika • ( _..;.N;.;.' o·_. -.;1 8.,,.-. 

eyhanesi1111~.= t 
•• l .. m Te n • 

ır 
- Evet, hem mübarek yalruz 

sıancıya değil, soğukalgınhğuı.ıı, 
U) kusuzluğa, can sıkıntısınağ iş

tahsJZiığa da birelıirdir. Eğer bu 
gibi ralıat.ızlıklar sizde de varsa 
bundan iiçer, beşer yudum siz de 
içebilirsiniz. 

- Üçer, beşer yudum yerine • 
nar, on be~er yudum içsek olmaz 
mt?. 

dışazıya!. 
Bir izbandut kadar iri l·arı 

lllaltızlı meyhaneci, Bc.krı • 
talanın adını iş'tmisti anını:t. 

dini o ak~am ilk de a goru) 
Onun için, Balyoz 1\luh:ı"ft 
koluna girip cnu bir küş )e ol 
tu.ktan sonra Mustafaya gcld: 

- Ağam, dedi, siz aldırış c 
yin, bakın keyfinize, ben şlrıı 
nu tatlılıkla sanzayım bura 

Dans Kraliçe ş-,kı Yıldızı. Emsalsiz Aktrif . '/o 100 S<'it.<apel !tadını 1 
MARİKA RÖKK 

-. İyi amına, o zaıuan, gece vak 
ti deniye gezmek iç.in, benim gi. 
bi, size de ikişer ayaklı birer eşek 
ister!. 
Mustafayı tanımış olan kul -

lukçufor, onların peşlerisıra şöyle 
söyleniyorlardı: 

Fakat aradan b:r dakika 
menıişti ki , Balyoz ~lulı:ı 

oturduğu yerden ~tus!afanın 
snsma bir yer i .kemlesi fır~ 
masanın üzeri altlist oldu, m~ 
nedekiler birb:rine kan h. il 
tala hiç şaşırmadan yerinde Bu Cuma akşamı 

Ş A R K Sinemasında 
En büyük Muvaffaltiyet; olan 

KORA TE 
filminde 

Gözlerinizi kaınaıtıracaktır.Bin bir Harikalar filmt 

~-Bir Harika Görünüz 

l __ ARDAA==~=-=' 
Bu ti ı n iti arc 

Türkiyede İlle: Defa 
1 Zamanda 

1 

Yugosıavya a g çen 'efa l aı' ;n nasıl 
cihanı ateşe verdiğini b ··r·n <lehşefle 

yaşa lan 

J 
BAŞLADI 

- Bu o/;lan artık tam mana ile 
bekri oldu, gitti. 

- Karakollara dü~tükçe oda -
başılar da artık kendisine birşey 
yapmıyorlar!. 

- Yapmıya vakit kalmı)·or ki, 
maskara herif, ne ~·apıp yapıp o
dabaşıları gülmeden katiltıyor. 

l\Ieselii, bundan bir hafta önce, bir 
akşam kendisini Yenikapı nıey -
hanelerinden birimi~ giirültii, ım· 
tırtı ederken )·akulsnıak istiyen 
AJ...·s.aray od .ı b&Ş! 1n~'l ._ bi.r o
un oy1ınn11~ ki o'ur ~ey lH.·~il!. 

- N sıl oyun ? 
- Baıpuş ı · odalın•ı ile birlik· 

te hı.11 1- ulo: etrafını ~rıne~ ur
tulL'"' )ok, t~tmu , mt•Ylınncc"n"n 
lıcl ·deki p ştcın:ılı çel •p Lu -

nu .la b. ını, ) tzUuii, göziinii ört
rn <' se i ile de kadın ta1.l"di .·a
p .... r:ıt.: 

- Yoo d •ıniş, ben nanıclıremim, 
ynnınıa pcJ .. ~o1ulnı:tl-ı11, ~·et'şin 

ey ünın1e!i .ı ~l' nmııte:d!. Bir lıa

ğınr~anı hiitiin ab:ıliyi buraya top
lar, ba~ınırn kıyameti kopa:rınnt!. 

- Som"'~. 

- Sc lTCl"t, biitün m~yhn.nedc -
' 1 !:ilerle lıirlik!e kullııl<çular "' o

dr,başı kahk:ılıayıy sall\crince iş 

de n1a~·na olmuş:. 
- Ynzık amı.1a, çok içi~·or. 
- Yaıık ki )azık!. Hele şundan 

birer tsıı~ de biz cekelim!. 

tı, ve o da eline ge~irdi:;i lı'r 

ka iskemleyi olanca kuvvel"I 
yozun kafasına doğru :t\! 

Derk ... meyhane ~l.i nıü<k 

den ikisi daha Balyozla -L: 
kamalarını çekip 111u ı foya 
dırdılar. 

Önceden lllustafaya hi~ 
vermeyip birer ~·a lıancı gibı 

ran lıu iki kişi, Balyozun art 
daşlan idi. 

Vak'a o zaman, deha riyı de 
nebi tayfa ve amtle'crin ılc 

etmekte olduğu Çesrutme)ı! 
da1· 1 Aıapl\apı rnc 1 an 1 r: 
r ·ooe ~~rr:. an edi~ on 
C' k miic1 il bir mel 
'Ius•nfa, _il· defa gri 
bn meyhane c ür arka • 
dan kötü~ e be· ' ıtl<t• 
aksam kcnrl's " a t 
şürülmiiş, kendi tn~ ~ 
hirnin blle • b r c 
ne bu gt!'C . orc \ a "" m 
l<it geliı:ı gc•ı:;;; holde o 
babı, hiilii gelıncm ti. 
zorlu,ğuııu ve fr.ro .. h 
l\Iustafn. ikinci bir '•l:c 
vanüa asılı olan • 
şamdanı kırıp ort 1 ı 

lık lıir bale getl ' 
ta biisbiitiin b!rbi ine ı;I n 
terileriıı ttla1 ve h<" ecanl rı 
sında kendini sokn:,.a orntını 
~lugu İstanbıd JJal!..1;.p=-ırıı' 
daralmıştı. 

Receb de i tedıği kadar; gibi değil.. 1 =============================--=--"'===--=======-

- Çekelim arkadaş, çekelim, 
de birn 1'ınalım, ~iinkü ayaz bu 
gece iliklerimize i.Jedi. l\Iustafanın Azapkapıı!• ı 

tızlmın meyhnnesir.dc atl:ıtııı 
dıığu bu çok tehHkcli 'artarı~ 
bebi şu idi: 

Öyle d ğ l mi? Öyle değil mi? i'· ---------·----
Dı e bağıra d.ırsun .. 

Böylelıkle kendini tutamaz ve 
pataklamağa başlardı. Buna rağ -
men Gi.ılızar: 

- Hayır sen;n ded.gin gibi de
ğjl ! terane ini dC'ğı t<rmezdi. 

Ka• ıl •ğc pek :ız tidadı t'lıın Rc· ı 
ceb, karıs ı ·ola getiremeyince, 
kendisı yola geldi. Ve aralarında 
geçecek muhavereleri zıd bir ze-

Silivri Mendire
ğinde tedf ikat 
Şchr"ır zde bulunan Mıbakalat 

Vekaleti Liman Hizmetleri Dairesi 
Reisı &ki dün yanında i tanbul 
Liman Reisı Rcfık Ayantur oldu· 
gu halde Silivriyc gitmiş, rıhtım \ 
ve çatlamış olan mendır<"k tamira
tını tetkik etmiştir. 

bu akşam M E L E K Sinemasında 
Zevk ve Neş'e Kraliçesi 

Bu senenin en çok sevilen Yldızı 

ANN SOTHERN (Çam Sakızı) ve 
FRANCHOT TONE 

tarafından dayanılmaz derecede komik salınclerle çevrilen 

KOCA ~ ZELLER E iN DE 
~ ·C'r lioırıedi i t;;ık<linı e.dilt:ccktir. 

Ila-. o!irnl mi r·O.' nC:.YA ı,~,~di-lcri. 
lnııııı.ıım:n• Yerlu-iıı'zi ev ·elden aldırınız. Tel. 4086l; ••••• 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 25 

l 
TUNA BOYUNDA 
~-TÜRK ORDULARI 

--.'-· Yazan: M. S 

irb"rlerine Hediyeler Gönderdiler 
<Orh n, Rumların Türkk d!'n 

ist lat ettikleri lzmıte :;dmiş, 
şlc.detlc sıkıştırıyordu. Fa at iz
mhi bizz t müdafaa ı,_in imparatıo
run geldiğini işitince, istikbali i
çin elc;i gönderdi. Sulha da, harbe 
de hruıglsini isterse, muvafakat &
deceğiııi haber verdi. 

imparator, Orbanın nezaketıine 
cibarane mukabele etti; 

Kendi muharebe için geldiğini, 
fıtkat Orhanın ıstedigi takdirde 
11Ulha da razı olacağını ~oyl<:>di. Nı
hayet iki tarafın naz.ırlan görü§ -
tü Bir- mua:hed tanzim etti -

!er. Bu muahedeye nazaran sul -
tan, imparatorla do~t olacak, Rwn
l0Pın arkta mutasarrıf bulunduk
] rı şehirlhden hiçbirini taciz et
miyect'kiL Badehu iki taraf bır
birlerine hedıyeler gönderdiler. 
Muslıirnanların hedı •eleri atlar, 
av köpekleri, halılar ve kaplan 
postlarından ibaretti. Andran.ikos 
da Orhana gümüş kaplar, yunlü ve 
ipekli kumaşlarla k d• c • TJla
rmdan bir tane gönde . O-han 
buna n mnun oldu. lmparat ra le. 

§ekkür etti 
Sonra rın a ildı Or-

Çemberli taş 
Telefon: 2251J 

BUGÜN 
. fatinelerden it: haren 

AZAK 
TelcfiıP 22542 

İstanbulun en büyük 2 sincıı::ı'1nda nyni ıamanda senenin en bii~ük ~üpcr filmi 

rb niıs Jr. - Joau raennet • Oeorge accrolt ougl s 
tarafından yaratılan emsalsiz. müthiş, korkunç sahneler arasında 

macera sin<'ma roınanı 

c 
büyük aşk, ihtira_ l'e 

Yılanlı derede, şeytanlara girilmesi menedilen mukadde.' mabedin öniindc 3 erkl'kle bir kadının 
beyecaıılı sergüıe~Ueri, milyonlar sarfile vücude getirilen bu çok )iiksek şahesere ilaveten AYRICA: 

AZAK'ta j ÇEMBERLiTAŞ'da 1 

SEVİL BERBERİ 
Beynelnıilel §(ihretini bütün dünyada harikalar 
}aratan meşhuru alem (Barbier de Seville) opera· 
sından filine çekilen en enin en büyük müzikal 
filmi. 

Denizlerin çelik ejderlerinde vatanlarının arslan 
konıyııeulan olan Amerika babriyelilerınin haya
tını canlandıran 

BAHRİYELİLER ŞARKISI 

iMPERtO ARGENTİ A'nm yegane rakibi Zaferin neş'esi .. Vazifenin ateşi ... ::llüziğin zevkilc 
yaratılan nefis bir eser. Oynıyan altın sesli Jlladrid Operası Primadonnası 

ESTRELITA KAS TR O DICK 

han çekildikten scnra, Andrani 
kos karaya c;~ktı. İzmite geldi. Do
nanmasındaki erzakın hepsini' a
haliye dağıttı. Yedi gün şehri ve 
civarın gezdi. Buralan şimdiye 
kadar hiç t'.•irmomijti. Sonra is
tanbul:ı döndü (!). 

