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Balkanlarda 
Son Vaziyet 

Gecenin Ge
tirdiği Yeni 
Alametler 

Dün geceden bu aabaha 
'cadar ıeçen zaman me-
1&feai içinde Almanların 
~· ne pahasına olursa 
elaun Yuıoalavya üzeri
me yürümek kararını ala
caklaruu ıöateriyor. E
ier bu baYaJ'I yaratma• 
lan da aon bir blöf Ye de
aeme deiilae yakın SÜD
lercle Balkanlan aletin 
ardı;ma aöreceiiz.· 

Yugoslavya 
Başvekilinin 
Roma'ya gi
deceği söy
lenmektedir 
Almanya De lllr 
, il arp paOama-
1 ma11 lçlD ltaıra
: nm te,ell'blıtl 
1r1ca edilecek 

Yugoslavya· 
d ı ışıkların 
karartılması 
emredildi 

Harici politika 
hakkındaki be• 
yan namenin 
şimdi neşri bek· 
lenmektedir 

GirUle laarp malzemesi ihraç ediyor 

lngiliz ordu
su Bingaziyi 
tahliye etti 

Cebelüttank
tan bir çok ti
caret gemileri 
yola çıkıyor 

llalkaalaru -..ziyet aut saat 
'-l l•kipH... urdetmektedir. 
a&...,. lıuıilM kadar beliren ali· 
•eder; AblwlJHıa Balkanlarda 
l.arlıi lı.alıal eiecej:ini ı•termek
Wi.r. Bier, lıer ae ..,.ııuma ..ıursa 
ebQ, lr"?aran.ıa Yuıoslavyay• 
t&arrr llra'°"cei'ai ihsas eılen bu 
.. ı.e.ıtı. .AM"'° lıir lılöf n teladit 
dea._'tta ·~ yalua at111lerde Belırad, 4 (AJ..) _ Vlılden verilen 
•ııı.utır• ÇtlnK.erecek, alet bil- bir habere sııre Yuıoslav hUkOmell 
tii.a a_ı~a lmparatt.,.,ya lıaflıY• • ııom•.Y• hususi bir mümessil ıöndere-

Tabliye, Almaa 
ve ltaıyaaıarın 
ıaa ta•Jrb nv
vetterbdn taarn
za berine yapıldı 

Beş torpido 7e1Epare 
llaHnde vaziyet aldı 

Alceairu t (A..A.) - Bliytik 
mllı:tarda ticaret ıemileri bugün 
Cebelüttarık limaalDl terketmei;c 
laazırlanıyorlar. Bunlar arasuı.Xa 
lıt petrol ıemisi de vardu. 

eak ._ı Sırplnla ~ aelttlr. Bclld de General Slmovıç Ro-
Yu-Jlılerl fatııı arfweti artık 111aya gldoceklir. Ziyaret.o nı•k..<adı !-

•- ret -'Dl # talyan J:ıılkümetinden Almanya ile Yu-
lrice .. ı~ -··'Uu -.uiyeti P ıoolavya aruında harp patlamlUllll 
tekiWe teh~)eetl:'tirmek miimklia· (Dnalllı ı ııııeı a:rt..ıaı 
ıAii.r: Biıar::o l,. lstildile. miilld 1-----------

Kahwe 4 ( A.A. )- Din ak· 
fClm neşredilen resmi bir teb· 
!iğde Bingazinin lngiliz kuv • 
1>etleri ta.rafında ntahli11e e • 
dildiği bildirilmektedir. 

..... ı,.ete iısJa dokunıılmamıık 

... &eerıaa etmemek prtlle, mevcut 
luıti .,_ idame eylemek. 

Baau lqha da pubır: Y..,.... 1a..,.., aibve;la praatisiae inan
... -.Jıtadır, OsıluRa• ..ıueııaı. 

~&raflık laallada ··•·'- q· leae1< turr.eımer tataeübr· 
~ .... ubr, n)ıJal ma1-e. 
lıup Yautuİ ~k sibi lalçbir 
t.lı.liflat bbal etmiyecektlr. Ba 
talepler nJd eldaia -.ey• fı6 lliı' 
-.hiJet ifadeli lçiae ıinlltl tak· 
ılirde de ıllUtlı aab-.emette terecL 
ıAit lktenni7ecektir -.e.. lıa laa
llnta lıtltiba Y111ıııılav eb1Ji1et • 
lerı, llınatJar • Slovealer - Sırplar 
ııawtabık kalautlaNır- Dlladeıı bll
lliae lıellreıa lıütfiıı aJimotler, Al
-.,.... 1'1ı prta ayınıyacajı 
=lı.ezııalletlir. Almanya, bllilda 

Y....._v lıtlk6metiaill Uma
~ Pakta -..; 7.ı talep
"'1e llÜllltlr. Ordaau terlalalal 
la '-eıDelı.'-llr n laedefi Yuı_. 

"Ja,. .. a.ı.vı.taa ve aonuıa
J•daa larııaız bir Jıale sotmaJttır. 
a..nua lçı. ıı!• dlplematik t-as
lar, •hılr ı..rw, telıdit, tp,,;k ... 
lltilı.aaı ııilaa1ete erdltl ... lf)iı• 
-...... lh; ........ ı.aı.ııete 
.~ le----·. .. ~-. 
....._ eak., Aım .. ,. tıurrma .. 
~ ~lllr. Jıuırlıldarull •• 
lla 1 lbıaı e4er -.e ba turnıSÜ 
...:~ ._ .. ,a BuJprla-
~ halıadaa ldeaea ~ lıekleaell 

illetler ae elacak?. Bulan ini 
::- laJ'fa etaeaia " bu ... Deri 
'I' ..... ___ lmlıbı ,,.ki•· 
-.alaız. Maeu1atua motörlil Al
•ıı~ ltat'ııı.r- sirmekte bulun· 
~.: •• Yucosı.-. • Al-• laa
a.ı- da tabp•tıa arttınldıjl, 
"-_:sar orduu.ııa ta•a_. lıarlıe a: •ldap ..... -..rilmelıtııdlr· 
~in..__ AJmplarla 
tı. tt!• laarbı•e•ll _ ....... 
._;lı. l1a da lımıia l(lade inil
-- ~akı-•-. kndial .. ee ı.-
--,. .... meı:llari,,.tıadetlir· - CD a ıwwrrt> 

~AIA Ç ÇI 

BABDEtLE• 
u..ıw şırketı 

... çqit Ye JUi Stil 

1
11OB1 LY A 

~=-lı. •eıa ıirmek 1ııti1aler, 
..ıan.ı bir ılefa 1 + 1• 

ıatnıiJı edilirler. 
p lıtaalnd, Flıaeaııcılar, llblı 

ifa Yelnata Ne. 51/IJJIS. 
'l'elefea:22tlt 

Belgrad, Zağ-. 
reb açık şehir 

ilan edildi 

Tahliye Alman ı:e ltıılyan 
faik kuı--ve'lrr.,·n tanklann 
'rtiralcilc tıaPı 147' l>ilyük blr 
....,,.. .......... ftk1' hl• 

' 

Cebelü ttarık boğazında bet tor· 
piıo yelpaze halinde sıralanmış 
!ardır. Bunlar inıiliz ablulıasuı · 
dan her türlü kurtulmak teşcb • 
Jıllslcrine mhl ebıu:k vazifeaini 
almışlardır. 

Preteatoaetaıan 
_,..... V.,.ıngton 4 (A.A.) - (B.B.C.) 

Lıaıln f (AA.)- B.B.C. U1- fngllizln, Blngıuicldel MI • Amerika hüldUneti, Alman ve 1 • 
tere ıire, Yıısosln bitk6meti dün ıi" üı,e oe miVrimnaat depo • taıyan npıırlU'mm miiadereslnl 
akpm nmal bir bey ....... e 8lef- lannı tahrip ettikten _,.. ,e- protesto eden ikinci Alman 'Vo! t-
ntmittir· Bu beyannamede hali· hinfen uzale'•f1NflanJU'. taıyan notalvmı da kal'iyetl9 
bazır nzlyetlnl11 almmnmı leap reddetmiştir. 
ettirdif.:i blr~ok tedbirler era'!lada l-----------------------
l:tik6met harbe cirmelıt meebur 
kaldığı takdirde Belpad, Z.ifep 
'H Lubliyananın açık şehir olduk
larım ve miidalaa edilmiyec:ellni 
Uh ecteceiinl beyan etmiıtir. 

Yedek Subay tahsil 
mOddeti icabında 

d6rt aya indirilecek 
Bük6metin sulh uiruna sarfet

tiji pyretler netice vermedili ve 
laarp çıkhğı takdirde hiik6met bu 
ıarannı alakadar muharip dev -

1et1er• 1111dir;k~. k. • Bu hususta hazırlanan yeni kanun 

!'~~..: Ma1:~~ layihası 8. Millet Meclisine verildi 
m 1 Yedebubay -.e Tatbi.Jıat Okul. mektedlr. Bu liyihaya göre, Ye -

M e b u s a r ı D a larile ukerl fabrika ve müesse - dek subay ""' Tatbikat Okullarile 

edild• selerdeki tahsil müddeti hakkın- askeri fabrika ve müesseselerdeki 

teblig" ı da Milli Müdafaa Vekaletince yeni altı aylık tahsil müddeti icabında 

yeni başvekilin Ka
binede değişiklik 
yapacağı zannedil· 

aıenıektedir 

latilaar ... Jıl•elll' Bat-.ekill 
s.ııt Telekl 

BıldaJ>lltfe ' (,A.A.) - Jı(eb'ımn 
. bir dakib dev- eden bir 

-•ısı l.ede Kont 
..eı. l!kdetınif, bil ce 
'l'eleki'nin ınıihar etılli h.tıeri o-
tu- *iT· )leclil, teknr topla • 

5 ...... t) -

bir kanun !avihası hazırlanarak Genel Kurmay Başkanlığının tek-
BUyük Millet Meclisi Milli Mü- lifi üzerine Milli Müdafaa Veki-
dafaa Encümenın de tetkik edilip l letince dört ava kadar indir!lebi -
son şeklini aldıktan sonra Büyük leeektir. Bu takdirde altı aylık 
)',filet M~llsi heyeti umumiye • asteğmenlik hizmeti, indirilen müd. 
sine ııevltolundui!u haber veril • <Dnuıu ı lad _,_, 

Musevi Mühaci
rin cemiyeti reisi 
Ankara'ya gitti 

M.Barlas hUkOme
t ı mi z e teşekkür-

lerini bildirdi 
Musevi Mühacirin Cemiyeti re. 

isi M. B rlas Fılistinden şehri • 
mize gelmiş ve dün Vah, Belediye 

Reisi B. Lutfi Kırdarı ziyaretle; 
transit olarak şehrimi•den geçip 
Filistine giden Musevilere Turk 
memurları ve alıikadar makam -
lan tarafından gösterilen hüsnü 
kabule teşekkür etmlstir. B. Bar
las Musevt mühacirleri namına 

Kızılaya da 1000 lira teberrü et • 
m!f ve hültfunet erkanımıza da 
teşekkllrlerde bulunmak üzere dün 
akşamlti e1ıapnlle Ankaraya ıt.t· 
... tir. 

Tekmil gözlük-
çüler ruhsat 

almıya mecbur! 
Yeni kanun bu sa
bahtan itibaren 

mer'iyete girdi 
Sıhhat •e içtimai Mnneaet Ve

kaletince ıödilkçliler hakkında 

hazırlanarak Merlisçe tasdik edil
miş olan yeni kanun bu sabahtan 
itibaren mer'iyet mevkiiae Sİnlılf 
bulunmaktaılır. 

Buaa ıöre tek il ıözJUkçkler 

nıhaataame almağa mechurdm
ı.r ~ Kul:•hlame almak için bir 
istida ile Sıhhat MUdiirlllkleriae 
mllracaat olıuıacalı.tır. Oç ay lçİJI• 
de ruhsatname almıyanlann dük • 

Unlan kapatılaraJı. tiearetteıa -
ıaoluaacaklardır. 

BALKAN 
Vaziyetine 
Umumi Bir 
BAK 1 Ş 

Yugoslavya 
ile müzake
reler bir 

1 Mekteplerin er
ken tatili için şeh
rimizde. hazırlı 

çıkmazda! 
r Almanlar 

1 Maarif müdürlüğünde ve Vila
yette iki toplanh yapılacak 

1 Macar • Yagoı- . 
lav lladadanda 
tallşldata 'b a '. 

ladıl.ar -
İngilizlerde Yunan 
Yugoslav hududu· 
na 200 bin kişilik 
kuvvet göndermiş 
ANADOLU AJANSINDAN VE 
ANKARA RADYOSUNDAN: 

Yuıoslav matbuatı Alman bası
nı ve radyolarının uydurma lddl

<Denmı ' ••• oa:rfMla) 

Üç aydır maaş 
alamıyan yar· 

dımcı muallimler! 
t mdarUI bir • 
ıım llavalelerl 
glnllerlldl, la. 
kat dlterlerl ili 
IA lti...,_....I 
Yardımcı mualllmlerfn 3 Qdaıı

beri bir türlü verileınlyen maq. 
Jannuı biran evvel tevzii için büt
çede 300 bin llrahk bir mllnakale 
,..pıldığını :JUDnştık. Bu müna • 
kale üzerine lcabeden havaleler 
hazırlanarak peyderpey ,ehrimlz 
melı:teplerine gönderilmeğe baş • 
lanmıştır. Şimdiye kadar birkaç 
mektepteki yardımcı hocalar böy
lece maaşlarını almışlardır. Fakat 
henüz havale gelmlyen mektep -
fer çok olduğundan buralardaki 
muallimler üç aydır parasız kala
rak cidden müşkül vaziyete düt
müşlerdlr. Bu münasebetle yar. -
dımcı muallimlerden müteaddit 
imzalarla aJdığımız mektuplarda, 

(Dnuul---) 

Y enikapıda de
nize yuvarlanan 

yedi hamal! 

Lise bitirme ve eleme imtihanlarına 
hangi tarihlerde batlanacek? 