A,·adan sekiz sene geçti, Türk
ler !zmitl tekrar aldılar (H. 740, 
M. 1339). 

llılüverrıh Grigıoras Türklerin 
bu muvaifakiyetini şöyle hikaye 
ediyor 

• \'fünyanın merkezi bükı'.ımeti 
ola, • ikomidyad:ı açlık ve müza
yakaya ve düşmanların musırrane 
muhasar. ,ına dayanamıyarak tes
tim oldu. Orada bulunan mukad -
des t"snrlerle kitapların birçoğu.
uı ve iki azizenin n: ini K06~n
tiııi!·eye para ile sattılar. Türkler 
artık Vitinya sahillerine biperva 
yerleşmLıler, •bir kaç kasabaya ağır 
'W't'rgiler koym~lardı. Hatta bu 
vergilerden istifade için yerli a
haliyi vika)e de etmişlerdi., 

(1) JAbo Bizan tariı.i. . to. 

Aydosta birçok Türk vardı. Or
han Bey onları kamilen İzmi.te ge
tirdi, se'ırin idaresıni de oğlu Sü
leyman Beye verdi. 

Kocaeli İzmitin fethile tamA -
miyetini temin etmiş demekti. O
rada tek bir düşman neferi kal
m~tı. Buna Akçakocan111 ruhu 
da memnun olacaktı. 

Koca gazi, Kandll'ada bir dağ te
pesinde yatıyordu. Küliyocda (Kil
yos) tekkesi olan Fazlullah Kadı 
onun neslindendi. 

O sn: ada Yalakova (Yalova) da 
alınmıştı. İzmit &ahilleri Kara -
mürselin idaresinde idi. Kara -
mil' .el İstanbul tekfurunun (ım· 
parator) gemilerine karş ı daima 
uyanık •bulunurdu. 

Yeni Türk devletinın garp hu
dudu İzmit, Aydos, Samandere 
ve Koyunhisara kadar ilerlemişti. 
Kılıçtan ziyade adalet Jcuvvetile 
fetholunan bu toprakların dai';
larmd:ı, yamaç!; ımda. yayJ.,l.ı n
da, yeşll köyleı•nde hep birer ııa
zi yatıyordu. 

POWELL 

Söğütte Ertuğrul, Toman~e 
Sarooati. Koyunhis:ırda Aydoğdu, 
BUeci:·te Şeyh Üdebali, Çavuş kö

yünde Samsama çavuş, Kokürpe
de, Yonoralp, i<aııdırada Akçako· 
ca, iznikte Gün.düzalp. 

Atık Bizans:n Anadoludaki ÜÇ 
büyük merkezi Türklerin elinde i· 
di. Bursa, İznik, İzmit. 

Bununla beraber Türkler bu -
nunla da kalmadılar. İznikin suku
tundan üç sene sonra Kilyos, Gem
lik.i de aldılar. Bura.;ı, ködezin en 
rnii.stahkem noktası idi. 
Gemliğin e>itirde de rr.evkil vardı. 
Ar~notlar seferinde, !beldeyi Kaf
kasyadan dönen bir Arganot te
sis etmiştL 

Arganotlar, .körfez Ioyıhrına 

geldikleri zaman, Herkülün ne -
dimi İlas su almak için karaya 
çıkmış, orada periler tarafından 
yakalanmıştı. Gemlik ahalisi ila
sm yakalandığı günün devri sen&
vb.;.ni kutlulamak için Katırlı dağ
larını dolaşırlar İw! İJM! diye 
ba rır!;ırıiJ. 

'#-
Maltızlının meyhanesin
de bir ölüm tehlikesi ! 

- Arkadaş, bana bak, sana Bek· 
ri :\Iıı ,tafa <!erlerse bana da adla 
sanla Bahoz ;\kharreın derler. 

-Ne drrlcr e desinler, bana vız 
gelir!. 

- Kendine güveniyor.an çık 
buradan dışarıya da sokakta ko· 
zumuzıı paylaşalım!. 

- Tam rahatı bıılmuşke şura
dan şuraya kımıldamam, ne ya· 
pacaksan bana. burada yap da ı:ö
relinı!. 

Balyoz Muharrem tam kfiltu • 
ğl!nun al tn::daki saldınnasma a
sılırken meyhaneci Malt12lı Rum 
ar:ıyn girdi: 

- More Balyoz, i laso lJlOre!. 
- Ne isfos6'U be, ı:ömıüyor 

nmsıın, herife dışarıya çıkıp ka· 
pısalım dedim, çıkmadı, ne yapa
caksan burada yap, görelim! dedi. 

- Burada yapma boyle sey ku
'"ı.ı! Nisin gclczek sindi kulluk
ı•lar basacak burada .. 
- Öyle)sc kabadayı olan çık uı 

Daha sonra (Anahor) da yani 
bizim Armutlu da Gemliğin akı
betine uğradı. 

Osmanlı Türkleni genç impara
tor Andranikosla akdettikleri (H. 
732) muahedesine sadık kalmak 
istediler. 

Fakat, Bizans ahvali karışıktı. 
Osmanlı Türklerle sulh akdettik
ıcıı ı.nnra da ulh ve müsa:enı~t ı· 
gı.iıde yaşamak Andranikos için 
mümkün degildi. Bu sefer de Ay
dın ve Saruhan oğulları, Bulgar
lar, Sırplar ve Cenevizler Bıizan -
sa tecavüz ediyıorlardıı. 

Bilhassa Aydın ve Saruhan 
Türkleri, Trakyaya yaptıkları te
cavüzler imparatoru ıbıktınruşt1. 

Hat'a müverrih Grı>,ııras, Tiirk· 
lerin Trakyaya karşı vuku bulan 
mütevali tecavüzleri i~ yazdı
ğı tarihinde şöyle diyot: 

Mdüm ve mutad • ~Jğuııa g 
re daima can sıkan ve küstahane 
ve mütemadi mühacemcler ..• 

Diye tavsif ediyor. Filhaki '· a, 
Aydın \"e Saruhan oğullarmın de-

BalyoL l\luhsrrcın dt l•ıı 

kar Ye sahıknlı herif, S lnı 

rnktaki butaldıaneı!cn ll ıt t 
nın alıp kendi e\ İne l:cp~t 
duğu genç kadınııı dostu idi. f 
yoz mahut batakhanr e ı:' 1 

orada dostunu bul mn. ı!'tc. 
bibi ile oradaki kadınlan ıl 
kıllı 5ıkıştırnıış ve onun f. 
Mustafa tarafndan gühin•lm 
duğunu duyunca, kadım 
nin elinden kurtarmak i ·in r 
gece bir tuzakla Azap .apM 
meyhaneye düşürmii' , .• ufn~ 
bahane ile Bekri) e çutura o 
ayı ortaya çıkarını~tı. 

Neden ~On"O i~İıı &':ihnı ögt 
Bekri, bir giiıa uı;ıe vakti, "''ı. 
fa ile Balyoz l\Iuharrer:ıin (D 

makta olduğu, GalataJild J{ 
fa.t yerinc gitti. Oradal i bi< ~ 
veye oturup L.nhveci ıra~1 1 ' 

sile Balyozu yanına ağırtl•. 

yoz kahve) e gelip ıle o " 
tafayı görünce şaşl!'dı ' 
ı;.ihi oldu. ::ltustafa gü!.. • / (Ark ... ' 

nizdckl kuvvetleri müke 
Gemicilikte mı:h ir idiler 11~ 
karaya birden·birc a kn çı~,r 
lar, sahildeki şehirleri ynğı11# 
deı krdi. 
İmparator Andranikos, vV 

Mihail Paleolo~un ynpt • 
Latinlerden imdat umdu. 

Ve şark, garp kilise! rııUl' t 
leştirileccğine dar Papaya üıııl 
verdi. Papa on ikinci janlJ f 
kareye girişti. 

Fakat Papa, Bizansa nn.ı1at 
keri gönderecek yerde, kilise! 
birleştirilmesini müzakere > 
bir heyet göndermekle iktifa 

Bu müzakereler İstanbuld:, 
nakaşaları ve münazaaları :ıı;1 
oldu. O sıralarda Aydın oğU ,1 
nın tecavüzleri hala devan' 
yordu. 

İmparator, hıristi; anlar<lıı1' 
midini kesince, isliıml rdaD 
det ummıya çalıştı. iki mut' 
tayin ederek AydLI! 'T ~'!< 
müzakereye memur ettL ~ 

~~ 



\ .t::su yaw::..ın melinlerl An•o•)td 
Ajan:11 bültt-nlertnden ıalınmı&tır) 

İ e\hia eden: Maanınt~ Alatur. 

1 ugos.lavyada sükılnet tama
m ile tcesslis etmiştir. Başvekil 
halha hıtaben neşrettiği bir be -
Yannamed& uydunna habe.rlere 
inanılmamasını ta ,-.iye etmış· ve 
heyecana kapılacak hiçbir sebep 
bulunm•dığını söylem.ı.§tır. Beyan. 
namede deniliyor ki: 
cKımsenin bulunduğu yerden 

~ka yere t~1.ıınıası veya evini 
terketmesi yasaktır. Devletin ve 
halkın menfaatleri kimsenin evini 
terketmel™!sıni eğer mukadderse 
herkesin vatan, Kral ve millet için 
evinin eşığinde ölmesıni emrc<ler. 
Ordu, hava kuvvetleri ve donanma 
vazifelerin! yapmağa hazırdırlar.• 
İNG1LiZLER. YUNANİSTANA 

KUVVET YIÔIYORMUŞ1 

İngilizler, Keren müs
tahkem mevkiini zaptet• 
tikten bet gün sonra, E
ritrenin merkezi olan 
Aamaraya da girmişler· 
dir. Bu ,ehrin zapt;, (tal· 
yanların Şap Denizinde
ki son limanları bulunan 
Musavvaya yol açmakta· 
dır. Dirdaua'daki İngiliz 
kuvvetleri de Adiaababa 
üzerine yürümektedir .. -

açmıştır. Şap denirinde son İtal· 
yan limanı olan Musavva Asma
ra'ya yüz kilometre kadar mesa -
fededir. 

Son kırk sekiz saat içinde İta!. 
yanlardan, aralarında bir liva ku
mandanı da olmak üzere 800 esir 

alınmıştır. 

Habcş!standa Diredaua'dan İn· 
giliz .kuvvetleri demiryolu ve yol 
boyunca Adisababaya ilerlemek • 
tcdir. Diğer bölgelerde, bılhassa 
cenubi Habeşistanda Rodolf gö. 
!ünün şimalindekl mıntakada he,· 
rekat genişlemektedcr. 

İngiliz Başvekili Çörçil, Avam 
Kamarasının paskalya tatiline baş
lamasından evvel, umumi harp 
vazi) eti hakkında beyanatta bu. 
!unacaktır. 

MATSUOKA, MUSOLİN11LE 
GÖRÜŞTÜ 

Romada bulunmakta olan :Ja • 
pon Harociye Nazırı Matsuoka dün 
Şiği sarayına giderek, Kont Ci • 
yano tarafından kabul edilmiş, mü. 
teakıben her iki Nazır Venedik 
sarayına gitmişlerdir. 