Maarif VekAletinin emri üzerine 
Orta, Lise, öğretmen Olrul!arında 
dersler 16 nisan akşamında kesil. 
miş olaca '-tır. 

İlk mektepler de dahil oldulu 
halde imtihanlar 15 mayısa luııdaır 
bitirilecektir. 

Orta, Lise, ÖiJ'etmen Otııl1an 
imtihan hazırlıklarına betlanut • 
lard:ır. 

Müdürler gelecek hafta lıçlnU 
Maarif Müdürlüğünde toplanarak 
i.mtihan günlerini kararlaftıra • 
caklardır. 

Diğer taraftan tiıı: mektepler • 
deki ders t:esiml hakkında karar 
vermek üzere Vilıivet İlk Tedrisat 
Meclisi de önümüzdeki hafta fıçin
de Valinin reisliğinde toplana • 
caktır. Toplantıda ilk mektep • 
lerin ne günü tatil edileceği ıw
laştırılacaktır. 

İMTİHAN GUNLP!Rt 

3 - 21 nisanda ı:..ı.e bltiıme tm
tihanlarma ve 22 nlADiia Orta 0-

(Dnwa ..... _,,, .. , 

Pasif Korun
mada askeri 
mikellefiyet 

kanuna 
Bir aydan fazla ç• 
lltacak tetekkül
lerde bu kanun 

tatbik edilecek 

•· lf Veldll ._ Alı Yleel 

Tramvaylar. 
ela aktarma biı. 
let bu sabah 

başladı 
Aktarma biletler 
" kıt'a,, lstasyon
lenndan binilmek 
Uzere muteberdir 

Pa~f koıuııma lı:anununua ıt Ba sahaht.aa itibaren f"brimia 
-cu maddesinia tadili Ye bu b- tıamvaylarmda aktarma hilelle-
nuna yeni buı lıiikiimler llivesi ria tatbik olunmaslllll lıııflanıl • 
brarlaıtıralara.k hn hususta Jeai aıqtır. Ba lıiletler 1 ııtın mtidclec-
bir hnua li7ihası huırlanara.k le muteber •lmaktadır ve birind 
Bliyiik Millet Medislae -.eri~ mevkide U lumq, ikinci mevki .. 
tir. Buna pre hazarda laerhaqi l,S lmnqtar. 
phlr, kasaba "3'• mUeMaede ba- Aktarma lllleCler Bqiktaf, Ak-
•• turnızlaruıa bqı korunma 1ar111, Bebek, Kanlıli1, Ortakl7, 
lıanunlle ıapılaa lı.orıuıma tefek· Emllliall, Şifll, Fatih ve emsali 
ldl.lleriadea lıerhıuıcl l:lr •1daa clııt'a. ı.tuyoıılaruıdaa biail melı: 
fula mllıldet faeliJette haluadm- tbere mateberdir. Bu sabah pliıa
mak 1isuqeJlne n tepkldllleıe taalar, batr.törlu ber laatta do-
muktezl eflıum _..eri mllkellefl- laşarak aktarma bilelerin aliıka 
, .. lıanaa •• ahamaamesiaia Jril. cöriip ıllrmeditıni tetkik etmlı • 
lıümleri dalailinde hizmete saiml· lerdir. Yine bu sabahtan itibarea 

<Denmı ı - _.,..., e7lılı: bnıeler de haılamııhr. 
Haliç Fenerinde Yenikapı Is • '•;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;mi 

telesinde mavnadan sahile altA" I• 
kütükleri çıkartan hamallardan 
Hasan Uçar, Mustafa Ay, Ahmet 
Yazıcı, Ali Altan, Mehmet Demir, 
Hüseyin Karadajt, Bayram ÖZcan 
üır bir kütüğü naltlederlerken 
birdenbire kütük ellerinden kur
tulmuş ve lıensi de denize dökül
müşlerdir. Hamallar etraftan ye • 
ti.enler tarafından lrurtanlmı• • 
lar, içlerinden Ahmet Yazıcı fazla 
au yuttuğundan baygm bir halde 

(Devamı 1 - --) 

Beykoz civarın· 
da büyük bir 

orman yangını 
Dlin BeYkoza tibl kılıçlı kıiiytl 

civarındaki ormanlarda bilyGk bir 
yangın çıkmış, ateş genişledlA!n • 
den latanbuldaıı da :yardım ısıe.
miştir. Nihavet köylü 'ft uktt • 
ferin ça!ıfınaslle yangın ıllln gece 
yarın ııÖndürülebilmiştir. Yanu 
onnan sahası henüz hesaplanma· 
mış, angının ıebebl hakkındalıi 

tahkikat da tamaııı1uımıtw. 

ÇERÇEVE 

Bir Milli 
NEciP FAZIL KJSAK'OBls 

Macar BafYekllw. lati1ıan 
Dıl eeıe deWet eder. Biri, mllı
yere lı•tl .. ıp da ahlrtle .-ı. 
Ye fiklyetsb llrfiaea milletle
rin rulıuatlald derla prMidllı,, 
'bedbahtlık, (ltndhhıi apla 
prme • Compleıuı d'lnffrle • 
rite) aJıdeslnİll, tek, preftl " 
-·aı IHr fertta la1N•hlre ,.._ 
lak vena•' lkbleld, ''"'•• 
lana lıqllalerde Jılacariatam, 

.asM ..U.takil lllr millete lılle 
ciru ıeleeelı mllcyuta yeııi 'bir 

l ek :rapllllJ1I tepltı.ta .... 
.... w-m•l•n... 

Ca•ıııe IDJu Macar Bqnki
llaia .U..11, elbiea mielıet le 
1elmi1ea, mefi)oe de alırı ~ 
... lllr nala 1t11111..ı.ıa. 1Pa•• 
ti prel Ye laa)'Si1et muJıuebeli 
J'tidlıulea bmaç IMilllW.ir. 

Doet n dlpaa herkM, fert '" 
..ıu.t 1ıer wrbk,- .... 

·'····· J 

• Blrçek allmet, arak itimli ff 
alıtemli kıtal politlbalııın bl· 
ttin iaaaalık '1_.... l:er tfirUl 
••ım•_ll .,,........J'• baıla
dıtı mer':•bıtle Ya af J•vat 
==h•• .......... tnll ... te-
1e.lll marilrtlerl para etmez ol
... • •ihveria her kıynıetl 
kendiodme r~11 ve ilhalı. etlicl 
ı..,ı. adaııni~li, Ubuüarda 
blle miailıoiz bir umacı çelıte • 
aile 11rılmıya ha•l•!lllflır. Ba 
çehre karşı:ilnd• ,..,refti insan
lık, iırter mib vrrin i~inılen, i ter 
dı andan, çeşit •qit leuilerial 
ortaya almak çotmna slrmiştlr. 
Bu çıtır, mil:veria, lsell4li _... 
Z11)1lanDU1 bquu ıe-k çmlınJ 
Ye ha ptıt, ı.ntıiwa ıı:a.iıl .. 
f8 CJiırıadan bir INı lHIP~ 

• 
Çetin ve betflııht şartlar Pi • 

tmda lıendlsini \'e milletini iıla
re etmek lı,ııdr~Iİnp artık malik 
olmadığını ~aıarak unına kı
yan Macar Baıvekilinin ıa' ali. 
itte n lalbtete ...._ 



!? - SON TELCRAP' - • ll1sAN 1M1 

Nı:.PEDE - --
0 ESKlLER?. 

Genç bir mealekdaf, ihti
yar- bir bayanla konu~muf, bu 
müıııkatı, gazetesine reportaj 
cliye yazıyor. Hanım nine, 
aenç mealekdaıa ıöyle ıor
muı: 

c- Bağlnnca yerleri titre
ten o eaki erkekler nerede? .ıt 

Hurda, burda amma, ba
Jnm nineciğim, bugünkü ba. 
yanlara elbise, papuç yetit
tirmekten ses çıkaracak ta· 
kitleri kalmadı!. 

KARACANIN 

EVi 
EvveLlı:i gün, bir münase

betle, gazeteci arkadaılar bir 
yerde toplanmıf, konU§uyor· 
dak .. Bir arkada§ §Öyle dedi: 

c- Ali Naci Karacan eYİ· 
ni yıktırıyormUf, neden aca· 
ba? ..• 

Server Bedi, hemen ıu co
-bı verdi: 
. c- Babıilide artık yaka· 
cak gazete bulamamlf ola· 
cak! .. ıt 

iKiSiNi 
alRDEN 

Gazetelerde okuduk: Bir 
delikanh, ıevdiği kızla bera· 
IMır, anasını da kaçırmıt 1. 

İyi amma, çok büyük ve a· 
fır külfet değil mi?. Kızmı 
anladık! Anuuu ne diye ka· 
pıyor?. 

Bir arkadat, f(iyle dedi: 
- Kız pek küçükse ... 

Serbest lfJilP 1 
Şarapçılık ~ 

1 
TClrk ÇOCD ları 

Her şahıs yılda 500 geçe r ilen 
kilo şarap imal ede
bi 1 ece k Prim de 

verilecek 
Haber alındığına göre, Gümrük 

ve İnhisarlar Vekaleti tarafından 
hazırlanan yeni içki kanunu bu
günlesrde Meclisten geçecektir. 
Yeni kanun ile her şahıs kendisi 
için senede 500 kilo şarap imal e.. 
dcbilecek ve ticaret maksadile o
lan imalat için de İnhisar Müdür. 
lüklerinden müsaade alınacaktır. 
Şarap ihracatı yapacaklara büyük 
bir yardım olmak üzere prim de 
verilecektir. 

OçüK llADEBLER 

ViLAYET ve BELEDiYE: 

Üsküdarda, Harem iskelesinde 
Eyüp, Kadıköy banlıyö haltı ve 
Boğaziçinın Anadolu kısmı imar 
planlarını hazırlayıp Şehir Mecli
sine vermiştir. Şehir Mecilli bu 
planları tetkik ve tasdik ellikten 
sonra Nafıa Vekaletine gönderile-, 
cektir. 

* Harem iskelesindeki halk plL 
jının tev.iine karar verilmiştir. * Fransız sefareti Taksımdeki 
konsolosluk binasını satılığa çı -
karmıştır. Bina yıkılacak ve bir 
kısmı da yola alınarak İstikliıl Cad
desinin m<:ydana yakın kısmı ge
nişlemiş o:acaktır. 

Geçen gün binlerce geaç subey 
namzedinin Taksim Cumhuriyet 
abidesine çelenk koyuşlarını sey
rettim. Kaldırıml:ırı titreten sert 
adımlarla önümden geçen bu bin
lerce Türk çocuğunun hepsini:ı 
yüzünde, bir idealin lunçlaşıruş, 

pembeleşmiş ifadesi \'ardı: 
Türk vatanının bckç:Iii;i ... 
Gençler, şöyle aııd :ç tiler: 
<.:urnhuriycli, İnönuotin işaretı 

ıle tılünciye ve kantn1tı.ın son daın~ 
!asını akıtmcıya kadar ~·~atara -
ğız. 

Onların babaları Çan ,kkalcılc 
ar:.laniar gihi dôı;ü~lii Cr.;arın a
ğobeylcri, Sakarya boylarında ge
rtlerce kan ak;ttı. 

Elbette, bir giin, ayni mukad • 
d•s 'azife saati çalarıl\ bu kah- ' 
ran1~ın genç- v:ıt:ın nöhctçileri, nö
bet sıralarını güz kırp nadan ifa 
edeceklerdir. 
Tnrk çocukları, 5eref!i Türlı: bay· 

rağının al rengini, daima, asil 
Türk kanile ayni tazelik ve güzel-. 
tikte muhafaza etmesini bilecek
lerdir. 

Bu vazife, onların, ırklarından, 
tarihlerinden tevarüs ettikleri bir 
yiğitlik şanıdır. 

Döğüşc döğüşe, dünya harp mey
danlarında nam bırakmış olan 
Türk çocukları, döğüşnı•'>ini bil • 
dikleri kadar, döğüşmcsini sever· 
ler de ..• 

REŞAT FEYZi 

Günün meselesi: 

eni manifatura 
par i e i geliyor 

• 
lngiltereye yarım milyon lira-
lık manifatura sipariş edildi 

Yerli labrikalamru:ı:ı.n faaliyeti tereden yeni bir parti manifatura 
S'!lycsinde manifatura ihtiyaçları- getirilmiştir. Manifaturacılar şir-
=ın mühim bir kısmı karşıJan - keti ithalatın muvazeneli olduğu-
dığından hariçten her yıl yapılan nu nazarı itibare alarak bu sene 
17-18 milyon liralık 'llani.fatura it.. için daha beş yüz bin liralık ma-
halltı bu sene dörtte bir nisbetine lın bütün ihtiyaçtan karşalıyaca-
kadar İıınllijlir. Fabrikalarımızın ğına kani olmuş w yaınm milyon 

liralık bir sipariş vermiştir. Bu 
fazla randiman almak için göster- mallar da üç ay içinde İngiltere 
dLklcri faaliyet artt>eından piya - fabrikalarından getirilmiş buluna-
salarımızı yerli mallarımız tama - caktır. İngiliz malları yerli fabri-
men kapatml!jtır. Avrupa maLı o- kalarunızın yetiştiremroiği kalite-
larak merout stoktan başka İngii- !erden olacaktır. -ÜsW<üdar meydanı 
kaldırımlarına 10 
bin lira harcanacak 

Üskiidar iskele meydanında Be
lediyece yaptırılacak olan kaldırım 
ve bordurların inşaatına ayın 15 
inden sonra bqlanılması kararlaş
tırılmıştır. 

Bu işe 10 bin 289 lira sarfoluna. 
caktır. İnşaat dün Belediyece mü
nakasaya çıkarılıruştu-. 

-0---

lzmlr ticaret mtdlrl 
Diyarbakır Mıntaka Ticaret Mü

dürü B. Ekrem Ediz açık bulunan 
İzmir Mıntaka Ticaret Müdürlü -
ğüne tayin edilmiştir. 

Sarayburnu Atıf 
Poligonu 

inşaatı başhyor 
Beden Terbiyesi Genel Direk -

törlüğü, Belediye tarafından ken. 
disine verilen Sarayburnu par • 

kının yanında deniz kenarındaltl 
sahada atış poligonu inşasına bu· 
günlerde başlıyacaktır. Bu huswı. 
ta İstanbul mıntakasına lazım ge
len tahsisat gönderilmiştir. Poli • 

gon hazırlandıktan sonra kız ve> 
erkek mektepliler arasında atış 

müsabakaları yapılacak ve genç
lerimiz ufaktan atıcılığa teşvik e
dilecektir. Poligon bu yaz tamam
lanacaktır. 

Ba'} a elılrlerden 
get"rilen taksllerı 
Son günk?rde İzmirden birçok ___ .,(_ A • • .)._ __ _ 

taksı oU.'T\obillerinin şehrimize gp- -. ( D LI y E ve PO L I SJ ·----
t:rild' ;ı n:ı burada ı;alıştırilinak 

istendiği gürülmekt.roır. Adı• d k 2 h k• 

RADYO 
Aboneleri 

-
100 binı bulan abo-
nelerin sayısı yeni 
tedbirlerle daha 

arttınlacak 
Yapılan bir istatistiğe göre, 

memleketimizde son iki ytl içinde 
radyo abonelerinin sayısının git • 
tikçe tezayüt ederek halen 97,241 
radyo abonesi mevcut olduğunu 
anlaşılmıştır. Bunların 38,907 si 
İstanbulda, 10809 u Ankarada, 
6,155 i İzmirde, 3,138 i Bursada • 
dır. Eskişehir, İçel, Kırklareli, 
Konya, Manisa, Samsun, Seyhan 
ve Zonguld&kta da binden fazla 
radyo vardır. 
Diğer taraftan Radyo İdaresi a. 

bonelerin sayısını daha arttırmalı: 
için yeni çareler aramaktadır. Bu 
meyanda, taksitle radyo satl!jı he
men hemen durmuş olduğundan 
halka mahsus ucuz tip radyo ma • 
kineleri temin olunup bunların 
!köy !ere ve halka taksitle satılması 
da düşünülmektedir. 

Anıt- K bir ıçın 
açllan müsabaka 

Ebedi Şef Atatürk için Ankarada 
Rasattepe'de inşası takarrür eden 
Anıt - Kahirin avan projelerini 

hazırlamalı: üzere Tüı:>k ve ecnebi 
mimar, mühendis ve heykeltr&§lar 

arasında serbest bir müsabaka a
çıldığı dün Güzel San'atlar Aka -
demisine bildırilmiştir. 

Müsabaka 31/10/941 akşamı hi· 
tam bulacaktır. Aliikadarlar mü -
sabaka dosyasını alabilmek için 
şimdiye kadar yapmış olduk.lan 
eserlere ait vesikalarla Başvekl
lette muteşC'kkil kornisyo~ mü
racaat edebileceklerdir. 

-~-

YugoslaY blrııı· ·11 
imtihanı 

Yaz~n: Ahmet Şükrü ESMfJ 
Üçlü paktı imzalıyan naıırlarıil 

işbaşından çekilmeleri iizeriııl 
mihver devletleri lara{mdan Yıl' ı 
goslavyaya karşı takip edilen P 
yasetin mahiyeti ne olabilrceği ef' • 

velce mal\ımdu ve tahmin edilr 
bilir ki iktidan ellerine alan 1'11' j 
g-O>lav d~vlet adamları da buıı' • 
hesaba katmışlardı. Yugo lavy• • 
Jl1Jl iki çeşit tazyik altmda bul~ • 
tloğu görülmektedir: 
1- Tebaalarına yapılan mu• • 

meleyi bahane ederek Alman)·& 
İtalya, Yug()s.lavyadaki Almanlr 
n ve İtalyanları bu memlekette' 
~ri çekmektedirler. Bu 1 reke 
tin tazammun ett'r:i tcb it. iın 
lüzum göstermi~·e,·ck dere<'cde r 
şikardır. Yugoı.lav halkıııa. r.ı 

lekelerini mihver dedetlerilc b 
harbin arifesinde imiş gibi ı: 

termek istenmektedir. 
2-- Fakat ikinci tazyik daha 

hemmiyetlidir: :\lilıvcr d.ploııı 

ıisi, yapılan değ~ikliğe karşı· Jl 1 

vat nnsurunu aleyhtar gibi gö t 
meğe çalışmakta ve Yugodlav b' n 
!iğini sarsmak için elden gel 
yapmaktadır. 

Filhakika mihverin bu sah 
tahrikatta bulunma" için vaziY 
tin az çok müsait olduğu da ı 
lumdur. Cenup Sla\"ları devleti 
teşkil edrn unsurlar arannda Sı 
!ar ekseriyeti le kil etmekle be 
ber, Hırvatlar da ikinci un ur 
!arak ehell\rnİ• ~ \'I' i <rlıktırl 

" 1). "' ... Uzun ; 3' ~· e- ı.. rktır ' tah ~.~ 
küıio } ~ "' '1;' ':, ..:a ~vatlar!". 11 < <!" .... " ""' r d_, S!:-~ ~ ;ı ı:. .. _ Jkar .. , 

. ·; ~ ı; · } UIUk el' 
11 •· ~ .. g J 'f. kın tatbiki ııarsın il' 1 

sirİ 1 ~ !ere, !en me ılunmal•" ı 
umuml. ıatim ve •lal n:·~nup Slsf 

Annemi iıterim, annemi ... di· 
ye tutturmuttur.. Beriki ifık 
ta ne yapıın, çarnaçar ikisini 
birdaı omw:layıe ırötürmüt
liir. 

* Şehrimizdeki verem müte -
hassıslan Ceğaloğlunda Etıbba O. 
dasında bir toplantı yapmışlardır. 
Toplantıya Heybeliada Sanator • 

yomu başhekimi Tevfik İsmaıl ri
yaset etmiştir. Toplantıya iştirak 

eden hekimler bu vesile ile tcc -
rübe ve tetebbüleri netic<>leri hak- ı 

kında meslekdaşlarına faydalı ma. 
lılmatlar vermışlcrdir. 

* Belediye İktısat Müdurlüğü, 
gazino w ,kili yerlerin yeni tari· 
felerini 15 nisana kadar tamam -
lıyacaktır. Bu zamana kadar ge -
çen seneki tarifeler tatbik oluna -
caktır. 

Araba sahiplcrir.'"11 söylediğine ıye en açan mu te lr 
göre, bunun sebebi, İzmirde u i~ b• k•f d J 
olması, İzmir Belediyesınin işlek Jr Saat SODra teV 1 e İ diler 
durak yerlerinde !azla arabaya 
müsaa<le etmı•mesi ve İstanbulda 
tek ve çift numaralarına göre her 
gün varı nisbette işleyen taksile. 
rin az olması yüzünden fazla iş bu
lumnasıdır. 

Bir makara muhtekiri de tevkil oıua~u • 
Dır Di' a_ırcı 3 yıl Yozga&.'.J stir ıecek 

istanb ı kazalarında 
çekirge macadeleal 

la d 1 talıslll:n net> ;)! n ev e L '.-tun ld le .ı znman, 
un'iurun bin. od;1yi geçincıne ..ı 
meleri gibi bir ~lı: ş,e doğurmutlt'I 

Büyük harp, rz11lfımdur ki, bi
raz da bu cenup . ')avlan devted- • 
nin kurulma<ı için yapılmış ıı" 
mücadele idi. Fakat harpten soıııf 
Sırp, Hırvat ve sı~ven devleti ııl' 
mı altında kurul~.ı tC'f'kkiil Y'.1.; 
rümedi ve Kral ~eksandr, l'" l 
senesinde Yuı;:OS:-· ya namı alili' 1 

da devleti yeni b5~tan tanzi11ı I' · 
derek milli birliği !rnrmıya çalıf 
Bu teşebbüs Hırvalların ımıka" 
mctile karşılaştı. Ve niha~·el 19 il'i 
senesinde Kral Alek,andr Jlhr5 

yada bir Hırvalın kurşunilc lı• 
!edildi. Bundan sonra da Sırpl•',ı 1 

Hırvatların arası açık ~aldı ~e 'ııı 
cak aşaı:ı yukarı •Jllı •·azıyt \ 
olan Çekosloukyanın iıkibetİJl JI 1 

den sonradır ki harbin arifesill'C 1 

bir anlaşmıya varmak müınkiİJl ~ 
du. Ağustos 1939 tarihinde kıt'' 1 

lan bu milli birl:k ilzcriM Hır• 
!arın lideri Maçek kabineye 

llEDEN 

YAPMIŞLAR?. 

ltalyan donanmasının Şar
ki Akdenizde uğradığı aon 

ğlübiyetten sonra, gazete
*de, mütalea ve tetkikler İn· 
tipr etmekte devam ediyor. 
Dikkat ediyorum; hemen U• 
a.mi fikir, fU cümle ile büli· 
sa edilebilir: 

İtalyanlar gemilerini ıevk 
"tıe idare etmeaini bihniyorlar. 

Sorması ayıp, amma, o hal
de, milyonlar aar{ederek, ne· 
den bir donanma yapmıılar .. 
BiR OKUYUCU 

SORUYOR 

Bir okuyucumdan mektup 
aldlDl. Benden tunu soruyor: 

c- Çoktanberi, dostunuz 
Oaman Cemalden bahsetmİ· 
J'Ortunuz, neden acaba?. 
Düıündüm .. Hakikaten çok 

mu oldu, diye.. Kollekaiyonu 
kartbrdnn. iki gün ohnuı ! .. 

Bu okuyucuma fU cevabı 
..-eriyorum: 

c- Oaman Cemali benden 
çok Rvmenizi kıskanıyorum, 
.>. - 1 -eruau···• 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 19 

* Haliç vapurlarının hazirandan 
itılıaren Münakalat Vekaletine ge.. 
çece~ tahakkuk etmekte ve bu 
maksatla heyet tetkikler yapmak· 
tadır. 

TiCARET ve 5ANAYI: 

* İktısat Vekili Hüsnü Çakır 
dün Sümer Bankta me gul olmuş 
ve iplik tevziatı işıni de tetkik et
miştir. * İngiltere müstemlekelerine 
sipariş edilmiş olan kalın sığır de- ı 
rileri ~<'hrimize gelmışt.r. 

MÜTEFERRiK: 

* Ilafael oğlu 80 yaşır da Mi on 
adında bır ihtiyar geçenlerde bir 
bisiklet tarafından yaralaıunış ve 
Beyoğlu hastanesine yatırılmıştı. 
İyileşen ihtivar diin hastaneden 
çıkarılmış, fakat yolda ölmüştür 

* Eyüpte oturan Hakkı isminde 
birisinin 9 yaşındaki oğlu Hasan 
dün. 726 numaralı şoför İsmaılin 
idaresindeki otomobilin a ]tında 
kalmış, karnı patlıyarak Etfal has
tanesine kaldınlmıştır. 

Yavru hastanede çok ya.,<amıya -
rak ölmüş vak'aya Müddeıuınu -
milik el koyarak tahkıkata b~ • 
lanmış, ~nfor yakalanmıştır. 

OLKOLA 
Müellifi: Nizamettin NAZİF 

ııalanna yaklasırlarken onun elini j 
tutmuş; 1 

- Buradan çıkınca biraz bera. 
ber dolaşalım olmaz mı! 

- DemıştL 

lardı. Semihin, ikide bir sigara ver. 
mek bahanesile uzattığı kutunun 
pırlantalarından gözlerıni ayıra

mıyan Daniş bu sözü benimsemek
te gecıkmemış ve bir aralık kade
hinı kaldırarak: 

- Evlatlarım!.. Sizi nişanladım. 
Bir yastıkta kocarsınız inşaallah! 

Dıye haykırmıştı. 

Nacı buna i,lıuz etmeğe lüzum 
görmemiştı. Şımdi de lüzum gör. 
müyordu. Fakat barda umum! 
neş'eye ;;oğ.ıkluk !-atmama~ ıçin 
susmuşken §ımdı şoyle düşündtiğii. 

için susuy-0rdu: 

Haydarpaşa • Sivas 
trenleri 

Havdarpaşa - Sivas trenlerinin 
Sivasa muvasalat saatinin; gece -
nin çok geç saatine tesadüf ettiği 
ve bu yüzden yolcuların müşkü
ı:ıt çektiği görülerek 6 mayıstan 
itibaren muvasalat saatinde tadilat 
yapılaca~ı oğr~nilmiştir. 

Açık İş ve :\Jemuriyetler 

~laden Tetkik ve Arama Ens -
titüsli Genel Direktölrüğü 100 ve 
110 aylık Licretle ve müsabaka ile 
iki ressam aramaktadır. 

Askerlik hizmetıni yapmış olan 
isteklilerin 9 nisan 941 çarşamba 

günli Ankarada yapılacak müsaba. 
kaya iş• irak edebilmek üıere 8 
nis;ın s;ılı güı;üne kadar müra • 
caat etmelidirler. 

Murgul bakır madeni işletmesi 
için Etı Bank İdaresi aylık 250 lira 

ücretle bir topoğraf aramaktadır. 
Umum Mü•ekaidini Askeriye 

Cemiyetı mütekait bir muhasib 
ile bır gece hademesi aramakta
dır. 
Nişan~ında Kenan Tevfik has

tanesi müdürlüğü hasta bakıcı a
ramaktadır. 

resimler, piyanonun ve geridon. 
!arın ötesıne berisine konmuş o
lan gümüş çerçeveler içındeki sa
kallı veya uzun bıyıklı akraba -
!arın veya dostların sırtlarındaki 
müşir ve vezir üniformaları gör -
miı~. geçirmiş bir aileyi olanca 
ihtı5a.'Tlile göze vuruyor. Bununla 
hakikaten nişanlansam ne olur 
sankı? Nışan evlemnek demek de
ğild r ki.~ Hem niçin evlenmiye

yim? Bekarlı~a veda edecek yaşa 
gelmedim mi? Haydi şu işi bır 
parça ciddiye alalım. Zaten kıza 
kanım kaynıyor. Cavidanla Semih 
arasında geçen sahnelere hayret 
etmiyecek derecede pişkin bir hali 
var amma ... Birdenbıre hükmet
mek de dCli!ru değil. Belki ol<ın bi
teni farkedemıyor. Hem ederse ne 
olur" A~abcysınin ve arkadaşla -
rının yaşıyış tarzından onu mes'nl 
tutmak doğru mu? 