Matsuoka burada Musolini !le 
bir saat devam eden ille görüşme-

sini yapmıştır. Halkın alkışları • 
na cevap vermek için Musollni ve 
misaiir Nazır sarayın balkonunda 
görünmüşlerdir. 
cİTALYAN FİLOSUNUN İŞİNI 

BİTİRECEÔİZ. 
İskenderiyeden bildirildiğine gö. 

re, İngiliz bahriyesinin Akdeniz • 
deki son zaferi hakkında beya • 

Berlıııden bildirildiğıne göre, 
•Ne\ york Tay mis• in muhabiri 
Belgraddan gonderdiği bir haber
de, Yunanlıların Ohri gölünden 
Adrıvatik sahiline kadar taarruza 
hazı;landıklannı bıldırmektedir. 
Bu muhabire göre, Yunanistan& 
İngiliz kuvvetleri vağmaktadır. 
Bir taraftan da Yugoslavlar Ka· 
l'll<lağa kadar Yunan hududunda 
>nühım bir ordu tahsil etmişlerdir. 
Arnavutluk civarındaki Yunan 
kuwetıeri tamamen harbe hazır 
vaziyete konmuştur. Taarruzun la· 
rıhı Belgrada bağlıdır. Genç Yu
l!Oslav subayları !talyaya taarruz 
edıleceğine şüphe etmemektedir. 
Cenubi Yugoslavyada Yunan ir • 
tibat subavları vardır. İngiliz mü· 
fahitlcr B~lgratla Atina arasında 
tnütemadiyen gidip gelmektedir. 
lduhabir, Yugoslav - Yunan hu • 
dudunun renubunda teftiş seya· 
bati yapan bir İngiliz Generaline 
tesadüf ettiğini de ilave eylemek-
tfi-'' . "'"r. natta buluna:ı Amiral Kanigan 
UiGİLIZLER ASMARA'YA DA şöyle demiştir: 

GİRDİLER c- İtalyan filosu işini sene so • 
Dün akşam Kabirede resmen nundan evvel bitirmeğe çalışaca -

beyan edildiğine göre, İngiliz kuv· ğız. İtalyanlar, Yutlanddaki şekil. 
Yetlerı Eritrenin merkezi olan As- de bir tuzağa düşmii$lerdir .• 
ltıara'yı da işgal etmişlerdir. İşgal, Röyter ajansı, bu deniz rnuha • 
Reren'in zaptından beş gün sonra rebesinden bahsederken diyor ki: 
VUku bulmuştur. • Yutland deniz muharebesinden-

Asmaca. deniz.den 2300 metre beri İngiliz zırhlıları ilk defa ola-
irtifad~ havası çok sağlam bir. yay· rak, Yunan denizinde bu defa bir 

,1 ~da kaindır. Şehir, modern bır şe- gece muharebesi vermişlerdir. Bu 
hır manzarası arzetmektedir. Bır muharebede batırılan üç kruva • 
telsiz istasyonu vardır. Asmara • • zörden maada 35 bin tonluk Vitto. 
nın nüfusu normal zamancıa 22 bin • 
itişi idi. riyo Veneto kruvazörü de batm11 

A.-'mara'nın ıaptı İngilizlerin addc<lılooilecek surette ağır hasa· 
M:usavva'ya ileri hareketlerine yol ra uğramıştır. - -- -------
Gaııwa vaziyeti nerUDe 111lcum 
d (l lucl ...,rad&D. .ıev.....ı (1 inci _,.,..,,_ devam) 

u ıJnu g~Lcrl,)'or, A.!ınanla.r, Ya- sıoda derin bir yeis uyandırm11 • 
1 ' 4"Y•d:.n Uçlıı Pakim aıoneıı tır. B rlin mnhallclcrindm birln-
d d.i..,,. \e y.dmı "e Yug~Ja\ or- de mulı mınat fnbrikahırı İngiliz 
ı...w:unun t~rh.JS.ıni istenu~.u.:r, bu bomb~rdwıan tayyarelerinin ruü-
, ... '.:~1t.r kalıuı ed..lı:ueyıuce, rr.U- ı d·x.. i;"" 0 •0 r de kesılmı;;tı.r Alınan- kcmnıcl ateşi ile parçn an ._. za. 
... ~ın YugOC!avyava bır uıtımatom man büyük nıiktarda telefat ol· 
"-rlOCk ' ' b' L L' 
lkig Uzere ok.luklarma dıUr muştur. S.S. kıt'aları, .ırço• ~m-

Bıı:ıun::':• '"Yıalar dolqroaktaı:Ur.. senin hasarları görmcsıne ve olen 
ua., Utltyat t&t>er Yugo.otlav hilkWll"Ü a'--baları hakkında haber almak 
da Jr.eku- ledbırlerı. alın~Ur. Bu ara- ., • . 1 
mi.ı..ıı· . ~·er Qpaıılmış, deınir7oll.l üzere beklemesine mi.nı o aınamıt-
k ·~- ··• l<.bdıt -•"-····· ~ cınle- tır. Bu kıt'alar, halkın, eMazm etten d cu.ı.uuış .. ır. > 

Yolcular k:''Ya vagon bırakılmamakla, kaldırılmasını ve bu enka_!' ara • 
dır y dtıtt.ı vago.n dea11tırmekte- sından ii!ülerln çı.anJmaS'Uli 1'~-
Ta ·,ıı"~"'IV rad.YOliu halk& muda!ü• ma)erinln 4e inüne ~-ittir. 

BerlUı '•1Y•it:rde bulwunaktadır· 
ıoaıav. de,, Celen haberler ı.e. Yll- Server Hilmi v• 
~10 :.,~·~~ı:: !'!:ı~ 'Halit Şazi ihtlfallerl 

Utre:e1·c 0 · • .....__. 
IJ.rı..bı .ore, ~ta evrem~ aaze--
ırıan ~uharnri olmalı: u.ere, J.1- ı:czac:ı. Dlfçl J(~lert llllldilro. 
ınevıı~ YUCOllav --~~ merhum Profeolr Se<ver RllmiDln. 6-
T•tleı· , Wllna.lttadır. AJman _...., lQmüniln TJ]46DOmU mOnıısebeli71e 

Be ~m ıetıerı de tevki! edilıniiW'· buıiln saat ıs te Merlıezefendl ınaar-
-· r .rıdel<.! Yugoslav Sefiri lla Bel- ''"'ndakl malıbe-1nde profesörler. ve 
••oU<l.ıkı A' ·'·'-" --1ahar .man Sc!irln.l.ıı ııarı....,.... - talebelerle dosUan tarafından bır lb&l-
0,~~~11 buhranın vahametme işaret fal yapılacaktır. ~ .... 

<J\., t•lak.k.i edilmektedlr. Diğer taraftan diJÇi rnesleğının bA-
J\.!ın ala> J\.jıınsı ise, Yugosıavyadaid ınlal ve Dlf Tıı~Ü Mel<tebinln mll-
lı;ın •nıara rena muamele edildl&ı bak· _.ın me<hwn proteo6r Halit Şulniıı 
ı.,ı:;"• buıüzı Defl:lTal& lillkzip eımelı- ııaıırasını lisl%S1de 7arın saat 18,30 da 
ti)~ ıı eeiaJDjlunda .Etilıi>a Oduınd,a bır top-
Gi'ı ~a:o~R.J\.DA Janb 7apıJaralı balıra.aı tilız ohıaa-
ö B;, •mıınn Berlın mabtillerindell ~· 
z~tC"ndituıe göre, İngiliz Harıciye Na• 
<1 Cl, tclakatinde General l)ill ol- Yeni Yugoslav 
"t• ""1a ha o BeJııra.ı.a ıeıerek Yu& . ., bUtcesl 
~""1ctiyıe temua ıeçuııru bUdlr-

ın..,u,. 
lia.ı, se•-rad, 2 (A.A-) - A...ıa AJ-

Y ukı Atına rad,rosu Edeı:Jn dı.ıll ,. 
...:- Kr lı dildıti- bücUriyor: . . 

01 b a •. tarafından kabul e 29 Marttaki kabine içüıtıaıncla büldl-

IJııeıl' ;..~~~,r.S~PLARLA met tarafından tasvip ed;Jen bil~. H 
• Ş Al-; l;ZJ:;ıu: pıilyar 115 milyon d.ııarlıktır. - --

C G(:ie.ı :ıat>erelere gOre, Aiman1a Yu· ,osıa,·yanın ciddt ve aı.imklr bir battı 
ıçın, Y Ya korşı kal'l harekete ıcçmelı: j:\Ueket aımakta oldubwu yazıyor. 
k >'e.o.t :Utbmtnin beyannamesini o- Ht.ık.üınet ko~ulariyle iyi ~e do~~ 
d uın"< ı bcklemekte<Lr Yeni ~bine- - iiJW;OOCtl•rde bulwımıık, Sl7asl ı.sü.lc-
":~) ; namealni okwnak için 1~- m . . ve mülld tamamiyet.ini muhafaza 
lletJ. • «.:eı eyan ed("n mu11~ıke~e ~ lllJDJk az.ıniııdedir. Uçlü Pakt redde-
nuı ·lcmektedır. -açeı<, ·~ etmeemlştir. BüYQk bir diltkaUe teUdlt 

~ o ye gırmeml!;lir. Foltat dilm ektcdlr· Ejtt bu pakt, Ytııoslav-
I n C aberler, Hırvatların Sırı>- edilm (lrülıllyecek toahhütı.ri 
'1rla anlaşınıya razı olduklarını bil- 7871 baıi>e 5 .sabllı biJkQmet Aza-
'tnıktcdir. :;u hale goı·e beyanname. ihtiva ·~ inkl.r edllJniyeceldlı. 

nın n tir Jarmın ,..,...... _. 
,, r, cccik.m.yecek • ,,-~-' AJınanJ&r, General sııno • • " 
q;L(ı PAKT .. ~ teflllr -
H:TR.u' EDiL.! YOR bQJ<Qmellne C~ Plılıtı 

RoylRrm dıolomaü.lc nmhattlrl. Ya- bakl<ım lllnkm* DlJellııde d<Clldlr. 

Bir haftada ba- \ Peru linıanların-
tan İngiliz tica

ret gemileri 
Londra 2 (ı\.ı\.) - Amirallik 

dairesi, martın üçüncü haftası zar
fında, düşman faaliyeti neticesin
de cem'an 59,Hl tonilato hacmin. 
de 17 ticaret Yapuru kaybedılmiş 
olduğun'> bıldırmektedir. 

Ayni hafta ;:;inde, Almanlar, 
387,000, ltalyanlar 10.000. yani ce
man 397,000 tonilato batırdıklarını 
iddia etmişlerdir, 

Deniz mah!ıllerindc tebarüz et
t'.rild,011..e göre, bu haftanın hakiki 
kayıp rakkamları, .'.imanların ilk
bahar taa?-ruıunun b1r~nci devre
sini tc~kil cdçn 1bundan eV\'elki 
üç haftanın rakkamlarına nazaran 
büyük tenezzul gö,•crmektcdir. 

~"-"~ ,; . 
Mekteplerde bu yıl 
dersler erll1 n mi 

kesilecek? 
( 1 inci •:rfad:uı ~vam) 

İmtihanlar da· l5 mayısa kadar 
ikmal edılmlş olacaktır. Bu su • 
retle mektepler geçen yıldan 1,5 
ay erken tatil yapmış olacaklardır. 
Diğer bir şayiaya göre de 30 ni· 

sanda dersler kesilip imtihan • 
!ara başlanacaktır. 

Bu haberler üzerine bugün saat 
11 de Ankarada Maarif Vekilini 
telefonla aradık. Vekil komisyon
da olduğundan Müsteşar ile gö
rüştük. 
Müste~ar sadece: •- Mektep • 

]erde tedrisatın ne vakit kesile • 
ceği ve imtihanlar hakkında aJ1.. 
kadarlara icabeden tebligat ya -
pılacaktır• dedi ve derslerin 15 
nisanda kesileceği hakkındaki ha· 
berin doğru olmadığını iUve etti. 
İstanbul Maarif Müdürü B. Tev. 

fik Kut da bu şayiayı işittiğini, ~ 
ilıir tebligat yapılmadığını söyle • 
mişlir. Maama!ih hususi tahkik&· 
tımıza göre 30 nisanda derslerin 
kesilmesi çok muhtemeldir. 