Çıvi ihtik:iirı yapmaktan suçlu 
Zindankapısında çivici Y ako Ba
har ve Abdullah isminde iki tüc -

car dün asliye ikinci ceza mahke
mesinde muhakeme edildikleri sı

rada dııruşmalarının mevkufen 
devamına lüzum görülerek hak -
larında tevkif kararı verilmiştir. 

Bir müddet koridora ç1karıla -
rak müzekkereleri hazırlanmakla 
iken koridordan bırdenbıre heri
kisi de kaybolmuş ve adliye poli

sine derhal haber vcrilrni] ise de 
mevkuI!ar bulunamamıştı.ı-. Sür'at
le ikinci şubeye malılmat veril -
miş; ancak ko.'"1dorda onlara ne
ızaret etmekte iken kaçmaları Ü.. 

Eerine suçlu vaziyetine düşen po
lis Ş~rafettın aradan bır saat geç
meden iki mevkufu da yakalıyarak 
müddeiumumiliğe teslim etm!ştır. 
Diğer taraftan Tophanede Neca

tibey caddesindeki dükkanında 
beş kuruşluk tüfekli makarayı on 
beş kuruşa sattıı"<ı idJia olunan 
Şabat Samarya da, mahkemede 
tevk1f olunmuştur. 

Dİ<'iER İHTİKAR VAK'ALARI 

Elektrik pillerini ve fenerleri 
fazla fiatla satrraktan mahkemey~ 
verilen Hırista ve Manolun mu
hakemelerinde, gelecek celsede 
karar bildirilecektir. 

Ticaret müdür vekili Necmettin 

rim, mesele kalmaz. Fa-kat bu -
nunla birleşmemin mutlaka şu 
faydası olur: Dündenberi tanıdı
ğım nekadar kadın varsa, hepsin.in 
evlerine dedikodu korkusu duy -
rnadan gırıp çıkaıbilirim.• 

Bu netıceye ulaşınca Naci ayağa 
kalktı ve boşalan kadehıni kendi 
elile doldurduktan sonra: 

- Feriha gel! • dedi - nişanlının 
kadehinden bir yudum al! 

Ve kız bu arzuyu yerine geti • 
rince hiçbir merasime lüzum gör
meden kollarını beline doladı ve 
dudaklarını dudaklarına yapIJ -
tırdı. 

Salondakiler bu sahneyi uzun 
uzun alkışladılar. 

Metenin riyaseti altlllda toplanan 
Fiat Murakabe Komisyonu şeker, 
sabun ve kakao ihtikarı yapan üç 
ticarethane ile kendi kendini lüks 
mağaza addeden bir ticarethane
nin sahiplerini müddeiumumiliğe 
vermcğe karar vermiştir. 

KARARLAR 

İkinci asliye ceza mahkemesin
de mevlm!en muhakeme edilen 
R~it Sevil isminde •bir Musevi ta
cirin, jeHltın ibtıkfırı yaptığı, ayrı 
ayrı üç satışta yüzde üç yüz kar 

temin ettiği ve fatura vermediği ile
ri sürülüyordu. Hakim Kemal ~
kın dün ~-ok fazla karla satl!j ya
pıldığını sabit görmüş, Raşit Se
vilin üç ı.ene müddetle Yozgada 
sürülmesini, 750 lira ağır para ce
zası ödemesini, 1125 lira değerin
deki 35-0 kiloluk jelatinin müsade
resini, ayrıca, mahkumiyet karan 
suretinin gazetelerle neşredilerek 
iliınını karar altıııa almıştır. Diğer 
taraftan Raşit Sevil satışlarda fa
tura vermemekten beraetine ve 
bu satl!jlll!dan birinde komisyoncu 
sıfatile hareket eden Samuel Par
donun da, fatura vermemekten 
yirmi beş lira para cezası ödeme
sine karar vermişh-. Kararın bil
dirilmesile beraber son tahkikat 
safhası bittiğinden, Raşit Sevil 
serbest bırakılmlljtır. 

ve bunları sofra üzerine dizmeğe 
ha11rlanırken ayağı, yerde yatan 
Cavidana çarpmış ve kösteklenip 
yüzü koyun yere düşmüştü. Ca • 

vidan korku ile uyanmıştı. Semih 
gözlerini uğuşturup ne olduğunu 

anlayınca hiddetli hiddetli ho • 
murdandı; 

- Yine mi sakarlığın tuttu dadı? 
Fincanların yarısı kırılmıştı. Ka· 

dın bunları toparlamağa çalışarak: 

- Ne yapacağım şimdi ben? 
- dedi - hanıma ne diyeceğim? 

- Her halde bizi burada gör • 
düğünü söylemiyeceksin. Ben sa. 
na bir düz'ne fincan getirir.m. 

- Bu masalları çok dinledim Se
mih Bey! Siz hep vadcdersiniz. 
Fakat hiç bir zaman vadinizi tııt· 
mazsınız. 

- Tutarım, tutanın, bu sefer 
tutarım. Amma, sen de artık bm 
burada görmeğe alış dadı. 

Havaların ısınması üzerine Vi· 
layet Ziraat Müdürlüğü bazı ka. 
za.larda şimdiden çe1'irge müca 
delesine başlonmasına karar ver
miştir. Çekirgeler daha uçacak hL 

le gelmeden yerlerinde yakılarak 
itlaf edilecektir. Böylelikle çekirge 

baskınları tamamen önüne geçil 
miş olacaktır. Bu hususta kaza 
kaymakamlarına icabeden tamim· 
ler hazırlanmıştır. 

Veremle mtlcadele 
için konleransıar 

Verem Mücadele Cemiyeti idare 
heyeti yeni bır faaliyet programı 
hazırlama 'ıa başlamıştır. Cemiyet 
mensubu doktorlar mekteplerde 
talebeye ve Halkevlcrinde halka 
konkran<lar vereceklerdir. Bu hu. 
susta al.ikadarlarla temaslar ya -
pılmakladır. Konferanslarda bu 
hastalıktan korunmanın çareleri 
anlatılacak ve tedavi hakkında 
öğütler verilecektir. 

Amerika De dotru 
mal mlllJadelesl 
Amerika ile memleketlmiz ara

sında doğru mal mübadelesi temin 

edilmiştir. Vapurlar bu aydan iti· 
baren bu sayede Amerikaya doğ. 
rudan doğruya mal göndermek 
ve oradan mal getirtmek kabil o
lacaktır. 

rahmetli paşam, nur içinde yatan 
paşam neredesin? 

Yukarıda bir karyola gıcırdadı. 
Yorgun bir kadın sesi, hırıltılı bir 
gırtlağın son takatini kullanarak: 
haykırdı: 

- Ne oldun yine Gillfidan? 
Semih sol elinin bat parmağını 

dudaklarına dayayarak kadına bir 
csusss!> çekti ve şaşkın şaşkın et
rafına bakınan Cavidanı kolundan 
tutup kaldırdı, koşarak biiyü.k sa.. 
!ona daldı. Evveli. Danişi, sonra 
Naciyi tartaklıyarıık uyaodırdı: 

- Çabu kolun! - dedi - telıllke 
b&§ gösterdi. Annen neredeyse L 
şağı inecek. Bu sefer koğulduğu. 
muzun resmidir. 

Ve saatini Dan.işin burnuna u
zattı: 

ve .on darbeye kadar Yugcı51 , 
birliği, horbin doğurduğu mest 
lerin tazyiki kar ı. ında bile rJI 
vaffakiyetli bir iCntiban nrnı' 
Fakat acaba bu 1'idik bugiiıı l 
goslavyayı kaqllı) an buhrnll ,, 
çinde de ayni muvaffakiyetlı 1- ı: 
tihanı vermekte devam edec~t 
dir? İşte gıinlin en ebemıni / 1 

mesele5i budur. Filhakika •·eııı 
moviç kabinesinin azaları arıa' 

da Maçek, birinci Ba .• ve~il rnıı• l: 
ni olarak giisterilmPklf"dir. f•~ 
mihver ka)·naklarıodan gekfl ,J 

herler, Maçekin henüz hükr~
girmeğe razı olmadığını bihl 1~ 
mektedir ve bazı amereler de . • 
nu teyit etmektedir. Mihver d1~ 
lomasisi, Sırplarla Hırvatlar 'I 
sına nifak sokmak için eldcıı 
len gayreti sarfctıneklcdir. ıf~ 
vatlar, üçlü pakla taraftar ,·e '· 
bükfıınet tarafından tak;p ed1 

cek olan bitaraflık politikad~ 
aleyhtar gibi gösterilmektedıt 

Bertin radyosu, Hırvatların. 
goslav bünyui içindeki vaııj,I ~ 
!erile Slovenlerin Çeko lovak -,J r 
yesi içindeki vıui)·elleri artP' r, 

bir mukayese yaparak Çek ıfl ıi 
bakkiimüne. kar~ı korunan ı 

vaklar gibi, Hırvatların da ~ 

•tahakkümüne. kartı. konı~•"~ 
lüzumundan bah•etmı~lerdır. ~ 
çi bu mukayf'!le, Hırvatları t• 

1 
kuza sevkctmelidir. Çiinkii C-
koslovak devleti parı·abnd•~JI r 
sonra Slovakların pni an h~)J ı 
göz<inündedir. Fakat hu tahr1 ~ \ 

tın bugünkü nıiişkiil •nrtln~. 
tında nasıl bir ııeltt"e vrrc'"" 1 

1., 

Evet, butun bunları büyük bir 
ustalıkla başarmıştı. Görenler, Pe
rihanı az evvel koydukl:ırı teften 1 
indirip yeri.ne ~erıhayı koymakta! 
tereddüt etnıemışkrdı. Bundan en 
fazla memnun olan da, az evvel 1 
lı:end ısıle kavga etmeği giıze alan 
Dan ş oımuştu. İşte bunun üzeri
ne aynaşmışlar ve Rezzandan çı. 
kınca solugu G:.ırden'de almışlar
dı. Kafa'ar tüssul<'nlnce Semih 
Ferıha'da, b•bederk n cni~ıınlın~ 
Niş:ınlın-• dcmegc b 1.ımşıtı. Bi· 
raz sonra C v dan ıle Perihan da, 
Ser<ııhın a'ay çın kullandıitt bu 

•- Kız fena Mğll. Hem fena 
değil ne demek? Harikulade ... Gü
zelllğine giizel, kibarlığına kı-Oar, 
giyınişi.ndeki zarafete hıç bir di
yecek yok. Evin büyüklüğü ve sa
lon ın duvarkrınd lr.i yıı l boya 

Ve votka kadehler! artb~a bu 
düşüncesın, şu neticeye bağladı: 

•- Hem efendım bu kız hovar
danın biri olsa bana ne zararı do
kanı•. Gunün bıriı>de bırakıveri. 

Sabah, bu iiç çiftten ikisini, sa. 
!onda birer divan üzerine serilmiş 
buldu. Üçüncü çifti, yani Semih ile 
Cavidanı ise yaşlı bir hi:mıetçinin 
elınden düşen içi fincan dolu bir 
tepsinin gıiriiltiisü uyandırdı: Bu söz, kadını zıvanadan çlkmdı. 

- Yediyi çeyrek geçiyor, Ancak 
yüzünü yıkayacak vaktin var. Be
ni dinlersen derhal paltolarımızı 
kapıp sokağa fırlıyalım. Berberin 
birinde tıraş olur, yıkanırız. Eğer 
annenle k&rfllaşıp bir tatsızlık ç_ık:· 
masını iltemeaııen ... 

İ 
.. 

nü% iyice mahim eğildir. ıc 
goslavyanın bugün kar,,ıla tı~ " 

ehemmiyetli mC$ele ve İJl1 ri 
m yı k ıl1aıı - a ba laınış • 

Kadın, her günkü g>bi yemek o
dasına girmiş, saybordan aldılı 

fincan '.arı bir tepsiye yttle§tirmlf 

İki elini tavana doğru ·kaldırarak: 
- Uyan hanım uyan! - diye ba.. 

ğırdı - başımıza laf yalacakl Ah <AıUanrl budur. 



afll 
riol n • •

1 
_ 

if O' ııyaile ehemmiyet ven ea ·-
Iİ" abı araştınlaa sual fU sfuller-

1 bt&Uur· . ef' • 1 
- Ac.ba Hırvatlar hariçten P 

l!l~ telkilllere u) arak Sırplar~• 
~ u .iden yeni ihtilaflar ~~armaıa 
~ cenup islivları birJıpin da-
• • ası telılikesiıae yol açacaklar 

lıı'. 

çen unnıııd hamiıı SOBWla 
r Avusturya - Macaristan İlll· 
torluğu dahilinde mubtari· 

nlr yaşamış, fikren çok terakki 
ttef ' olan Hınatların bir giln 

ek Sırplarla bırleşmek için çok 
er evvel nasıl uğrn§lllış ol-
an düşünülünce bu müşkül 
rda başkalarmUl ekmeğine yağ 
iyceekle.ri anlaşılabilir. 
vatlarda milli şuur uyandık· 

senra Avusturya - Macaris • 
iınparatorluğu dahilindeki 

' laı-iyet ve sair idare tarzı ne 
ar lehlerinde olursa olsua ltir 

0 İ.nıparatorluktan ayrılmayı 
na düşüıamilşlerdir. 
u ~gurda girişilmiş olan müca
~ın hclH başlı bir tarihi var • 

1 bU&iinkil Hırvtttlar buntlllla 
ıar .....ı 1 "h. '"ı:.. tt' e .~"""\ler er. O tan ın o6 &e ı · 

gore llırvat milli hareketi 
' .. luırptea evvel, bilhassa 1903 

U'1l:t_ 
"'lftl; bir ceı·eyan almış, set1tı-

e devonı t tmiştiJ. Avusturya 
llratorhığu tabiidir ki bu cere-
kurutınak irin eliıtden gelen 

v t .. 
h . 1 ~Ya n üraraat etmekten 
afi' kalınnnn\tL Aurak iki seM 
def' ~ ha g\ terea hareket d:ıba 
et .tıtı olrouştur. ÇUnkü Avus· 
i' ~ - ?dacarıııtan imparatorluğll 

ıaıt ' ıde yn yan Sırplarla Hır • 
la1° lrın teşkil ettikleri fırka artı)[ 
~ · hır\ at ınüşterck milli me

ı~e • na ıl devam edeceğini tayia 
uf~f bulunuyordu. O zama• bu 

bi' Y~nııı başında olarak iki rel· 
'ıed' 'S.inıleri bilhassa unutulma • 
.,, n-: 
ıııf 'l>~Io ile Trumbiç. 

• 0 ,, .kın 1989 da Zağrebde lrilyilk 
ı 11 ..avaıuıa görlilmesine başlandL 
> _.. ıtury 1'' a - facaristan impara -
ltıl' 'Un nıüddeiumumisi haımet· 

1 "Parater tebaasından 53 Sır· 
~..ö •baacı l.ir devletle - yani Sır· 

ar illa • ınünasebata girişerek 
~: tatorlufun dahili ve harici 
>" Yet' sı t . 1 aleyhinde ~al~ıış ol -

ar \ 1ddiasile bunların ona göre 

Ceaup Slavlan Birlijiai 
dajıtmAk için ujrapnlar 
vardır. Ukia Hırvatlar 
bir zamanlar Avusturya· 
Macarütaa lmparatorbı-
iundan a:rrılmak için ne 
kadar uiraıtıklaranı u
nutmumılardır .• 

lada. Bua-ıa lterahr söylemeie 
hacet yoktur ki imparatorluğun 
asker! \'e :mülki :memurları gittik· 
çe büyüye• hu cereyan karıısmda 
şiddetli davranmaktan kendileri
ni alamamışlardır. Sırplardan, Jlır..
vatlardan ileri eelen reislCTia ltir 
kısmı da memleketlerini bıraka -
rak ecnebi diyarlara kaçmaktall 
başka çare bulamamışlardır. Bil· 
ba~a umumi harp başladıktan 
sonra A\·usturya • Macar impa· 
ratorluğu dahilinde Sırplnnn ve 
Hın·atların \•aziyeti gittikçe ne 
kadar müşkiil olduğu kolayca tah· 
miıı edilebilirdi. Dnha evvel kaça
bilenler İngiltereye gitmişler ve 
Londrada bir milli komite teşkil 
etwişlerdir. 

L&kin Sırp - Hırvat milli hare
ketinin en bariz eseri şiiphes'b ki 
917 de Korla adasında o zamanki 
Sırbistanın Başvekili meşhur ihti
) ar Pasiç ile Hırvat Reisi Trwnbiç 
arasında bir vesikanın imzalan -
ması ile görülüyordu. Sırbistan 
geçen harpte Avustur)a • l\la
\•ar ve Alman ordularının istilası 
altında kalmıştır. l\lcınleketlerini 
kurtarmak için Korfuya giden 
Sırplar orada bir ordu teşkil eder
keıt Hırvatlarm milli zafere var· 
mak için ne kadar çalışncaklnn 
besbelliydi. İşte l>u vesika onu si
yaset abasında ve ınüstakbel Yu· 
goslavYanın temelini kurmak yo
lunda göstermiş oluyordu. Hariç
teki Hırvat reislerinin bö) le Sır -
bistanla teşriki mesai etmesi üze
rine Avus1urya - Macar tarafı da 
elinde bulunan llırvatistnna türlü 
vaitler ederek kendine sndakntini 
celbetmeie kalkışmıştır. Lakin 
milli hareket elaltından seyrini 
takip ediyordu. Avusturya • Ma· 
caristarun mağlUbiyeti, Alınan ta· 
rafının artık galiplerden mütare· 

(Devamı 6 ıncı sayf adu.J 

lı V• lıçi Arıyanlar, 
ıiJıôy.tler,, temenni
~ o• tniiıkıiller 

it Arıyor ıc• l enıe edilmelerini talep edi· 
ı. Lakin ınuhakenıeniıı cere-

nn d Lisenin 10 uncu smfına devam et-
ın a me)dnna çıkan bir ekte 1_ ailevi vaziyetim musaıt ol· 

... e l evrakı v .. d 'k 1 m yu .. , ıl k ob .. ..ı~e °tiJt t , e soz e vesı a arın madığındıın hayata at ma ıne ı.u.v • 
""" ı~a Macaristan imparator· tlndeyim. Ticarethanelerde, ov~ıkat ya-
ı iun bazı hiikQmet erkanı ta· nında matbaalard çalısırım. iş onyo-

't
aln tertip edilerek Sırplarla 'Muhterem ış sah plerinm Son 

81:' l rTue~,;..af Halk Sütunu CM A.) nmıu-
ul 

8 C)hinc tazvikata \'e· 16' 
inak i · · zuna müracaatları. 

trca •1 ~ın ul durulduğu maz· Gelen Mektuplar 
ı erı Üt"ül .. t"" 

olursa Is muş ur. t Bay KA 
'lir net• 0 un bu davanın ınü· :sa •an Mnhmurc: :t.'yüp en, • 

•ces· l ~ Yıld Pekak Bayan M""" T, 
:ırJa il ı o ınuştur ki o da tip, 24 ız, tik Mübeccel, Utangaç, 

ırvatıa d • ııayriye, SemP3 
' 27 s H "'e rnerb t" r arasın akı a· şirin ııı Bıfr.;ah, ş. T, R. R. ' . ü. 

l\f I u ıye(j daha arttırdı· A' namlannız g lın1$ olan'~ m -
~ e bü" "'d" H, y ld mnıu:u ılfın ettığlmJz 

Yal .ltı likçc )Jüyii - kerrercn n ırıİ> 10 arasında aldır· 
atınnıızde~\·usturya • Mncnr mektuplnnnıı.ı 

ğıl mercudur. 
tnı d ' o ı.aman A' rupn n1ıuıız b · kız iş arıyor 

a !;Ok ille gu) t • t• n Genç ır Ddncl 
da\·atar • e mış ı. n l On nlb yıışında, ortameJctep A· 
u]c la, ıthamlarla impn· ndıın ayrılmış bir genç kwm. 
t llıi~nkanılan artık Sırp • 1 ~ın~ı vaziYetlın dolnyıslyle çnlısıp ha
İYece! "ıha. r_eketinin önüne ge- 1 ile tı fstikb:ı.Uıni kcnd m yapmak 

g n ya ~~n•eilnde olduğu dnn husus! 
İard 1 ıster i11temez an • ınec u~ rde yıı:ı::ıhanelerde herhnn· 
t gır. Gerek Sırp ve gerek müess c , m Bana ş !kat elini u· 
i ta~bçliği artık açıktan açı- gl bir ış am·o:uhtcrem fı sabiplerlnln 

eh el cenup lsllh:ları bir· zatacak ola~ Ga:ı::etcsı Halle Sutunu (N. 
:v • Son Telgra aracaatlıınnı rica cde-

Sert iç ller 
HavalGT uındı. Hele, bazı 

günler oldu ki, insan, kendiıi
ni Haziranda •anır. Gazetele
rin haber verdiiine ~öre, bira 
labrikaıı, mevıimin hululü 
müncuebetiyle tam randıman
la çalı1mıya ba§lamı§tır. Ge
çen seneler, bira fiyatları bir
den acuzlatılınca, istihlak çok 
artmı§, bir çok zamanlar bira 
bıılunamamqtı. Ba •ene için 
icap eden tedbirlerin alındığı 
ümit olunur. 

Yazın, bira aarliyatının 
artmMını, her bakımdan 
memnuniyetle karıılamalıJır. 
Evvela, rakı dediğimiz sert 
içki i&tihliikini, bira azaltıyor. 
/(ı§ın, daha faz.la rakı iıtih
Uik olunuyor. 

Gaye iıe, mmeaddit dela
lm ifade olunduğu gibi, sert 
içkileri azaltmaktır. Yazın, 
bira, ayni zamanda sıhhidir. 
Çok miktarda olmamak §OT• 

tiyle, içindeki alkol de zarar
lı değildir. Sıcak günlerde, 
soğuk bir ıi§c bira içmek zev
ki ve tadı az bir şc~· midir?. 

Bizce, rakıyı L ütün a-
zaltmak için, çok genif ve 
kuvvetli bir sekilde bira pro
pagandaıı y~pmak lazımdır. 

BURHAN CEVAT ----
akil vasıt !arı için 

yeni o 
Belediye, asfalt ) ollan demir te

kerlekli vesaitin bozduğunu tes • 
bit ettiğinden ıtıstik tekerlekli ve 
demir tekerlekli vesaitin yollarını 
ayınnağa karar vermiştir. Bugün 
imkan görülen sahalarda tatbik 
edilecek ıbu usul ilerideki imar ha
reketlerinde planlı bir sekilde ya
pılacak ve şehirde birbirine mu· 
vazi olarak iılti vesait için ayrı ay. 
rı yollar yapılacaktır. Lastik ve
sait yolları asfalt, demir teker -
1ekli vesait yolları da mozayik par
ke olacaktır . 

_,_ 
Vereme yakalananlann tedavi· 

lCri için oturncnklan yerlerin ha
vası d::ı milhim bir me:ıelcdlr. Sı· 
cak nuıhellerle d::ıglık havali ve
remliler için elverişli yerler te
lftkki edilir. 

İstanbulda doltlol"lar, poyraza 
maruz bulunan Boğazlçı koylcrinl 
bu nevi hastalıklara müpıelfı olan· 
lanı tavsiye etmezler. 

istanbulun \Cre.nliler ıçın hava 
tcbdılıne en müsait ycrlerı Kadı
k6yünde MilhUrdlll'., Moda, Kala
mış, Fenerbahçe, Kızıltoprak, E
renköy cihctlerıdlr. Adalar ve 
bilhassa Heybell clverl:ıll ve mil· 
nnsf,p ınevkıler arasında mühim 
mc\•kl işgal ederler. Bakırköyünün 
bağlık cihetleri de veremlılere 
tnvsiye edilebilir. Görü!Uyor ki 
.,. eremllleri poyrazlı ycı !erde de
ğıl, lodosa nazır yerlerde teda
vi etmelidir. 
Hastanın midesi kuvvctıı ise, 

kuvvetli yemekler vermelidir. 
Dicer taraftnn çam reçine Jro

ırusunun veremlinin ciğerine 
da verdigi anlnşılmııtır. Bu 
bepten veremlinin tedavi i 
çamlık yerleri seçmek çok 
fık olur. 

• • 

"Ben artık namusumla çalışıp ka
zanmağa karar verdim Reiz Bey,, 

,--1-vazan: B'GSEYi ii BÇiT =ı--
Biçare, boynu bükük, kıranta 

bir adamcağızdı. Melul mahzun, 
koridorda dolaşıyordu. Derdı ol. - ı 
duğu, dalgınlıITTııdan, düşütı'Tıesın· 
den belliydi. Yanına yakla~.P sor. 
dum: 

- Ne o dayı? Bir derdin var ga· 
liba?.. 1 

- Dertsiz adam olur mu? Her. 
kesin bir derdi vardır. 

- Öyle değil .. Dolandırıldın mı? 
So.)I uldun mu? Bu türlü bir der • 
din, bir davan olacak ... 

Bunun burası Istanbul.. Her 
ur .. İn an soyulur da, dolan

dırılır da ... Herşey olur. 
- Peki, sen ne oldun ? 
- Ne olacağım.. Memleketten 

evvelki gün geldim .. Dün akşanı 
paramı kaptırdım. 

- Nasıl, kime kaptırdın? 
- Farkında mıyım ki! .. 
Anlaşılan, söylemek istemiyor

du. Belki, biraz daha sorup zor • 
lasam: 

- Senin neyine lazım! diyip, 
kestirip atıvereeekti. 1 

Biraz sonra, birer bile inden bi
ribirine kelepçeli iki kış.i getirdi· 
ler. Mahkeme kapısının önünde 
kelepceyi açıp biribirındcn ayırdı
lar. Bizim boynu bükük biçare de 
onlarla beraber mahkemeye girdi. 
Davacı yerine geçti... 

Hakim soruyor: 
-Adın? 

- Ahmed SabrL 
- Soy adın? 
-Tokdur. 
- Kaç yaşındasın? 
- 49. 
- Nerelisin? 
- Zafranboluluyum. 
Maznunların da hüviyetleri te&. 

lbit ediliyor. Biri Hasan, öbürü 
Ruşen ... İkisi de sabıkalı yanke -
sici ... 

Hakim tekrar davacıya soruyor: 1 
- Bunlar senin paranı mı çal-

dılar? 
- Evet. 
- Nasıl çaldılar? Anlat bakalım .. 
- Evvelsi gün memleketten gel-

dim .. Burada iş tutmaya .. Mem • 
lekettc bitiriktirdi im seksen lira 
param vardı. Birazını yolda har· 
cettim. Burada da hcmşerilere bi· 
raz öteberi a'dım. Elli beş liram 
kaldı .. Biraz da bozuk para vardL 
Elli beş liram, cüzdanla iç cebim
de duruyordu. Bozuk paraları da 
pan nlonumun ccbıne koydum. 
Dün akşam, Küçükpazardan Tah. 
takaleyc doğru gıderken, kalaba -
lıkta, karşı taraftan gelen birisi, 

· işte şu beriyandaki, göğsüme doğ
ru çarptı. Amma, öyle bir çarptı 
ki, göğsüm delindi sandım. Yürü. 
dü, gitti. Ben oğunurken, öbürli 
geldi. 

- Sana şu giden adam Ç8ll>tıl 
dedi. 

- Çarptı .. Biliyorum .. Göğsümü 
deşiyordu .. dedim. 

- Öyle değil canım.. Paranı 
çaldı.. decii. 