Üniversite ile tekmil yüksek 
mekteplerde ise imtihanlara 1 ma
yısta başlanılacak ve mayıs niba
yetıne kadar imtihanlar bitirile -
cektir. 

Üniversite Rektörü B. Cemil Bil. 
sel bu münasebetle yalanda An· 
ikaraya gidecektir. 

vı.ı btlltmett 
(1 inci -r:ıdıııı de~ 

günü İngiliz harp gemilerinln tl
mall Afrika sabili açıklarında bir 
Fransız gemi kafilesini tevkif et
mek isteme.i üzerine İngiliz harp 
gemileri ile Fransı~ sahil batar • 
yalan ara. ında vukııa gelftl hl
dise baklanda Vişl hüldlmetinia 
bir prol"5t0fiunu İngiliz hükUm• 
tine verilınt>k ilz~re, Amerikan 

Bu hadisede Fr:ınwlardan t kiti 
ölmüş, 7 ki i yaralanmıştır, 

Yedek Sultaylar 
(1 - ..,.,_ dena) 

<Tarihin her satırına tıiı" !kahra
manhk, her sahifesine bir dastan 
yazan Türk ordusuna bugün ilti
hak etmiş bulunuyoruz. F.cdadıı • 
nuza has olan kahramanlık. ilha. 
mını almış olan bizler, Çanakka
lede, Sakaryada, İnönüııde yara

tılan zafer iıbideleri.nin taşını ve 
ha.rcınt da alclı:k. Yarın vatanımı.
an ufkunu sarmak gafletine dü -
f!ll kara bulutları ve aziz yurcN.. 
muza. usanan vahşi kollan el.iıniz. 
de bulunan bu mef'ale ile ya.ita • 

cak ve kılıcmuızla keserek o harç-
la yine tarihe kahramanlık A.bide
leri .kuracağız .• 

Sabahattinin ooşlrun alkışlarla 
'karşılanan bu nµtkundan sora 300 
yedek subayımız etrafı titreten 
glir sesle yemin etmişler ve: • . A. 
taınızın bize bıraktığı bu yurdu 
ve Cumhuriyeti ,başımızda kudret 
ve irade timsali olan İnönünün i

şareti ile ölünciye kadar, kanıııru
zın eon damlası akıncıya kadar ya
şatacağız. Y~ .n İnönü, yaşasın 
Türk g~nçligi ve yaşasın Türk 
milletı ..• diye and içmişlerdir. Mü
tea.kıben yedek subaylarımızın 
muntazam resmı geçiUeri akdir
le seyredilmi:jtir. 

OOLEDEN SONRAKİ 
MERASİM VE ÇAY 

Yeni yedek ırubııy lıınmız bu • 
gün saat 15 de mektep binıwnda 
tertip olunan bir t.öttnlıe diplornA

larmı alacaklaıd.ır. Saat 16,30 da 
cia o..ıumnd. bir çay ~afeti 
wrllecekUr. ~ 

1 ciaki Alman ge
\ mileri kaçıyor 

Lima 2 (A.A.) - Peru limanla
r!.1d'an hu u.i nıüsaade almadan 
d~n:ze açılmış olan Alman vapur
larının takibine Peru harp gemi. 
!eri me:nur edilmiştir. 
Meksik~ 2 (A.A.) - Meksika 

hükumeti sabotaj hareketlerine 
man. olmak için Meksika lt:nan -
lannda demirli bulunan Alman ve 
1 ta !yan gem ilerine vazı yed edecek
tir. Dıı gemiler on ikı '<adardır 
ALMANLAR \"E İTALYANLAR 
VAPUHLARJNI YAKI 'ORLAR 

Karakas 2 (A.A.) - Oç İtalyan 
sarnıç gem si ıle b'r Alman şilebi, 
Karakas'ın 125 kilometre garbin. 
de Puerto Vabello !imanında dün 
ak~a:n mürPttebatl~rı tarafından 
yakılmıştır, 

Lima 2 (A.A.) - Peru Liman • 
larında ıbulunan üç Alman ticaret 
gemisi, mürettebatı tarafından 
va kılmıştır. 

Sovyetler temenni
yatta bulunmamıt 

Moskova, 2 (A,\ ) - cPravda• ıa
zet.esf, Sovyet hukflmetlnin yenl Yu
goslav hUk!ımeUne temenniyatta bu
lunduğu haberini tekzip etmekle be
raber, Yugoılavyanın şanlı mazi~i do
layısJyle böyle temenniyata 1;.iyık ol
duğunu da tasrih elı11ekledir. 

Eden•ın Belgrada 
git.iği teyit edilmiyor 

Belcrad, 2 (A.A.) _ İyi haber alan 
mehafilM, Antooı Eden Ue inıitlz Ge
nel Kurmay Reisi Gene-ral Sir jhon 
Dill'ln BeJırada muvasa!atleri ve ika
metleri lıaklı:ı.nda biç bir malOmat TOi<
tur. 

.\. . .... \ t"' < ~... • (fi 

Yunan llaneilerl 
(1 boci ..,.,_ dıe..-) 

Topçu ve ke§if fuliyeti. 
ERİTRE CEPHESİNDE 

Kahire Z (A.A.)- Amınranm 
zaptı Şap denizindeki son İtalyan 
limanı olan llıfassua yolunu İn!P-· 
!izlere &ÇDUfbr, 

}{prenden celen imparatirltl 
kuvvetleri çok Arızalı bir arazide 
sür'atle ilerlemeğe muvaffak ol· 
ıntı~lardır. 

Bırıatıarıa IU"plar 
alllayet •••aştı 

(llAel-1adandevam) 
ya ile Yugoslav münasebetlel'iıai.a 
vahamet peyda eylediğine lıir işa
ret telakki edilmektedir, 
&SKİ NAZiRi.AR YUNANİS

TANA SÜRÜLÜYOR 
Dern 2 (A.A.)- Stefani ajann· 

nm verdiği bir habere nau.ran, es
iti Yugoslav Başvekili Svetı.o,,;ç 
ile Hariciye Nazırı Markoviç ve 
eski rejime mensup iki Generale 
hududu terketmeleri bildirihnir 
tir. Bunlar Yunıınstana a;iUiile 
celt:tir. 
HIRVATLARLA SIRPLAR 
ANLASTII.AR 

Be!erad, 2 (A.A.)- Hırvatların Bel
çad kabin~ine .iflirai..i ~dth tavaı;
zulı etmektedir. 

.Maliımdur ki, Hırvat Köylü. Partisi 
Reisi Maçek, kal.ııneye cırmelt husu
sunda itlı.ar etırut, Kuçiç ve Kubaçi.c'i 
v~et baklwıda malCımat almok ve 
harp :r.im&mdarlan ile ıorüfmelt lızere 
BeJırada ıöodermltti. Bu zevat dilrı 
Zagrebe döıırnilflcrdir. Doktor Maçelı 
bunlarla ve halen Zaıırepte bulwuııait
ta olan kabineye dahil Hırvat Nazırlan 
ile uzun uzadı,ya .Cörilimüı;tur. 

Zannedildıııine core, a.,.ğ.ıdakj ka
rarlar alınmıştır: 

Maçek ;;ahsen kabineye &U'IDişecek
Ur. Fakat Hırvat Köylü Partisi Kuba
çiç tara!ından temsiJ edilecektir. Diğer 
tarafta Belgrad kabinesinde bulunan 
_Hırvat Naz.ırla..n mevk.ilerıni muha!ua 
edeceklerdir. 
Diğer taraftan, timdiye kadar 19U 

Ağustosunda akted.ilen Strp - Hırvat 
anlaşmasına kartı kayd, ihtiyatilerml 
muhafa>.a eden Sırp Partiler~ radiltal, 
mü.st.ak.il ve di.ier partiler, bu anlaima
yı umumi bir beyanname Ue t.a.ıi<tik ~ 
deceklerdir. 

Bu ıur•lle 9ırp - Hırvat Blrliii, 
aon hA<lu.t•ler dolayı.aile geçirdiği buh
randan ku~"#eUenmi.J olarak tıkaea.k
tır. Maçek'ın kabineye &iımeınes.ınin 
.-pı rl &lyul ola.aııtan zi7ade ~ 
aidir. 

Berlin. 2 (A.A.) - Ecnebi ntt!hafil
de Yugoslav hükO..met:nin Berline blr 
delege gorderdı;;.ı b .dırılmektedir. Bu 
deleg Alınan · yit.alılınd3 ı ç dört ııiln 
kalaeaktır. 

İDAREDE TASFiYE 
Belgnıd, 2 (A.A.) - Yugoslav dabill 

idareslnde mfıh.m deği.~kllkler olmuı
tur. Bir çok klm••l<r azlolurunuştur. 
HUKÜMET fil ;Uz 
BEYA.'IATl'A BULUNMlYACAX 

Belgr:ld, 2 (A.A.) - RülcQmetin bu 
akşam, harici ılyaaet hakkında r....ı 
beyanatta bulunmak tua1"'\ır\1Dda ol
duğu haberi lelı:ı:tp edilmektedir. ~ 
sosiyeted P'reS"t muhabirine göre, hQ... 
lalmet bqanat.ı.a.ı llOl1nl7a teblc •tmlt
tlr. 

BOŞA ÇIKAN 
ÜMİT 

~::.:::.::....:.::...:.::.:::=::.;~!!!:.!!~~....J:'h 

il l ol r 
Yazan: .ATLI Tefrika No. 50 ---

(BAJ;MAKALEDI•. DEVAM) 
!\fatsuokamn hi.ıtılu bu tekliflere 
bo§ \ -.;ıdiı;l de )''Jile ı.utkundan an· 
la~•hyor. Japon Har;ciye Nazın, 
Fon Rihbentropa cernbmda miis
IJet hiçlı:r şey söylemem!~. uıııumi 
ve mü11h nı nazariye cilınleleri 

kadrosu içinde kalmış, hatta Ro
ma •·e Bcrlinin .ke~·fini kaçıracak 
bir menfilik de gö.lerruiş ve ken· 
dlsinc bağlanan ünıitlcri ideta 
kırını tır. 

Tabancaya Dikkqf/e Bakınca 
Hayretim Büsbütün arttı 

Herhalde anlaşılıyor ki, Alman· 
ya son takatini ~arfetmiye başla
mıştır. Bütün parlak ümitluine 
ve: 

"--Avrupa ve Şarki flsyada ta
bii hayat sahaların1ızda )eni niza
ma kar., yapılacak herhnngi bir 
müdahale kimden gelir c gebin; 
karşı koyntaya da a:ıınctmiş bulu· 
nuyoruz ..• 

gibi tclı<litlcrde bulunma•JAa. 
rağıncn, l"on Rilıbentrop: 
•- Şimdi; Ahnan)·a ile İtalya

nın mukadderatı; Japonyaııın mu
kadderatına ha lıdır,, 

demekten de kendini 2lama • 
mı.tır. Jo'al. t, ne çare ki üçler 
pa1 tından Japon)a adına çıkar • 
c!ığı mana: 
•- Bu pakt. mahiyeti itibarile 

bir >ı:lh p~ktıdır-• 
tüınle"inden ibaret olan Mat -

~uol;a, Almanyanın elini boş hıra
ka:ak Berlinden ayrılmış \'e Ro
nıııya gitmiş bulunuyor. Komada 
da \'aziyet, hiç şüphesiz ayni ve 
belki de dönüş, J'npon Hariciye 
N~•ınnı yalnı~ kPmli menfaatini 
güden, yepyeni bir .'İynset yoluna 
""kaeak kadar intibahlı oluaktır. 
Zir•, Matsuolı:a gelmis, görmüş, 
herşeyi öğrenmiş ve nPIİcelerin 
hesabını yapmış olarak Tokyoya 
dönüyor!. 