İstanbuldn eskiden çok bulun -
dum. Yankesicileri bilirim. O va-

kit aklım başıma geldi. Elimle cüz. 
danı yokladım. Yerinde duruyor. 

- Yok hemşehri., dedim. Param 
duruyor. 

- Yahu, paranı çaldı, kaçırma, 
haydi yütü arkasından gidelim! 
dedi. 

- İstemez yahu .. Sen işine git .. 
Benim param duruyor! dedim. 

Koluma girdi .. Zorla ikı üç adım 
yürüttü. Kolumu çekip elinden 
kurtardım. 

- Git işıne yahu .. dedim. Çarp· 
dıysa çarptı .. Sana ne! 

- Peki.. Sen bılırsın .. Sen iste. 
medikten sonra bana ne! dedi. Sa
vuştu. 

Biraz yürüdükten sonra elim ce· 
kete takıldı .. Ceketin üstü kesil • 
miş .. İşte şurası!. Cüzdan yok ... 

O tarafa koştum .. Bu tarafa koş· 
tum .. Bunu bulamadım. Karakola 
gittim .. Haber 'erdim. Bu sabah 
ikisini d 'akaladılar. 

- Par n b lundu mu? 
- Ell ası ıbulundu •. Beş li · 

rasını yemışJer .. 
- Cüzdanın bu mu? 
- Evet.. O .. 
- Peki .. Sen otur!.. Sen söyle 

bakalım Hasan ... Nasıl yaptınız 

bu ışi .. 
- Efendim .. Vallahi, billfıhi.. 

Benim kabahatim yok. Bu ~erten 
hiç haberim yok. 

- Bak .. Sen bu adama çarp • 
mışsın .. 

- Yol<la yürürken belki çarp -
mışımdır. Farkında değilim. Am· 
ma, vallahi, billUhi cüzdanı ben çal
madım. 

- Peki.. Otur. Sen soy le bakalım 
Ruşen .. Nasıl oldu ? 

- Efendim . Artık saklanacak 
tarafı knlmadı. Anlatayım. Ha -
sanla biz ava çıktık. 

- Ne avına? 
- İşte beraber iş yapacaktık. 

Bunu, karşıdan gözümüze kestir
dık. Sallana sallana geliyor. Ha. 
sana: 

- Sen §U avale çarp, geç! dedim. 
Ust tarafını ben yap:ınm . 

Hasan. hızla çarptı. Bu, yerinde 
sarsılıp şöyle bir döndü. Hasonın 
arkasından baktı. Hasan yürüyüp 
gitti. Ondan sonra ben yana, tım: 

- Hcmşeri.. Paranı çarptırdm .• 
dedim. 

Öyle idyince, elini ceketinin üs.. 
tünde gezdirdi. Cüzdanının yerini 
öğrendim. 

- Haydi yürü. Yt•kalayalım. 
diye koluna girdıın. O aralık, ji
letle ccketın iıstunü kestim .. Cüz
danı aldmı .. Ruhu bile duynıadı. 
Bu sabah, Hasanla zar qtıyorduk. 
Paranın hepsini ya o, yn ben ola
caktım. Beş lirasını da dün gece 
ezdik .. Rakı içtik ... Ellı lira hende 
duruyordu. Kahvede biz ZRT atar
ken gelip yakaladılar. 

- Hasan .. Hani senin hiç habe
rin yoktu? 

- Vallahi, bıllahi haberim yok 
reiz Bey .. 

- Bak işte arkodaş.ı..'1 anlatı -
(Devamı 6 ncı Sayfada.) t~' ~~1 !ugo lav) o devle - D.) rumuzuna m 
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• ' _ Yaaaa- mız tcda\ iye bağlı. Keııdi.,ini a· girdi \'C •• hepimiz yarJrm ederek 

dı S k ın Diyebildi ''c ilave etti: drunokıllı zehirlemiş. onu arabaya kadar götıhdiik. An· en e evece s . Hemen hastaneye g4itiirme - Doktor bunları SÖllerken hcnı cak o ııijnmnsı ile garip ve bıı)gm 
1 

miz Juzım. ıztırapln dinli)<>r, hem hınçla Halil bir hnlde arabaya Lincrken bir 
Ya7an .· CTENl İZZET oEN CE - Bir sual hıçkırık gibi boğazım· Necibin )lizline bnkı)O:'duın. Dok- tiitlü ~zlcrini gözlerimden ayır-

... 1- da düğiimlendi: for n övlcdiklerini o el~ dinliyor, mı)or, 
b'· 

et "Yle SÔ) lcdıkçc o biçare 
~ 'e ıztırabı nki kendi ine 
r orrnu gi ı biitlin bütün 1· 
• lllora ne b rıl or, ba mı l aldırıp 

ıir v kanuyordu. Fakat, ben 
'l. e ızbrabımdan yerimde 1 
'lordunı 

~ap, ıanı~lıl dın bunu Halil 
' :Vap 
k • ll'latnall'•' dın' en b' .J •• 

•rdcn odanın kaptSJ \'11· 
'e '1a k• · k gcld' s atıp, lnnmda do -

r 1
• Doktonı görünce ge

n-nere aldım ve .. sanki ha· 
ı \'e ı . . ı· . hucızesı onun e m • 
ıb· '-tna ı bağırdım: 

:. n doktor bu hastayı :kur-
c ·'..'\ ,. 
tc ' 

1 

n kadar çok çılgın \e şaş· 
, doktor şen bir l üzle: 

U.run tclüs etme) in. Önce 
bonjur.. d") elim. 

Dedi ,•c: ? 
Ablanız nasıl oldu .. 

Dil erek J en" ın }ıatırınu ~rıııak 
. d" Fnl t bu sual beni bırdc:n 
1 ;tc ı. ' k" 
o kııdnr hırçın) tırdı ı: t r dok· 

- O i.ılthi, ban bunu kur 

tor. Bu da öhiyor. nada 
Dcdiın bu c v abu~. ~:rşas 

doktor da şıışlona dond • 
_Nerede öldü? 
Nasıl öldii? 
Hastalığı SR\ ıışturınu?~ de yl· 
Diye telllş ' • endişe ıçın 

ztime baktı. .. ..1 ··Jdi ha 
- O 1'ir kazaya ugrauı o , 

da kendisini zehirle.mi · . d 
Dedim. Doktor bir tek kcl~~.:

ba söylemeden hemen Halı 1' 
cibin yanına gitti, ~abzı?ı e ıne 
aldı. Sonrn kalbini ~ın!cdı. . • 

h n ,.i eyı g te.rdını. Ben eme v 

- Doktor ümit '\nr rr.1?. bir tnr fi n sn cı içinde kıvranı- Sen de geJ, beıd bnnkma!. 
Dedim. İsinin ha ındn bu kadar )'or, bir~ nd n d : Der gibi )alvarı)ordu. Onu bJ. 

ciddi ve. bu derece anut bir adam - Beni nff t.. rakmamak. Bunu mul nkkak ki, 
az göriilür. D" en lı J ı lorile 11 un uzun ben de istiyordum. Bu arzu bir 

Söziimü dinle ıyordu bUe. göz.terimi ol lordu. yangın lavı gibi içimi ;\.ıh~ or ve •• 
Bir dalın tcl.r rladım, klor birden e~ snl.ib"ne dön- beni de sürüyüp götür ııek isti • 
- Doktor SÜ) le bana. Hasta Ö· dil: yordu. ve .. () ana kadar hiç bir 

lecck mi, Jnırtulacak mı?, - Kal bedecck br anımız itil• korku hi55etmi) or, kendimi tama-
Genç çehresini sertleştiren kıv· yok!. mile nmkaclderatın uyrine ter • 

nmların artı ı içinde, dık dik göz- Dedi, sordu: ketmiş bulunuyordum. Fakat, tam 
- Araba hazır mı?. b k lk ğ k't lerinıin içiııe baktı, iki kelime ile: ara a a aca ı ''a ı : 

_ Birşey övlcnemez.. Pos bıyıklı Başkatip v" sahip: - Ben nereye gidiyoraa? 
Dedi, ilave etti: - İşte bizi ectiren arn Jn.. Ne ya,ıy9"1.m?. 
_ Yüzde il.i on var, bu dakika- Dedi, KoeaJllJ, rezil ebna71 _..._ • 

da. - İşe yarar nu bihn m?. yor JUUyum?. 
Ağlı) an b"r esle: Der gibi doktorun yüzüne haktı. Diye birkaç s runun tim~ Iİ-
- O h ld ölecek.. Doktor: bi başımda çaktığını hissettim, 
Dedim. ini uğu turarak: - Yarar yarar!. Doktor: 
- Bilmem. Dedi 'e: - Siz aelmiyft musunm?. 
Di) erek, clevam ettit - Hemen ha tayı .H•ba7a laiıl- !Arkala y 
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Başmabarrlrler 

Ne Diyorlar? 
l KD A M 

B. Abidin Davcr cYugo lavyaya 
kar~ı Uız:;, ı • ve tehidıt artıyor> isimli 
bugunl;:U Ba~mnkalc inde Üçler Pak-
tınaakt Yugoslav imza anın tanınması 
it"ın Alımuıyanm Yugo ltıvyayı tazyik 
~tmiye baş adığını beynn edere t: 

~27 Mnrttnnbcri geçen gunler zar
!ında, Almanya işe evvela sinir harbi 
t!e başladı. Dı er taraftan da hnrbe 
haz.ırl.:uııyor. Son haberi r, Almanya-
nın Yugo lavyayı tchdiUe, olmrwıa 
harben ~o a gctırmck lstcdl,ğini gö te
riyor. Yugo 1 vyndakl ekall yetlere, 
bılhass:ı Alman ckall y tine r na mu
amele cduaı~ı :;, olunda gittikç artan 
Jddlalar ve hücumlar Çckoslo\ akyaya 
ve Lehlstann tatbik edılcn usulun Yu· 
co lavyaya da tatbık cd imek t<.' ildl
ğıni go tcriyor. Tehdit, son hnddine 
kaa r rtkarılacak ve bu arad:ı askeri 
hazırlıklara da devam edilecektir. Av· 
rupdn 4 iz: kalan Alman ordusundan, 
Bnlkanlnra daha buyi.ık kuvvetler a~
nlabılir. Onlar, kısmen Al nan - Yu
go IJ\yn hududuna, kısmen Duliari.s
tana gönderilir. ): ugo l vyıı, bu tehdit 
karşısmd yı.arsa ne ı\, yılın:ı a, or· 
du h rekcte geçer; İtn yo.nl r, hattl 
belki M c rlarlıı Bulgarlar da hareke
t() i t rnk ett.rılir. 

Al ny, nın B an ura alt pltmını 
tntb ';: ıç n, ıc p eder e, harbi de gtize 
aldır:ıc:ı na hukrre m k dah:ı doğru, 
dr.ha ba ıretk r ne l r. Çun'rll yuka
rıda b:ıhs ttı i UJ ı lesine, 
Hab n s ter ın b t l're ol. 
du unu ve orndrtld I i z vvcilerl-
nln bir ay sonra, crbest ~alnc.'lğını da 
i ve etmek lfızımdır.> d n ek dir. 

CUMHURiYET 

B. Yunus N dl cDuuya bulırnnmda 
prcnsıp m ele > is il bugünkü Baı
maknlcdc czcumlc· 

cSon mi alini Yu.g lavyanın ~il 

etti ı Jht 1 f ' :.iye nd Mihverin 
lstmat ettıgi prcn p ku vctin h:ıkka 

g llbıyetlyle r le b tJn n lletlerl 
c:ir e eyi l hd f eden b r c nbedlr 
ki de' rınl çoklruı y amı olan bu 
mutlak futubat gayretini dünya mll-
lctlcrtne değil, Miln er mıl etlerine bile 
kabul ctü.rn:ıye imkfuı yoktur.> de
m.ektedir. 

TAN 
B. Zekeriya Sertel •Alınan - Yu

goslav milnasebcUerlnde son va:ı::ly~ 
isimli buı:.ıünkü Başmakalesinde: 
cGörünüşe r,!Src, Almany.. Belgrad

dnki on deglşı l• !! l: r türlil h ımcde· 
men· t r. İki t f ta bu ı.ın ulh yı>lu 
ile halled lcbıleceğine k:ıni de ldırler. 
Yugosla\-ya taarrui niyetinde olmadığı 
için, Almanlnnn haksız bır ta rruzunu 
linlem ye çaJ ıyor, bir taraftan da hu-
duUarım takviye etmek, lhtlyatlannı 
toplamak bı müdnf a tedbl leri alı
yor Almanya da bır taarruza ecçebll
mek Jcin oorlığmı tamamlamakla mq
suı bulunuyor.> demektedir. 

YENi SABAH 
B. Hüseyin Cahit Yalçın dngiliz -

Fraruı11. mllnascbctleri> isimli bugiln
kil Başmaknlcsmde İngiltere ile Fran-
sa arasındaki milnasebUerin maattees
süf bir tilrlü dıizclemedığınl söyliye
rek: 

cFrnnsa hük(ımeUnln İnaııtere aley
hindeki me leği son z:ımanlarda bir 
kat dah::ı artb. Devlet Reisi Mareşal 
Petcn'ın ismi urtık pek ı ıtilnı~ oldu. 
l\tua-. inl Anıırnl Darlan onu gölgede 
bırakıyor gibidir. Frnnsnnın resmt 
nınhfillerindc gittikçe artan İnıuıer. 

aleyhtarı hiss yatta Aınlral Darlanm 
şahsi temayüllerinin ve kannaUerin.bı 
de bir rol oynama ı akla geliyor. Za
vallı Fransa. B ıgUn ııoyle bö7le bir 
Fransa ayakta duruyorsa bu münha-
sıran İng~ltcrcnin muuUakıyeU Q7e
sindedir. Ingıllerc de Frunsa ılbi mal
IQp olsaydı bOyilt Fnınsanın kilçük 

Danimarkad:ın bir farkı kalmıyacaldı. 
Fransanm mukadderatını ellerinde tu
tan zatlar bu hakikati anlamıyorlar ela 
bindikleri dalı kesmf.ye utrqıyorlarl> 
demektedir. 