ETEM f7ZF.T REN1C"E 

Parti Mecılls Grupu 

Anııa, iıdcta kendıni kaybetmiş 

derecelere gelmişti. 
Kül ıoi kesilm~ dudakları bir 

denbire bir şimşek gibı yırtıldL 

Ve vahşi hır sesle bagırdığı.nı dıay
dum: 

- Yerinden kıpırdama•. 
- Anna!. 
- Ycrınden, kıpırdama!. 

- Fakat, Anna!. Oh!. BenL.. 
Benı öldurmekle mi tehdit edi - ı 
yorsuı .... Sen .. 

- ı;:ıpıraama, dıyorunı ı.ana. 

Sustur.> Hayret ve detışetle a
yo.kta, hıı; kıpıroanıamıya uğraşa

rak durdum. Fakat dehşetimden 
sallanıyo.r<ium, 

Bır muı.idet oylece durduk. Aıı.

na heyecanla soluyoıdu. 
Nılıayet, k~ndimi toparlarnıya 

muvafıak oldum. Ve act acı gül· 
miye başladım . 

Sonra Annayı tepeden tırnağa 

kadar, acı ,delice bır i:,"1.ihza ile 
süzerek: 

- Bıravo dcdim. İ*te bôyle mert
çe hareket etmelisin. Şımdi mas
keni yüzünden attın!. Bu daha şe
refli bir harekettir, .eygili yav -
rucuı:um 1• Dt'nıek. scnın de o bir 
kili pcnçcst ı,<ibi küçı.icük ellerin 
silah tutuyormlllj!. 

Anna, ayni halde, boğuk sesile 
haykırdı: 

- Budala!. 
- Budala mı?. Evet!. Çok doğ-

ru, oevgili yavrucuı;um!. Budala, 
ben bır budalayım!. Bunu yiızüme 
karşı haykırmakta haklısın. Çün
ku oana ınandırn!. Ben seni bir 

Dr. Refik Saydam hükı'.ıınetçe şe. melek zannediyordum hala ... De-
kerin bugünkü satı~ bedeline 10 mek arlık melekler de silıihlan _ 
kuruş ıam icrası düşünüldüğünü mışlar!. 
ve bu 10 kuruştan 3 kuruşunun va- Anna, taş gibi k83katı kesilmif, 
ziyet dolayısile artmış olan istih- tekrarladı: • 
sal masraflarını karşılıyacağının - Budala•. 
hesap edildiğ:ni bildirmiş ve Parti .=-:- Evet, budal•yım!. Bana iste-

digın kadar hakaret edebilırsin!. umum! heyetinin bu zamma mu
vafakatini istemiştir. Grup umu
mi heyeti Başvekilin teklifini müt. 

tefikan kabul ettniıı ve bunu mü
teakİiJ ruznameye geçilmıştir. 

Ruznamede hükumete tecvih e-
dilmiş iki sual vardı. Bunlardan bi
risi bir subayın Dil, Tarih ve Coğ
rafya fakültesine taarruz ettiği ve 
bir bekçiyi öldürdüğü şayiasının 
ne dereceye kadar dqğru olduğunu 
Adliye Vekilinden soran ta.krir 
idi. Adliye, Milli Müdafaa ve Da
hiliye Vekilleri tarafından verilen 
izahattan Fakülte k3pısına böyle 
bir taarruzun vuku bulduğu ve su
bay tarafından bir mahalle bek -
çisinin yaralandiğı ve faka ha • 
diseye Merkez Kumandanlığınca 
ve Cumhuriyet , 1tıddeıumumili • 
ğince derhal el konulduğu ve as
keri mahkemece inzibati bir ceza 
olmak üzere askerlikten hemen 
tardedilmiş olan subayın halen de 
Müddeiumumilıkçe mevkuf bu -
lundurulduğu anlaşılmış ve hükO.· 
metin bu baptaki izahatı tasvip 
edilmiştir. 

İKİNCİ TAKRİR 
İkinci t.alcri.rde çeltik kanununun 

taltıikatta şimdiye kadar verdiği 
neticenin ve sıtma mücadele mın
takalarında çeltik zer'iyatından u
mum! sihhatın ne dereceye kadar 
müteesis rolmakta bulunduğunun 
Ziraat ve Sıhhat vekillerince izah 
edilmesini istiyen bir takrir idl 
Takririn okunmasını muteakıp 
mevzu hakkında birbirini takiben 
tz.ııatta bulunan Ziraat ve Sıhhat 
Vekilleri elde bulunan kanuni 
mevzuatın pirinç zer'iyatile umumi 
sıhhatin korunmasını telü bakı • 
mından kifayetsizliği görülmek -
tıe olduğu içın hükumetçe bu ci -

eti tamamlıyan tadil.ıitın yakın
da Büyük Millet Meclisine arze -
dileceği bildirilmiş ve bu mevzu 
etrafında söz alan bir çok hatipler 
d& ibu tadilatın fıcileu getirilmesi. 
hususunda hükümeUe bemfilı:ir 
bulunmuşlardır. 

Ruznamede başka madde olma. 
dığı için rıyasetçe celseye 17,45 te 
nihayet verilmistlr. 

Fatih Salla Bı.-ı.el B- Me't· 
....,.ı Satırı lllmıırhıtuıwbll: 

Arabi, Maryam. Durik "" İolepm 
Yarisl Httıninarun t.asnrn.ı flannda bu
lunan Samatyad& Koca M.-ra Pap 
mıhal!eslnde Jl,1elrtep aolcaiuıdakl 3 N. 
lıı evin lulel f'l7UU :wnnında :rapılan 
jlrltırma neti-1nde (W) llnya lıla
-1arlardan Arabiye 21 Mart Hl tari
hinde llıale edl1mlf oldutu Dwnetplıı 
meçhul olall Hemıt...,,. - bot lb 
mllddoolloı ııaa. ıewg ..-. 

• Hatta ... lıattJ. ... maskenı yıllün
den düşürduğü.m için beni şifndi 
teredaüt..uz ve hiç bir vicdan aza
bı duymadan öldürebilirsin de.Hay 
di!. haydi' . haydi çabuk olsana!. 
Zira, fo) an-z, alçakça foyanız ta
mamı le· r.ceydana çtkacalı:br. Hay· 
di ölduı"S<ne. 
Annanın kül gibı dudakları tek

rar şim~ek gibi yırtıldı.. Tekrar: 
- Budala! diye bagırdL :Bu ta· 

bancayı ben senin clındcn aldım!. 
Sen bcnı oldürecektm 1 Aklını mt 

kaybettın, nedir?. 
- Ben mi seni öldürecektim?. 
- Elbet!. Aklın şimdi başına 

geldi mi?. Zira hi.la bundan ~ıip
tıe ediyurum!. 

Annanm böyle bır anda bu ka
dar müth bır me!ıaretle bır ma
nevra yap~b!leceğıni asla duşüne
mediğım ıçin Annanın bu iddia -
sına svn derece hayret etmiıjtim. 

Fakat, tabancaya dikkatle ba
kınca bu hayretim büsbütün arttı. 

Zira, hakikaten. Annanın elin
deki tabanca, benim kendi taban
camın ayni idl 

O hayretle cebimi y<:lkladmı. 
Filhakika tabancam cebımde de

ğildi. 

Acaba lıakıkaten bir dakika ev
vel geçı.rdiğim buhranla kendimi 
l<a.Jbetm"i ve AnnaY1. öldürnıek i
çin silahımı mı çelaniştım?. 

O da oiıahı elimden mi almıştı? 
Yoksa ... 
Yoksa Anna benim kendimi 

•kayıbed,eoek derecelere gelmem
den istıfade ederk kendi tabanca
ml yıldırım gibi cebimden mi al
mıştı?. 

Annaya bu mıitlıif şupheyl<', i
deta aiall~ bır halde bakıyor • 
dum. 

Anna ayni halde bır müddet 
gözleronın içıne baktıktan eonra, 
birdenbıre omuzlarını silkti ve 
elindeki rovelveri • \y aklanır .ı.n 
ornine atu. Başını geri,; e ıJ.lkerek: 

- Al!. dedl Şimı;li ak!ının ta -
mamile avdet ettiğine kani o; • 
dum1 Al t:obarrau.! Şimdi beni 
öldurebıhrs·n!. 

- Senı mi?. 
-~t. 

- Fakat ... 
- Tereddüt etme!. Şimdi öldü-

rebilirsın!. Bilerek, tam şuurla, 

ne yaptığım Oılerek öldürmene 
rıwynn!. 

-Annal. 
- Raz•yn:n!. Çünkü mes•udınnl. 
- Mes'ut musun?. Anna!. Deli 

(ibi ~onUJU,.orının, Anna!. 
- Hayır!. 'fıımpmile aklım 

~ımda olarak konu~uyorum'. Mes
. udum!. Onun ~in t<nin tBra ·:n • 

dan öldürülmiye şu anda tarr.a • 

mi1e razıyım!. 
- Beni bu hale gctirdıkten son-

ra mı mes'utsun?. 
- Evet! . 
-Garip şey!. 
- Hiç garip değil!. 
- Fakat boylr. bır anda kendi-

ni m<'s'ut hissedl§ıni anlıyamıyo
rum. 

- Mes'udum. Çünkü beni çok 
sevdiğini anladun!. 

- Çok mu sevdiğimi?. 
- Evc·t 1, Blr kocam olduğun.ı 

öğrenince aklını kaybede<cek kı.

dar!. 
Gülıniye başladım. Fakat hali 

elim ayağım titrcnıckt idi. 
Anna bunu söyledikten eonra 

bırdenbire ellerune atıldı ve: 
tArkuı Var) 

Şeker fiatı bu sa· 
bahtan itibaren 

1 O kuruş arttı 
Koordinasyon heyetinin vN'd.iği. 

yeni bir! .arar cıimlesinden olarak 
bu sabahtan itibaren şeker fiat • 
!arına kiloda 10 kuruş zam yapıl -
mış ve 50 kuı aştan satışa başlan • 
mıştır. 

Tıcarethane, mağaza, depo, am. 
bar, fabrika ve imalathanelerinde 
şube ve komisyoncu ve acente
leri nezdinde l 00 kilodan fazla şe
ker bulunduranlar bu sabahtan 
itibaren beyanname verip ellerin
deki şeker miktarını bildinneğe 

başlamışlardır. Beyannamelerin 
verme miiddetı bu akşam bitecek· 
tir. 

Şeker fıatlarına yapıl•n zamla 
Devlete gelir meınl>aı bulmak, ay. 

ni zamanda şeker pancarı müstah· 

sillerine biraz daha fazla para ver
mek maksadı ıstihdaf edilmekte
dir. Geçen sene martın dordünde 
tekere 10 kuruş zam edlıerek 40 
kuruşa çıkanlmıştL Şeker bol bol 
yetecelı: miktarda vardır. 

ŞEKERDEN MAMUL 
MADDELER 

Şekerden mamul maddelerin fi
atlanna yuksck zam yapılmaması 
içın Belediyece icabC'dcn kontrol. 
!er icra oluna aktır. 

Bek:Arlar vergi 
(1 lııı<i •yfad3.11 cl<vam) 

Millet Meclisıne verilerek olan 
bu layıhan:n esa:;!an ş:ınlardır: 

Askeri hizm•·ttni ya. ffiiı ve "r. 
niız evlenmemış olan her bekar 
erkekle 17 ya ını ıkrnal etmiş ol
duğu haide evlenmiyen kzı ve ka· 
dınlar<fan bekarlık vergisi alına -
caktır. 

Kanun evlenme çağını 45 yaşı

na kadar uzatmakta, bu yaşı geç. 
tllİf olanlarla evlenme çağında o
lup henüz mektepte okuyanlar, 
kanun hükümleıinden hançte kal
makta.dır !ar. 