Bademli ekmek 
tatıııı 

Malzeme: Yarım fırancalıa, w 
çay fincanı ibadem, iki yumurta, 
yarım çay fincanı kuru üzüm, 
yarım litre süt, yarım çay fincam 
toz şekeri, bir çorba kaşıjıı. tere -
yağı. 

Yapılışı: Fırancaladilimlerini a
lelade iskarada kızartmalı ve tere
yağı sürmelı. Yağlanmış bir ka
bın ç ne bir kat döşemeli 'Ostüne 
mnkirıcden çekilnüş veya havan
da d' mlmüş ibademın yansını w 
u n tam rn rpmclı ~bir 
kat daha ekmek dizdikten soara, 
sütü eker ve yağ ile ıbcraber kay
natmalı. İçine çalkanmış yum.ur -
taları da katarak flkmeklerin üs.
tüne dökmeli. En iistüne bolca ba
dem serpmeli ve orta kuvvette JWı
nm saat pişirmeli. 
Sıcak veya soğuk yenebttir. 

Beşlktaı llalkeVbade 
bir koaleraaı 

Betik~ HaUı.ıevın..: 

8 Nisan 1941 Salı 
20,30 da dfinya a \ 
da b"r kon 
yele n Halke 

Bit D b kart 
wer iye ta 
tut unca ... 

Bekir kadın ve erkekler• 
den \•ergi alınması bah i tek
rar tazelendi. Fakat, galiba, 
bu ıefer, iı daha ciddi .. Çün
kü, hazırlanmı§ bir layihadan 
bahsediliyor. 

Evvel Allah, bizim ıahr;en 
bu vergiden çekindigimiz 
yok.. ÇünJrii, yıllarca evvel, 
dün~a evine girmiı, çoluk ve 
çocuk uhibi olmuı bulunuyo
ruz. Binaenaleyh, vergi çık
sa dahi, biz, şahsen mükellef
leri arasında bulunacak de&i
liz. 
Düıünüyorum: Bu mevzu

da bir layiha hazırlamak, bel
ki, bir çoh: liyib,.lardan daha 
zor ve çetin bir İ§ olmuştur. 

Herıeyden evvel, a ınacak 
verginin adalet kaıdesıne Y· 
gun olması lazım. Bu" n c
kar erkek ve k dınlar vergiye 
tibi olacak mi?. 

Nice yaşlan u~ genç kızlar 
biliyoruz ki, hcyıı-lı bir lcısmet 
çıkmadığı i~in, kocamışlar, 
evde kalmışiardır. Şimdi, 
bunlar da vergi verecek mi?. 
Diyeceksiniz ki, hayırlı bir 
kısmeti çıkmamıı iıe, elbette 
bir kusuru vardır. 

Hayır .. Hiç te öyle değil .• 
Ağzı, burnu yerinde, boyu bo
ıu mükemmel.. Elinden her it 
gelir. Hnmm h ... nımcık, ev ke.
dını ne genç kızlar var ki, yıl
larca, dört gözle bir hayırlı 
kısmet beklemişlerdir. Fakat, 
zavallılar hali bckliyedur
muşlardır. 

Yahut, fÖyle olabilir: 
Allah, o kızcağızdan gü

zelliği eıirgemiıtir. Verme
yince Mabut, ne yapsın Mah
mut? Haydi, daha açık söy
liyelim, m~el8., çirkin mi, 
çirkindir. E, insaf edin .. Ala
cağınız bayanın, ahlA n 
huyunun, soyunun güze ol
maıiyle beraber, birnz da yü-

züne bakılır cinsinden olma
ıını istemez miıiniz?. 

Pek ala böyle, te.biatin ken
dilerinden biraz olsun şirinli
ği esirgediği bekar kızcağız
lar ne yapacak?. 

Tabiatin inıafsızlığını, vcr
ci ödemek suretiyle, kendile
ri ceza olarak mı çekecekler?. 

R. SABiT 

Ki eaıtlt ıerlne de 
çıl r k tevzi ediliyor 

Köylerde dokumacılık l r n 
genişletilmesi için Maarif 'c Iktı 
sat Vekaletleri müşterek bır k ar 
vermişler ve köy Enstitülerin de 
çıkrık ve tezgnh tcıvzilne başla -
mışlardır. 

Bu suretle Enstitüde okuya -
cak köylüler syni zamanda mü • 
kemmel dokumacılık da öğrenmıı 
olacaklardır. 

Birimizin DER 
Bepımızın 

Katip Murat ma
hallesinde b o z u k 
ve karanlık yollar 
Toı*apıııla KMlp 11mM m.alaaJ. 

le9loclc o&araa ~aa Ştle bUd.'ı.. 

ıVor: 
cl:lrlkapı Ye cJvaruıdak1 bazı 

yollann uzun m e tama
görmedilf hakkı d.ı unkO g e-
tenJzde okudu §ikAy te 
ben d · mulli y:oil 
alese! bakıms11. bırakıldığı 
n~le rak edece~m. Bi 
MevUlnekapı ile ara ı.ok klm-dan 
çamurlu uunanlarda g çmek çok 
mllşkül olmaktadır. Kezalik bu. 
rnlarda bazı yol ra elekt .iksizHk
ten akpmla beraber koyu :ı::ulmet 
inmel.te aecelerl zifiri kanmlık 
olmaktadır. Beledlyemw.n nazarı 
dlkkatlni celbelm~ rica ede
rim.> 

SON TEJ..GRAF- İstruıbulun b 
kenar f frın ve ayni zam n-
da kara c tlndcld yolların 

bir An CV\ t mir cdıl p karanlık 
ye e e elek n lfilnb lan konul
m ını Beled ye Re mlz B. LQt. 
f Kırdardan etle rica c-
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e 
Yazan: OS 

Tefrika 
27 Mart P"'1embe gunil Şarki Ak- s A k d • muştur Hafi! kruvazörler, gerek A!ri· 

denizde baflıyan •C Jp iÜD devam e- on en 1 z ka harekatı .ıralannda, gerekse Ak· 
den Luyuk deniz h~bin;g Akdeniz.deki dcnıi:de münferiden rasUadıkları İngı-ON SENE SONRA ... 
hllin1ıyet iddıalaruıı belirten netice- M h b • liz devrİye sefinelerj tara!mdan hırpa-
aini ı.m te!erruatiyle henüz Öjp"Cnınij u are esın - lanmış ve bir kısmı baLı • 1 -n~tır. Ya-
değilli:. ni1 dün bir kudret olan İtalyan donan-

Yalıuz; ıimcliyc kadar edindiıı;iıniz. d e n s o n r a t ması bugün bir kadro, bir iskelet ha--E SELA i İZZET =1- Genç kadın macerasını uz 

Akşama doğru kendimi tepede 
lıuldum ve rüya görüyorum aan-

murta piyasasını söylerler... Ben 
burada bir hatıra ile yalnız, baş 
başa yaşarım. 

resml ve hususi maltlmatla bu dövü- line ıirmJştir. 
fÜ.D. ıı.on Avrupa harbinin en bı.iytik de- • Evsaf itibariyle harp vAhitlerinin, 
niz •• vaeı oldujtıaıu kabul edebıilriz. Italyan Donan ıop adedi ve çapının wtilnlüklerlıı.- _o kadarı da artık pek fazla 

ustafaya anlattı uzun 

4-n. 
O sabah şefakla beraber ava 

çdmıı.ştım. Her sene küçük koru
luktan sonra karş'11!a dikilen yük
le!< tepeye kadar tırmanmıya ni. 
yet eder fakat yolu bir türlü gö· 
mme kestiremezdim. Nihayet bu 
ı1e11e kat'i kararımı verdim ve av
lana avlana tepeye kadar tırman
em. Bir de aşağı baktım ki, bir 
cennet!.. Sıra sıra ağıllar, ambar
lar, traktörler. Hergele, davar sü.. 
riileri. Büyük bir havuz güzel bir 
kifk ... 
Yalçın bir tepenin öte yamacın

da, şehirden kırk sekiz saatlik me
safede böyle zengin bir çiftliğin 
ilMllunacağı aklıma gelmemişti doğ

rtı6U. Yalçın bir yamaç, karanlık 
tıir uçurum göreceğimi sanıyordum 

Çiftliğin cazibesine yakalanmış 
cibi ağır ağır indim. Sular karan
,,ordu. Artık geri dönmeme imkan 
kalmamıştı. Harman yerindelr.ile
ri selamladım. 

- Ne anyorsun? dediler. 
- Çiftliğin sahibini! dedim. 
Köşkü gösterdiler, Gittim. Kar· 

4ıına uzun boylu, geniş omuzlu, or
ta yaşlı bir zat çıktı: 

- Yolum çiftliğinize diıştü de-
.fun, bu gece konaklıyabilir mi· 
)'im? 

- Buyurunuz dedi. 
Bana bir oda açtı: 
- Soyununuz dedi, yıkanmız, 

aamınız aeıkınca yemek yeriz. 
Ben biraz soluk aldım, elimi yii. 

8ii.mü, ayaklarımı yıkadım. Sonra 
lıarşı kar~ıya yemek yedik. Bir 
tralık: 

- İstanbuldan ne haber dedi. 
- Bildiğiniz gibi dedim. 
- Benim bildiğim şeyler kaldı-

mı ki dedl, ben on senedir İstan
bula ayak basmadım; eğlence l· 
lemlerinde kımler görünüyor. 

- Hep eskileri. On sene evvel 
kimler varsa bugün iene onlar 
var. 

Çiftlik ahibinin yüzüne bir hü
zün çöktü. Dalgın gözlerle bir müt. 
det yüzüme baktı, eski bi;.hatıra· 
yı e eliyormuş gibi parmaklarile 
şakaklarını yokladı" 

- Şehime Didarı tanıyor mu· 
sun uz! 

- Tanırım, ihtiyarladı artık. 

- Safiye Binnazı! 
- Sarı Safiye mi!.. Öldü. 
- Zavallı ... Allah rahmet eyle-

sin .. Bırlni daha soracağım ... 
Duraladı, sustu, sarardıı 
- Hayır dedı, onu sormıyayun. 

Gf>ne dcrdım kabaracak. 
Sofradan kalktık. beni yatak oda 

sına götürdıi. G:·zel döşenmiş bir 

Bir çekmece açtı, bir resim çı
kardı. gösterdi: 

-Ne alemde? 
Bu meşhur büklüm Seherin res

mi idi. Ortalığı kırana koyan bu 
güzel kadın demek bir zamanlar 
bu gün inzivaya çekHm~ olan a
damın da gönlünü kapmı§tı! .. 

- Yaşıyor mu? dedi. 
Gülümsedim: 
- Hem de sözün tam manasile .. 

Hala genç 
- Tanır mısınız!.. 
-E\•et_ 
Biraz tereddüt etti: 
- Samimi tanırmısınızl 
- Hayır; şöylece tanırım. 

Yüzüme baktı ve: cÖlüyorum!• 
Dermiş gibi: 

- Seviyorum! diye .. Seher ile 
üç sene bir cennet ve ayni zamanda 
da •bir cehennem hayatı sürdüm. 

Beş altı kere onu öldürmiye kalk
tım, beş altı kere şu on parmağım

la gırtlağına sarıldım, fakat kıya
madım. Siz bu aşkıma ne dersiniz?. 
Uç sene zarfında Seher beni iflas 
ettirdi, on parasız kaldım ... Bunun 
üzerine beni silkip attı. 

cAşk karın doyurmaz dedi, ev. 
Ji de değiliz ... Beni rahat bırak ar
bk!• 

Ne diye bilirdim?.. Parastz bir 
erkek, para düşkünü bir kadını 
.kendine bağlıyabilir mi!, Bu dağın 

başında babadan kalma kırk elli 
dönüm arazim vardı. Başımı alıp 

buraya geldim. On senedir burada 
ieceli gündüzlü durmadan çalııı
yorum. İşte görüyorsunuz, burası 
,ehrin en zengin çiftliklerinden 
biri oldu." On seneden beri Sehe
rin yüzünü hiç görmedim, fakat o
nu hAla on sene evvelki gibi, on 
sene evvelki kadar seviyorum.. 

Sordum: 

- Onunla gene buluşacak mısı. 
ruz? .. 

- Elbette dedi. bir kerte çiftliğe 
seksen bin lira veriyoı lar. Ben yüz 
bin lira istiyorum. Sı.>ksen bini ve
ren yüz binide verecektir Yüz bi

ni alınca İstanbula gideceğim, Se
heri bulacağım ve bir iki sene ge
ne onunla yaşıyacağım. Bu yüz bin 

lirayı son meteliğine kadar ı;:ene o
na yedireceğim. Ondan sonra ... 

- Onda nsonra ne olacak! 

- Ondan sonrasını bilmem. Bel-
kide Seherin yanında aşçı olarak 
kalırım. Beni aşçı diye tutmasını 
rica ederim. Burada on ene zar
fında güzel yemek pişirmesini de 
öğrend;m! .. 

yatak odasıydı. Dıvarda bir çok ta. i.,=-===-========= 
nıclık simalara rasladım. Kadın er- Yeni mahallede bir 
kek bir çok resimler vardı. Hep- kadını çigw neyip ka-
si de yazılıydı. 

- Kuzum dedim, sizin çiftli- çan şöfor 
ğe gazetede mi gelmez? 