Bu vergi asli veya ücretli me -
mur, müstalıdem ve yevmiye ile 

phsan her anıt bekir halka, maaş, 
ücret, yevmiye ve para kazancı -
nın senelilı: tutan ib.erinden ve 
kaza~ ~nin yüzde 10 u niL 
betinde alınacaktır. 

Bekarlik vergisi olarak tahsil 
edilecek paralar Hazfneve irat kay
eddilınekle beraber Sıh.ıat ve İç
timai Muavenet Vekaletırun büt
çesine ılive edilecek ve mezkiır 
Vekalet bu paralan, çok çocuklu 
ailelere yardım !arak tevzi ede
cektır. 

Konun bır nıadd ·ne nazaran 
köylulrr P.. evlenmeleri heyeti 
sıl>'ı,y. raporu ile menedilmiş olan 
şehırhler bu kanunun ıunıulu da
hiline gırmiyecektir. 

;>;AYİ 
T ·-it1y~ İş B1.rk nln n.a:mıma mu

ltaneı 40016 ıs No tu tı;~• ııe. 
neUerlD.i zay. tt tin den v :ltınri nüs-
halarmı alacağı. d n a ı' rının 
bıllcmtl: ı J!An rn 

Nclımd t'mfn Vt llU \.Kl'L -----ZAYİ - İsto Fen F ,,.. .. en 
alm!ı old ğum H 14 N 1 ı b vet 
dlı.danımı zayı "••· Y l ı 1 ala~d.• 
tundan e.kisin n O 70kıur. 
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-Bir sabah lstanbul halkı uyandığı zaman 
Alman maliyesinin iflas ettiğini ve mağ
-lup vaziyetinde mütareke talep ettiğini 

ııördü. Biz de Mondrosa gidiyorduk .. 

Mondros mütarekfsi .. 
Bir mıbah 1stmbuı lıaBa uym

clığı umcn, ga.ze1eloerde f(Syle bir 
ba:berl.e karşılaştı: 

<Alınan hazinesi ifib etmiş. 
tir. Almanlar bu yfuıden basrm
larile mllı müzakeresine giriş
İıaeğe mecbur oldular ... İlah .. > 
Hani o, bir gün evvelsine kadar 

lnılaklarımJZı fişiren gözlerimizi 
boyayan zafer teraneleri? 

Bu haberi okuyan halk ıaşkm 
pşkı:ıı biriıirine soruyordu 

- Ya biz ne ola<:ağız?! 
- Ya paralarımız?! ... 
Alman maliyesi iflasını ilin e

clince, bankaldardaki Alınan pa -
ra 1 an bir anda c&kaya binmişti. 
Rayihşbankın kefalet altında çıka.. 
nlan milyonlarca marklar artık bir 
işe yaramIJ'Onlu. 

Miloviçlerin yatağına banknot
tan çarşa!lar ııeren Bayramzade 
cibi harp ttnginleri de bir aııda 
tfliııı edivenniş.lerdi. 

M""'1eket'.ıı lk:tısadiyatı altüst 
Gi::ınııştu. Tüccarlar bankalara ko
fUJOr ve sadece Tütk lirasının kıy
~ mWıafaza edebildiğini gö
ı üyoı du. 

Ticmet Aleınimle miithlş bir pa. 
D b.,.ı.mıştL 
Artık, sulh meselesi brşısmda 

('İtthiat ve Teralcki) nin rolü kal
mamış görünüyordu. izzet paşanın 
riyaeetinde bir kabine te,eklı:ül e
derek, Bahriye Nezaretine de kap
tan Rauf Bey ıetirilmifti. 
lııcümer!e an.lqmak için Mon

cbwta ihurf bir toplanma yapıl. 
masııaa karar ftrilnUş, hepimiz 
Jı(<>Bdnıq gidettk 11118 yılının tet
riniıııuıi 80t1larııxla bir mötarelı.e
- imsa!..ormııştı. 

Bu mütarekenameye pe Bo • 
tazı..r açı19Cıık, İtilfıf donanması 
ktanbula ceJ.eceit "" Oamanlı pa· 
yıtalıtı munldıaten l4gali asker! 
ahına alınacak, ordu terhis edi • 
lıecek, devlet liıatılarını diifmana 
W!sltm ~k .. Bundan eonra Av
nıpan ın herhangi bir pbriııde u
mumi ...nı konferansı toplanacak 
~ dört ııene Almanyanın peşin
den gid4!11 Tür~. bu eulh kon
feransı ma·-·• mağlilp ol&rıık 
oturaeaktı. 

Bu sanda İngilizler Pi1iatinden 

girerek Fransızlarla beraber Şa.. 
mı, Halebi, Beyrutu hasılı bütün 
Suriye ve Filistirtl de işgal etmiş 
bulunuyorlardı. Suriye prensli -
ğine hazırlanan Cemal paşa İstan
bula gelmişti. Hezimet her taraftan 
başlamış, İttihat ve Terakkinin yıl
larca süren suiidaresine şimdi bir 
de mağlübiye aCJsı inzimam et -
m~ti. 

Mondros mütarekenırıneslııin 

imzalanması !'fu.k milleti için felA. 
ketlerin en büyüğü idi. Yarım mil· 
yon Türk şehidi vererek müdafaa 
ettiğimiz Çanak.kale Boğazını düş
mana o kadar kolay açıvermiş -
tık.. O döktüğümüz kanlan o ka.. 
dar çabuk unutmuştuk ki., 

Mondros mütarekenamesin!n 
iınzasını, aklı başında olanlar (1· 
dam hükmümüz imzalandı!} diye 
te!Akki ediyorlardı. Maamafih halk 
döğüşten, harp havasından o ka· 
dar sıkılmış, boğulm~, o derece 
daralmıştı ki. Her ne pahasına o
lursa olsun harpten çıkalım di
Y<Jrdu. Cephelerde ateş kesilın.İ§, 
düşman ordusu, düşman donan -
ması Çanalcl<ale Boğazını geçerek 
Kızlrulesi açıklarında - bir resmi 
geçit J11ptıktan sonra - demirle • 
mişti. 

İstanbul halkı bu acı günleri de 
görmüştü. 

İstanbul işgal ediliyor d~ekti. 
Herkes: Jttihatcılar bu sefer de 

vatanı düşmana teslim ettiler. Va
tanı yüzüstü bırakıp kaçtılar .• 

Diye bağınyordu. 

Gerçek, o güne kadar milleti a
vutmaktan başka birşey yapmıyan 
(İttihat ve Terakki) biildlmeti rü

esası memleketi yüzüstü bıraka.. 
rak, lı:lmiıı1 kadın kılığına, kimi de 
ulter elbisesi giyerek kabbece fi
rar etmişlerdi. 

Memleketini ııevenler hic bir ye
re kaçmadılar. Büyük Efendi (Ta
llt paşa) ve arkadaşlarından bir 
90ğu Berline, Enver paşa Kınma 
kaçtılar. Küçük ECendi (Kemal 
Bey) kaçmamak mertlijtini göster
m.İf ""' saklandığı bir kümeste in. 
tihar e~ti 

Mondros mütarekesile yeni bir 
lmıih1il devri başlamış ve 10 tem
muz hürriyet kalıramanl;m tarihe 
karışımftL 

-SON-

lstanbul Nafia Müdürlüğünden : 
11.~l C.-.. ııünü oaat 15 te İltanbulda Nalla Müdti.rlütü eksiltme komla

ponu od:wnda (MI) lira kep! bedelli TGpbpı Sarayı bel<m 4leı'i açık eksiltmeye 
l«ı<ıulı:nuF<ır. 

ıuı..ıv.ıe, ebiltme, Ba;ymdırlılı: İtleri Genel, Huousl ve fenni ş.artnamelerl, 
pnıje keftf hlll&.asiyle buna müt.e{erri ~r evnlı: dalresinde verilecektir. 

Muvalı:ltat teminat (49) liradır. 

İswklilerlıı en az bir taahhütte (500) liralılı: bu ite benzer İf yaptıtına dair 
Aiarolerlnden olmış oldutu vesikalara iaUnaden İstanbul Vilayetine müracaatla 
obıllme l&rib'1lden tatil ıünleri hariç 3 ılln evvel alııımış ehliyet ve Hl yılına 
aıt Ticaret OdMı vesilı:alariyle ıehnelerL c2589> 

Jll lllARVİN İsviçre Presiııyoa saatleri Altın • l\fetal • 
LUXOB Ra<iyel.a.rı ZET Havaca si ~aklan- AEG Elektrik iletleri

Bi,•'ı:l~tler • Avizeler 

OSMAN ŞAKAR ve Şki 
Taksitle Sabş Galata Bmokalar - Beyaut- Kadıköy 

l.stanbul Nafia Müdürlüğünden : 
11/4/HI Cuma liinil -t 18 da Anlı:aracla Nafia VekAleti binası içinde ma]... 

seme: müd1irl'f1tu odasında toplanan ınab::eıme eUtltroe komisyonunda c.55000> lira 
•uhammeı bedelli ve bütün malzemMi mütahla.iae ait olmak üzere <500> adeta 
~U çadırın kapalı zarl ,..eyı. ebıltn.esi yapılacaktır. 

J:la!I'-'• pr1.name0i ve leferriiatı «275> )t,._ -elle malzeme müdilrlü
IQncl.e<ı alınabilir, 

Muvakkat lemlnal c4000• liradır. 
İ>l<!lclil.erin teklif mektuplarını muvakkat teminat "" pr1nameslnde ya<tlı ve

oallı: ile bırlilt~ llJ'lll ,un saat l~ e kadar mezkllr komisyona makbuz mukabilinde 
..-me1eri tArtmıtar. c18ID «2556• 

Beyoğlu Birinci Sulh 
Hukuk Hakimliğinden: 

1stanbal Jıazine mubaı.-t mü
miyetioalıı T~e Venüs apar

tnnaaı 2 ind btJnda FJvida Sür

•ik ale:rh~ ~ d.vaıım mil· 

hak-i -.....ıa 65 lira 1' ku
nqun tahsiline dair vu-ileın 20/2/ 
141 tarihli hükmün miiıddcialcy

Dr. Feyzi Ahmet -
Onaran 

clwiYE VE zümn:vtn 
lllÜTEBASSISI 

(Babı!lı) "'11kara caddesi CallaJ
ollu Yokuşu Köşe başında No 43 

niyesi zarfında itiraz veya ~ 
etmeniz hulisai hüküm maka • 
mına kaim olmak üzere ilin ola-
nur. 941/341 

bln ik......tgilhınm meçhuliyeıti Sahip ve Bafmulıarriıl: Eı- fuet Benle• 

hosebile ilinen tebftiine karv ve- ı Netrb'•t 11ıre.1ı:tort: Cevdet Kanıbil~ 
llihniJ .ı.ııntund- miiOdeti ıaı-- cSOH TELWlA.I'> MAl'll.AASl 

Devlet Ilemiryolları ve liffianl~n isletme U. Maresi ilaııları 
Muhammen bedeli (1150) lira olan 1 adet Motopomp (Benzin motörlü yan

ım tuJumbası) 7.4.1941 Paurtesi eünü saat (11) on birde Haydarpaşada. Gar 
binu.a d.ahibndeki komisyon ıandmd.an açık eksiltm.e usuliyle aatın alınacaktır . 

Bu ~e girmek lıitiyenlerin (138) lira (76) kuruşluk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiğı vesaikle birlikte e.kslltme ıtınt.i saalıne k'ldar Komisyo
na müracadtlan l :wndır. 

Bu ~ ait prtnameler komlıyondan para:nz olarak dajtıtılmakladır. c2225> 

+ + 
Muhammen ~ed<ili (144-0) lln. olan 3il00 Kg. Bor yatı (14.4.1941) Pazar~i 

cünü saat (10,30) on buçukta Haydarpapda Gar binuı dahilindelr.i komisyon 
tarafuıdan açık ek~tme usuhyle satın alınacaktır. 

Bu .iıe girmek ist.iymlerin ( 108) liralık muv:tltat 1eminat ve kanunun tayin 
etUa:i vesaik.le birlikte eksiltme C{lnü saatine kadar komLvona müracaaUar. 
J.Azundır. 

Bu ilje ait f&l'hıameler komisyondan parasız olarak daiıtılmaktadır. (2.510) 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğüden : 
İdareml.ı vesaiti nakliyesinden 3 No. Ju motörün tekne v~saire tamJ:rab 

açılı: elulllm~e konulmllf(ur. Elwltme 18.4.941 tariliinde Çtırı;amba günü oaat 

16 da Bllyillı: Po.tahane karpsmda Valde Hanı !lı:inci t:atta idaremiz umum1 
depo muhasipliği odasında toplanacak znüdiirlill< alım aabm komiııyonunda 

1BınJacaktır. 

RADYO 
2 Nisan 1941 

18.00 Program ve memleket Aat 
ayan. 

18.03 Müzik: Oda musikisi (Pi.} 
18.30 Konuşma (Dış politika ha· 

diseleri) 
18.45 Çocuk saati. 
19.15 Çocuklar için musiki. 
19.30 Memleket saat ayarı ve 

ajans haberleri. 
Hl.45 Konuşma: Ziraat takvimi. 
19.50 Müzik: Geçit programı. 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik: Tek ve beraber pr- 1 

kılar. 1 
21'.ıo Konuşma. 
21.25 Müzik: Radyo küme sazı - j 

saz eserleri. 
21.45 Müzik: Riyaseticumhur ban

dosu (Şef: İhsan Künçer) ı 
22.30 Memleket 'lllat ayan. ajans 

haberleri; ziraat, esham - ı 
tahvilat, kambiyo· Nukut 
borsası (Fia t) 

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

kapanış. 

Ba.f. Di,, Nezle, Grip, R.omatw.zma. 
Nevraljı, ~khk •e Rilıün Aiırılarınızı Derhal K.CIC' 
lubında fO•d~ l kqe alınabilir. TAKLITI.ERINDEN SAKININIZ 

HER YERDE PULLU KUTULAR! JSRARLA iSTEYiNiZ 

Memur ve Fen 
Memuru Alınaca 

Maliye Vekaletinden 
eh Mulı.amınen b<!dell 660 lira olup muvakkat teminatı 49 lira 50 kuruştur. Ta

liplerin şartname ve projesini ıörmekve muvakkat temin.atiannı yatırmak üze

re çalışma günlerinde Büyült Postahane binası birine! katta idari kalem levazım 
lasmına ve eksiltme gün ve saatinde de 941 maU senesi için muteber Ticaret 1 

~ası Ve muvakkat te. .. ln.at makb..;u ue;i.rWı.te komisyona müracaatları. 24281--M-Jt-E-~-Jl-[-~-.!-E_•_ll_·_P._J_)J:--

8/9/1940 tarih ve 460~ numaralı Resmi Gazetede münteşir, 17.9 
tarih ve 2/14177 nuamralı kararnameye bağlı toprak tf'\iz.i talıma 

sinin tatbiki ~Çin tt•şkil edilen ve edilecek olan komisyonlarda çalıt 
mak üzere .A. - Reis; B - Az.a; C - Fen memuru alınacaktır. 

Bu memurlara, 701 maara:Oarı hariç, ayda maktuan verilecek 
tin Aıam1 mlktan; 

l LAN TASHiHi 
Son Te11J'81 Guetesinin 29/3/941 tarihli nüshasında intişar eden İstanbul 

P. T. T. Müdilr!Ufiintin 3 numaralı molörün tekne vesaire tamiratı hakkındaki 
UAn.mda muhammen bedeli 660 lira o!arak yazı.iacağı yerde bir tertip hatası ola
nılı •80• lira ,.ıdınde neşredildiği görülmüştür. Keyfiyet tasbilian iliın olunur. 

• 
Gayrimenkul Sahş ilanı 

Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Başkiıtipliğinden: 
Ermenuh.i Hıd.ırın anası ölü Paransemden inen intikal edecek 1/8 

hUse ile birlikte 4/8 lıısoesine ve Italya devleti tebaasından Emesi Fer
rinın 4/8 iıİSl>e&llle fO)'laD vem U,ı.erekn mutasarnl bulunduk'an Be· 
yoğlunda Hu.eyın Ağa mahallesınde Solak Zade (Sag.,;ol) sokağında 

es.ki ve yeni 21 sayılı ve tapu kaydına nazaran ~2 metre murabbaı mesa
hai saUıiyesinde olup yol, 10, 7, 8 parsel No. lu gayri menkullerle mah
dut, bodrum ve zem.in katından maada dört katlı haricen kfigir dahilen 
ahşap olan ve ı.em.ıni mermer bir antre ile dört sofa, on bir oda, iki kiler, 
dört helA, bir mutfağı ve miıteadd.it kömürlüğü, bir. taras<..yı ve elektrik 

ve ıerkos au;yu tesisatını bav! tamamı sekiz bin 8000 lira kıymeti mubam
menesiwie bir hane fUY\lunUD. iz.al.esi zımnında atık arttırmaya konul

mUflur. 
bı.rinct açık arttırmul ~/4/941 tarihine tesadüf eden Cuma günü 

saat 14,30 dan 16,30 a kadar Beyo.ı!lu Sulh Mahltemelerl kalem odasında 
BaıkAUp nezdinde yapılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin 

yUı.de yetınıı betini bulmadığı taltdlrde en son arttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere lkinc1 oçık art\ırmıw 8/5/941 tarihine müsadif Pazartesi 
.unu aaat 14,30 dan 18,30 a kadar icra edilerek en çok arttırana kat'! ola
nılı 11ıaJe edilecektir. Blriltmil ye i.luıle tarihine kadar birikecek bina, be
lediye versileriyle evltat !caresi hissedarlara ve 20 senelik evka! tılvlz be
deliyle de!Wiye ntsumu ve ihale pulu ve tapu harçları milşteriye ait ola
caktır • .Arttırmaya iltirak edecelı: lı:lmııelerin gayri menkulün ltıymetl mu
ha.mmene•in1n yüzde J"edi bU(UC\ı ıı.isbeUnde pey akçesini veya mllll b1r 
bankanın bu n.lsbette teminat mektubunu vermeleri şarttır. Arttırma be

delinin; kendisine i.luıle olwıan tarafından !bale gününden itibaren veri
lecek mühlet içinde mahkeme kaoasına ödenmesl mecburidir. Ödenmedi· 
il taltdlr<le llı.ale feolı.edilerelı: -i'linden evvel en yüksek teklifte bu
lunan lı:iınoe anetmls oldutu bedelle almap razı olursa ona ihale edile
cek ve o da razı olmaz veya bulunmazsa he.men yedi gün milddeUe arttır• 
maya çılı:anlacaktır. Yapılacak Ulln a!Akadarlara teblli edilmiyecektir. 
M~ede ııonunda en çak arttırana ihale edilecek ve her iki halde birinci 
lbale edilen kimse W lhaJe arasındaki farktan ve zarardan mes'ul tutu
lacaktır. bıaıe !arla ve ıeçen lf(lnlerin J'ilzdc 5 Iaizl ayrıca bükme hacet 
kalm3kswn tahsil olunacaktır, ipotek sahibi alacaklılarla djğcr aıncaklı 
ve allkadarlarm ıayri menkul üzerindeki bAk.larını, hususile faiz ve mas
raf ve saireye dair olan balı: ve lddlalanm evrakı mllBbltelerlyle 15 ıriln 
içinde (tan ve teblil tariblnden itibaren) sat11 memuru olan Mahkeme 
B.ışld!Oine bildirmeleri lhımdır. A.k3i tılkdlrde baklan tapu ıiciUeriyle 
aabit olmadılı::Ç&l satış bedelinin paylaşmasrndan hariç kalacaklardır. Mü.
zayedeye iltirak edenlerin bütQ:ıı ıeratti kabul etmiş ve evvelden öğren
miş ve bilerek gayri menkule talJıı bulunmıış oldukları addedilerek son
radan itirazları mesm<I olaml)'acatından oatış gQnUnden evvel gayri men
kulQ ge:dp ıörmeleri ve faz.la ma itimat almak lstiyenlerin 940/28 No. ile 
Mahkeme BaaJı:Atipllğlne mUracaal etmeleri tan olwıur. S. 940/28 

(3 iınrü salıifedeıı dcva.m) 
Cemil.. Ben.hiçbir şey hatırlamı • 1 
yorum. Meğer bak neler yapmışım. . 

- Ben de birşey bilmiyorum. I 
Sen sokağa cıktıktan sonra ben d<ı 
kendimi kavbettim. Hala da rüya ı 
görüyornıusum gibi bir haldevim. 

- Neyse .. Bu seferlik ucuz kur
turduk. Bir daha eğer gazinoya 
uğrarsam iki olsun! .. 

- Feyziciğim .. Bizi yine Kum • 
kapı, Yenikaııı paklar. Bövlc çal. 
gılı, pahalı yerler bizim karımız 
değil. Hazır yaz da geliyor. Şöyle 
Yenikapıda seı.sız Sadasız bir ga
zinoda deniz I<-enarına masaVJ atıp 
çilingir sofrasını kurdurduk mu. 
oh!.. Keka.. Bizden alası yok .. Bey 
de biziz .. Pa~a da .. 

Fatih Birinci Sulh Hu
kuk Hakimliğinden: 

Hazinenin Be~irpaşa mahallesi 
Azimkar sokak 43 numaralı hane
de mukim ve halen ikametgahı 
meçhul üseyin Avni aleyhine aç
tığı alacak davasının gıyaben ce. 
reyan eden muhakemesinde: Müd
dei vekili iddiasını ispattan izharı 
aczile Kemerburgaz yolunda top
rak çıkarmak suretile Hazineyi 
139 lira zarara sokmadığına dair 
yemin teklif· etmiş ve bu yemin 
davetiyesi Tasviriefkar gazetesi • 
nin 13/8/940 tarihli nüshasında 

tebliğ makamına ka1ırı olmak ü -
zere ilan edilmiştir. Müddeaaleyh 
Hüseyin Avni bu tebligata rağ • 
men mahkemeye gelmemiş ve iti· 
razlarını dermeyan etmemiş ol • 

malda işbu yemin keyfiyea 19/3/ 
941 celsesinde kat'iyet ,kesbetmiş • 
tir. Usulün 337 inci maddesi mu -
cibince yeniden 15 gün müddetle 
davetiyenin tebliğine karar veril. 
miş olduğundan •berrnucibi karar 
muhakemenin muallak bulunduğu 
16/4/941 6aat 10 da mahkem·?ye 
gelmeniz veya tarafınızdan bir 
vekil göndermeniz tebliğ makamı· 
na ka1m olmak üzere 15 gün müd-
detle ilan olunur. 941/17 

- 175 
.baya Ut 
Fen Me ı;aa ut 

-....ı-. 

1 - Yaşı 60 dan fazla olmamok: 
2 - Defterdarlık, Tapu Grup Mlıdurlüı:;i, Ma!m" 1 r ğ 1 Vil 

Tapu SicH MuhafızLğı, veyahut bu vazifelere nıuadil adll veya 
hizmetlerde bulunmuş olmak; 

3 - Sicil ilibrıriyle hizmetinden lııti!ade edi:ebiltte&i ıınlaş lrnak

AW&rda: 

1 - Yallı 60 dan fazla olmamak; 
2 - Malmdürlüğü, Sicil Muh.tızlığı, Nahiye Mudur!~ il, 

Tahrir Kcımı yonı..ı Rei.sligi veyahut bu vaz.iielere muadil adU Veya 
hizmetlerde bulunmuş olmak; 

3 - Sicil itibaı-cy le hizmetinden i.sllfa<le edilebileceği anl.ı;ılmak. 

Fen M-..rmıda: 

1 - Yaşı 55 ten !azla oJmamak; 
2 - Tapu ve Kadastro veya Nafia ve İmar veyahut Askeri Harita tJ. 

Müdürlüğü tuz;netinde bir sene Fen memurluğu yapmı., ohnak veyahlı4 
ta Nafia veya Tapu ve Kadastro Fen Tatbikat lfckteplerinden meı~ 

olmak; 
3 - Sicil itibariyle bizınftlnden istifade edilebileet>iti anlaşıJmalı:. 

dih 

JdlaACAAT ŞEKLİ 

Yukanda yaz.ılı prtlan haiz bulunanlar, bir istida ile aşağıdaki yr 
sa.iki en geç ı5/4/1941 triblne .bdar Maliye VckAletine •MJli Emlı\I'' 
göndere:ceklerdir. 

Komisyonların derhal teşkHi mukarrer olduğundan, aranaıı wsJJ 
haiz oJ.an1ar mliraca.. • aıraıwıa &öre tayin kılınacaklardır. 

.ıv. 

DANAN VESAİK 

1 - Nilfwı hüv~t varal<uı caalı veyahut noten:e veya resmi bit 
makamca musaddr..k sureti> 

2 - 8 lat'a fotoğral caltı buçuk dokw; eb'adında• 
3 - Mektep t""'11Jma- veya f&hadetnamesı callı veya muoaddV 

sureti> ·-
4 - Bulundutu meınuriyetltte ait vesaikin aslı veyahut musad<ial' 

sureti ctasdikll sicil Urnesi veyahut musaddak sureti kliidi.r> 
5 - Sıhhi durumunun her iklimde ve köylerde vazi1e ifaaına mu.sa11 

o1duğuna. dair hükfunet veya Belediye doktorlu(u raporu; 
6 - C. Müdde.iumumlliğinden mahkıimiyeU olmadığına dair ves.ik.• 

•istida zirine Milddeiumw:nllikçe tasdikli meşrubat verilmek suret.ble dl 
olabilir, 

7 _ Hümühal k~ğıdı; 
8 - Askerlılı: vesi.kası cnüfu8 bliYiyet •arakasında v.aıııa ~ 

isleme&.> 
g - Tulip .olan aahıı bir reunt dairede müstahdem i&e, bu dairenıll 

alelılsul muvafakatini gösteren vesaika ctalebe mütea.l.lik istida ve mt-t" 
butu vesikaların o daire vasıtaslyle Maliyo Velc51etine gönderilmesı h3"' 
linde &J"l'lca muvafakatnameye lüzum yoktur.> 

NOT: İstidana.medo 'bu vesaıkln pndtrlld1f1 ve llstesl 7uıla.caktar. 
10 - Aşağıda yazılı ,ekilde taahhübıame cBu taahhtitnamedeki mil"' 

teseı~n kefil.in resmt dairelerde veyahut tica.rt, malt veya sı,,at mü~ 
lerde memur ve müstahdem olması şarttır.> 

«Va 
TAABIWrNAME ŞEKLİ 1 

Aşağıda cins ve miktarları yazılı mevaddı milşteile 8/4/941 günü saat 11 de --------------
pazarlık.la satın alı.nacaktır. Sartnamesi her fÜ? komicyonda görülebilir. Bunların 
her bırı ayn ayn taliplere de ihale edilebilir. IskklUerin belll gün ve saatte Fın-

Maliye Vekaletince toprak tevıi talimatnam""inin tatbJ;.J ıçın ıeşJ<U 
edilecek Toprak Tevzi Komisyonlarında bir vazifeye tayinım halindr bıJ 
vazifeyi kabul edeceğimi ve en az 45 gün evvelinden haber vcrmcd~n bıl 
vazifeden lst.i(a veya bu vaz.i.feyi terk veyahut hizmetimden istifade edil .. 
mediil veya istihdamının devamının caiz olmadığı idarece takarrür etti"' 
rilerek vazifeme nihayet verildiği iakdJrde, komisyon mesaisinin bu yil~ .. 
den sekteye ugramaıı sebebiyle hasıl olmaın mümkün ve muhtemel zarar"' 
lara karşı ma.Jr.tuan ve ceza! şart olarak b~ yüz lira tazminat vermeyi vt 
bunun için hakkımda dava ikamesine ve U~m istihsaline lüzum oln.a~D 
bu taahhütnamenin icraya vaz'ı veyahut hazineden alacağım varsa bı> 
.alacaktan def'aten takas ve maİlsubu ve 1ine bu taahhiltnan1edcn mlitt" 
vellit herban&i bir lbti.Uıf için dava jkamesine lüzum hasıl olursa bu d•· 
vanm Ankara mabltemelerince rüyetini; kabul ve taahhüt ediyorum. 

dık.11da satın alma komisyonuna gelmeleri. «2599> 
Kat1 Te. Cinol ıı:l!<Urı Mıllı. Bethll 

L. JL J[llo L. iL 

Benzin 20000 

Mazot 10000 
Makine yağı 5000 

Gaz yalı 3000 

+ 
Beher tonuna 16 lira fiyat tahinln e

dilen 800 1.on lavamari.n maden k&-
mürü 8.4.941 gilnil saat 11.30 da pazar
hltla satın alınacaktır. Muhammen be
deli 12800 lira olup kat'! teminatı 1920 
liradır. Şartnamesi her &ün .lı:oruisJOD
da görülebilir. İ•teklilerin belli liilı ve 
saatte Fındıkhda satın alma kom.JllJ'anu-\ 
na gelmelr:ri. c2.596• 

7800 1170 

1350 220 50 
2500 375 

720 108 ... 
Malt.epe Aslı:erl Lisesi etüvil pazar

hkla tamir ettirilecektir. Pazarlılı: 5.4. 

941 tıünll """t 12 dedir. Keşif bedeli 
421 lira elli kunııtur. Evralı:ı ber ıriln 
Jromi'lyonda lll>riJlebUlr. İstelr:lilerin 
)?elli &in Ye Sllatte 84 lira lı:al1 teınl

natıal'iyle blrlilr:te Fındıklıda satın al
ma komisyonwıa a-elmelerL (2597) 

1 IST ANBUL .BELEDİYESi iLANLARI 1 
Tüı.-. bıt -

?07,15 IS,03 Bebekte Rumelihisan oaddeııinde 16-lS-20 numaralı ev
lerin yol istikametinde kalan kısımlarının hedirn ve tahawu 
edecek onkazmın satışı. 

"8,50 43,54 Rumelihısarmda Rwnelihisarı Bebek caddesinde 3/1 numa
ralı bınanın bedlın ve tahaBsill ede<:ek ankazının satışL 

12119,00 9'1,42 Rumellhisarında Refik.bey caddesinde 87 - 119 numaralı 
t'Vln hedim "" lahasırill edec..k JUlkıw.nm sal>fı. 

Tahmin b<!delleri Ue ilk teminatı mılı:tarlan yukarda yazılı üç parp an1caz 
aatılınak üzere ayrı ISTl açık arttırmaya konulmt11tur. Şartnameleri Zabıt w 
MuamelU Mildiirlütü kaleminde ıörillebilir. İbale 14/4/941 Pazartesi l(lnü saat 
14 de Daimi Encümende yapılacaklu'. Taliplerin lllt teminat makbuz Teya mek-
tuplar\)'le IJ:ıal.e ııünil mUll1)'en aaatte Daıml :Encilmaıde bulunmaları. c24.l.3-

ôKSORENLERE 11 TBlH HlKll [KREM 

Deniz Levazım Satınalma 1 
Komisyonu ilanları 

1 - Beher kilosuna teklif edilen 33 
kuruş 50 santim gali görulen 40000 kl· 
1o renkli ilstupünün 4.4.941 Cuma gü
nü saat 11 de Kasımpaşada bulunan 
komisyonda pazarlığı yapıJacaktır. 

2 - Şartnamesi her ıün İl saatı da
hilinde kom.iııyorulan bedelsiz olarak a
lınabilir. 

3 - İlle teminatı 1005 liradır. istek. 
illerin belli ıün ve saatte 24.90 sayılı 
bnwıun isLed.it;i vetsa.ikle bırlikte ko
ınls;yonda hazır bulunmaları tan olu-
mır. «2591. 

ao adet .A1ı1m11111ar • volt t ._ 
uaüik. 

44.400 - Jnlklp Jı:um 
88.800 Metre mikip çalal 
Yukarıda cins ve miktan yazılı Oç 

lı:alem ..,.a 4 Nisan 1141 Cuma günü aa-
at 15 de pazarlıkla alınacakbr. · 

İsteklnerln htanbuldaki komı.,...,..
da belli ıün ve saatte hazır bulumna
lan. c2590• 

YENi NEŞRiYAT: 

BENiM tlxivı:asf'n:ı•ix 
Bü;rük •• Mfıp'emh 1 M , ++ 

Gorkl'ııJıı dlin7a öloilemıde lanmm" 
elan MI erı -'>•-. m-.W ..... 
....... ,.., 

1 •n Bwa Alt Edk .,._ 
fmd.uı .._ y!....... Tlirtı;-

~. B-1 K 1 .. '+tl'Bllil -.,._ 
- old..,. J)finya Mahurlrlerln

..., lıenııimelııır - ""' " - ..... 
Ca.bl olanıll IDClpr tıdaı" - ~ - __ ..._olan - Ontver
lıltelerin:u ~ lııllıtün ...., =lan ..,....,nt1• .......... 

Mreo: 

Nü:fu.t büYi:yet varalı:asmdaki 1lüviyeti: 
- .......... J>iıı cezai pırt olarak laablıut elt!fi b4!f 76z lira;ra bdı&f 

Jll11li f&rtlarla müteselsil kefil olaralı: kefalet ..ıerun. 

~- .... ..-: 
Nü1ua llllvjyet varaltasmdolcl hllv\yetf. 
.NOT: Bu taahhüt .,. lıotaletname nalenıe - lıınzlm orun.cali· 

br.> (11131) (11170) 

ln~isarlar U. Müdürlüğü!'den : 

IDdan M,.·==en Be. % 7,5 Taaln&tı 
Lira ıı:.... Lira ıı:-

A~ tuiları 8000 adet l~ 90 88 
Alet topralı 3000 Kı. 

1 - Yukarda clııs ve mik1arı 7az>h malzeme açılı: 
almacaktır. ~ 

il - Jluhammen bedeli, mııvalı:lcat teminatı elı:alltme saati lllzasınd<ı rr 
bdır. 

m - Eksll!em 9/4/941 Çarpmba günü "88t 1~ de Kabataşta üvuıııı 
KW>ayat Şubesindeki Alı.m KomisyonUDıd.a yapılacaktır. ti. 

IV - Tutlalann eb'adı Z2X11X8 santim ve 1600 - 1700 santiırnıt d< 
,.. taııammQl ecleook ..,safta ol-11: ve bu evııa'fı haiz bulunduğunu re-mı! tıJ1 
boratuvar raporu De tevsik edmler münakasaya iştirak edeb.le<'ekle ~ 

v - İstelt!Derin eltıııltıne için tayin olunan ,un ve saatte> oı, ,,5 ıüvenrtı' 
~le ııumcte """*4r lı:om!Qooa müracaaUan. 