İtalyanlar, daha harbe &irrnedcn ev- ratmen lyl sevk ve idare edileınamek değil mi?. Meşhur Saçaklı Hür -
ve! k•pıldıklan bır hulya ile kıınıcak- v yüzünden İtalya donanmasının İnaillı müzün Salmatomruktaki balak • 
lan muazzam lnıapratorlu~un kıyı m as 1 n 1 n a· deniz kuvvetleri karşısında uğ:'adıp 
çerçevesi içinde kaldığını ileri sürerek hanesinde iki yıldır sernıayelik e-

hezimet bu(Üll Mare Nostra davasını d b" k k d · · Akdcniı.e ı..ıarc Nostra yani Bizım De- • t Eh en ır anya o n ar temız, ın • 
niz adını vemılılerdı .. Ve bu isiın ve- • san yürekli, saf demek de olur mu Zlye Ve em tamamen halletmiş bu1unuyor. 
rişi teyit etmek. Ak.denizde mabl"eci ve Son deniz harbinde, fngiıtz donan- ., 
topraklan blllunan dij:er devletlere de • ti N d• ,.. nıasının, kendisine mülhak hava kuv- ya .• 
kabul ve tasdik ettirmek için de malik mıye e Jr " vetlerinden ne büyük i>tıradeler temin - Peki amma, bu zavallı oraya 
bulundukları dünyanın bırinci sınıf in- ettitini anlamak hlç te ftiç değildir. Bu kendi ayaklarile tıpış tıpış mı ıit-

ueraşarak muaııam bir donanma vü- 7&rıJ'U olarak destroyer !ırkları inerken - Orasını bilmem!. 
ıaat tczgiihlarında yirmi bir senedir ~ yazan: 1 sebepledir ki İngiller•, Amerikan harp miş acaba?. 

cude retirnıijlerdi.. HMI YA;t.IZ bir buçuk ı;enc Jçind~ milyar1.:ır sartile _ Bilmn.sen şimdi öğren meae· 
itaıya harbe a:ircrken deniz kuvvet- \:1 beş tane tayyare eemt~lni denize jn-

Ieri •u •ekilde bulunuvordu: Ur leyi!. 
v .., " d.irmiş. donanmasına ilhak etm.i.B . 

Her bfri 35 bin tonluk ve otuz bır Gen~ kadın macerasını Musta -
İ ·1· d ~-k Yine bu savao dünyaya ıunu göster-mll sür'atinde LiU.Orio tipi üç dritııot. denizdeki llil ız onanmasını arn faya anlattığı gibi Balyoza da ay-

k ll rlni b ı miştir ki deniz harbi, materlal ~ani Yine her biri H - 35 bin ton bac- düşman deniz uvve e arayıp u - Den tekrarladı. Ve tıpkı, macerayı 
il -"-Und K mak, son ve kat'ı bir dövü<:A girişmek vasıta harbidir. F ..ıkat bu va!ıtalan ih-

minde ve 30 - 32 m .u,. e av...- •- önce dinlerken .Muı;tafanın göz • 
tipl dört dritnot. karariyle bar~kete ceçmiye sevk ve le- tiyaca göre seçmek, yerinde kullan- . d 1 d". "b" . 

29 - 3i mil sür'atinde ve 18 - 13 bar ettl. malı:, iyi yetiştirilmiş personele tevdl lerın en yaş ar gel ıgi gı ı, şım-
bin tonluk San Corcio tıpi 7ed.i :wiılı A7lar süren aramalardan sonra bu etmek şartiyle.... di de Balyozun gözleri •ulanmıya 
ağır kruvazör, on bır ha!if ve yirmiyi fırsat nihayet Martın yirmi eekWnci -- - ---------ı başladı. 
mütecaviz muavin kruvaı.ôr. Cuma günü gelip çattı. Bir gün süren Prasalı makarna Hele kadının: 

48 parçadan miirf:kkcp Anaaldo ııırufı oava•ın sonunda İtalyan donanması- _ Ah benim 
0 
sırma . açlı, yeşil 

muhtelit tonajda destroyer, altmış par- nm bir hattı hllrp gemisi, ilç ağır kru- Malıenıe. Bir dernet prasa, 250 ıram 
"'Y• yakın bücwn botu ve denizaltı lk' k ö dört d •- ~- . bi gözlü, gümüş tenli yavrucuklanm - vazör, ı ruvaz. r, CS1-1oyer -Y- makarna , 100 graın ka~ar peynirı, r 
takip ıemisi. betti•ini, İngiliz deniz reüfrezelerinln nerede acaba şimdi?. .. çorba ka~ıj:ı yağ. 

Bunlardan baı;ka aahil müdafaası perişan bir halde aavu~mak latiyen bu Di~e inlemesi, Balyozu kemdin-
1 ı. lk" ınıt Yapılması: ~fakr1nıayı alelusuı tuzlu .,, 

için ve açık deniz ere ma ua 1 s - donanma bakiyesini takfbe başladıCını den geçirdi. Bir aralık kadının sö-
ta klrk parçadan fazla denizaltı, bun- resmi teblitlerd•n öğrendik. auda ha4layıll60ğuk suda çalkalamalı ve d 
lJU"a mahsus ana eenıileri, mayin tara- süzülnle•e terketmell. Prasayı salata ı- zünü kesen Balyoz or u: Deniz harbin.in kat'i bil4nçosunu en • 
ma ve dökme se!ineleri, sanuç, hasta- çin taze soı:an doğrar ıfl>I ufak parça- - Demek, sen tuzağa dü<ürülüp. erken bir ay sonra öğreucbilecegiz. Fa- '$ 

ne eemüeri ve, yüz parçayı mütecaviz ız ld lara taksim etm~il bir tencerede yaitı e- o batakhane) e atıldıktan sonra bir 
büyil.k tonajda bir deni7. ticaret flk>- kat iş.imdiye kad:ıbr €!dind diğih "~ .. n,1.a - n·ıer-•- prasayı içine atmalı ve ol·'ukça d h hi 1 .. 

mat a ya7.tmtı.ın o-ın a •·~' ırer- ~ u a a ç yanu arını, ananı gore-
IU... ken haiz olduğu kuvveti yazdıgımız. İ- narh atcjte Jtar11tıra ka~tıra soğan gi- d" h • Topveklln sa7ılmaı;ı bile agıza kala- . me ın a .. 

" talyao donmmasının bu son d(>niz ıa- biadeta armcaya kadar pişirme1i. 1-
balık gelen bu donanma, hiç ı;uphe yok vaşından çıkarı.en bulıındııiı:ıı hali şö7- çine blr oordak au katarak bcrai><T kay- - Nasıl gorebilirdinı, tam iki 
ki Akdeniz ve •Botlm Deniz> ünvanmı . yıldır ben orada aıın ıkı bir mah-
vererck tesahup etmek davUJnda bu- lece tesbıt ve iz.ah edebiliriz. !'!.atmalı ve makarnayı fınl."11ah. a&z;ını 
lunan bir devlet lçin lüzumlu ve bıı Yedi hatıı harp cemi ı yerlne bu kapatarak suyunu çekinceye kadar pi- pus hayatı geçiriyordum. Sokak 
maı..'"-da ve:ta edecek bil' keınıyet be- kerre Ü(' hattı hDrp $emisl kalmıştır. kapısına dcP.il, gun·· düzltti beni, 
~ ı r.. • 1 ıirmeli. Tahta kaşıkla bir iki dera ha - " 

lirtiyordu.. Yinr ye<l 861 r ,..rı.n · orden beşı c ;ar- pencerelere bile ,,·ana. tırmıyor • 
t dilml ı"k· tan~,· m~\·cııttur Des fi!•·e ~ar:·..+ırarak taba.,ıa. a!nıalı ve ren-1940 Haziranında İtalya harbe lir- e e ' ' ' c · - ' h ... )ardı. 
troycr filosu artık bmamen pe san ol- de1enm~ peyniri ti:-;t\J.ne yaym3lı. 

dikten oonra bu donanmaya :reni va- - - - Ya ağanın enin hasreti.le 
biU~r llftve edemedi. }'"&.hat, Jyi yet.is- A 

tirilmiş bir personel elinde bu filo 

1 
öldiigünü. çocuklarını öksüz ve 

-tayyare cemilerı ıib< bazı cüıü'Ier Bugün AS R Sinemada m:ı•mı.. )'etim kaldıklıırını, sonrada ana-
nok..san olmRsına rağmen- Ak.denizde , °' cığının ağlıya ağhya güzleri kör 
bl 1 k · b ı· d' o·· d · Me'·'imin rn bih, ·iik 'I"i'RKÇE SÖZLÜ \'e AR o\PÇ A ŞARKIU r varı &Ul'lter~ ı ır ı. unya eı1ız olduittJnu~ nereden ve nastl haber 
mahfilleri ve uınurni efk3.rı ita1yan filn1i 
donanmoısuıın bu material zenginUği o • ft • • aldın?. 
karşısında eödü!en davanın tahakku· v E D A D (\anık Esire) MM U il U l SU M - Onu da bundan birkaç ay öıı-
kunu muhtemel görüyordu. cc batakhaneye gelmiş olan ve bi-

Yine bu sebepledir ki Buyük Britan- Ba~ Rolde: Mısır Biilbiilü zi tanıyan hır bohçacı kadın bana ,.•a İmparatorluğu, İtalya harbe katıı-
tıktan oonra R07ük Okyanustaki ana İlaveten: Be~·oı;lunda •on dda olarak haber 1'erdi. Hatta, bu kadın beni 

vatan filosundan ve Singapur ilssUn- R o M E o ve J u L ı· y E T oradan kaçırmak için çok Uiir&Jlı 
deki donanmadan çektiği bazı vAhi !eri ise de muva{ ak olamadı, 
Akdeniz donanmasına Ubak ederek .'OR~lA SUERER - LE:-LİE lıOWARD larafmdan - Şu halde? kun ctkndırınek tedblrını ıttihaz etti.. " 

llarbin ilk aylarında, İtalyan do- !llustafa atıldı: 
nanmasının harekata boıhyacnğını ıı- - Şu halde bu genç hatun dün-
man bütlin dUnya hiç bcklenmiycn ve ya ve ahret benim kardeşimdir. 
ıürrnz m:ı~..iyctlnde bulwıa11 haberler- D N Şimdi azizim senin de yapacağın 
le hayı·etten hnyı-etc du~tü .. İngiliz ba- iş. ya bu kadıncağızı dünya ve ah-
lıkçı gemL1cdnin kendilerinden tonaj 
itibarıyle yedi mislı büyük İtalyan de· ret kardq edinerek götürüp ço-
nizaltılarını avlaması, 111oıotof'un Ber- st':IIER ,.c TAKSİM Si. "ElllALARl 'IÜDİRİYlc'fll'>DEN: cuklarına ve iki gözü görmiyen 
lin scyo.ı.hati sırasında Otranto deniz 1 d anasının ·anına bırakmak, '-·ahut 8 ~isan 941 tarihindf'n itibaren ~inrnın arınuz a göstt'riJme;;e o1 ~üne yapılan İn&iliz deniz. \ c hava • . Bre;., da .. 

k d h C •an bn,lanacak olan (Ki 'lRCIK PAŞA) filmi ıçın ' •l ~ SAAT bas ını, a a sonra eno\."':iya yapı. - Yahut da ne olacak? 
irı&ili.z donnma h:icumu, Akdonlzdckı 18.lO D!I. TAKSİM Sİ. E.!\IASINDA tertip edilen Matbuat ,ean-
İn.giUz donanması kumandanı Amiral ı.ına gazet~ tahrir hc~f'll~rile sinema nıiidlirlcrinin te rifleri rica - ş:ındi ·e kadar işlemiş olduğu 
Gc.>ıın.ingh::ıın'm bir knıv~ör ve iki günahlarına tövbe ettirerek bu 

olımur. 
des\.ı'(lycrle AdriyaUk denize glrıp do- zavallıyı nikahla alıp ~cuklan cLa 
laşınnıu bu hayret doğuran h J.sch.•rın •-.,====================================~-========•! belJı başblanndandır. """ 

Bütun bu hareketlerde, Otrant ve 
Ccnova bask1nlarında bu kudretli (!) 
İtalyan donanmasının asıl - hi.lviy~ti 
meydana tıktruş oldu. Otrantta Littorio l 
tipi ıı:af!ıherp gemilerinden ikisini a
damnkılh tahrip eden İngiliz kuvvetle
ri iki a&ır v~ iki hatır kruvazörü de 
batırdı. Cenovada yine demir üzerin
de n1ütcnddit destroyeri-erle liç haUf 
kruvnzörün batırıldıA.ını İngiliz Aınira
lik Dairesiniı1 regml tebliğlerinden öğ
rendik. 

Biltün bunlar, harpten evvel bir de
niz kudreti mahiyet.inde tetkik ve n1ü
ta1ea olunan İtalyan donanma!ının Ak
denlzi me\ hum jmparatorlıığ'unun blr 
gölu taneden İı.lyan devletine delil 
bu PYCJ'l tahakkuk ettirmek, en ba!it 
deniz harp mesclelerjnf pi1e halletnıck
ten ('ok uzak oldıJ unu anlattı. 

Daus Kra..içcsı ... Şarkı Yıldı Emsalsiz Artist... 

Yüzde 100 Seksapel kadın 

MARİKA RÖKK 
Bugün 

Ş A R K Sinemasında 
en büyük mu\'affa.kıyeti olan 

KORA TERRI 
· -- Hayır dedi, ne ben !stanbula 

ayak basarım, ne de çiftliğe gaze. 
te sokarım. on senedir burada mün
zevi bir hayat sürüyorum, çiftci· 
lıl< yapıyorum, Gelip gidenlere de 
İstanbuldan habt'r sormam. A
damlarım bana yalntz buğday, ar. 
pa, yulaf fiatlarını, süt, yoğurt, yu-

Beyoı:lunda Sakıuiiacında oturan 
Meliha Yenimahallede otobüse binmek 
Jsteı kl"n arkadan gc1en ve numora.sı 
henOz t.c3bıp cdllc>rn.ıyen otomobil çar
parak yere d ürüp yanıiu..,,ı:t:r. Ya. 
ralı kadın S•ı !la •ancııine ltııldırı -
rn.1.1 ve tahkikata Sarıy..,.r ?rltiddeiun1 - ı 
m!sı B. KAmil Rorn elkoyarcık meçl ul 
şoförün yak:ı!annıa ı .ıçin taldb:ıta g. -
m_ı~tir. 

1 Du neticeler ve İtalyan donanm:uoı
t n b' cc k tırlleo harp kıymeti. Ai-

filmindr gliıleriniıi kama)ıra eaktır, Bin bir harikalar filmi 
Suareler için :verlerini ıi en·elden aldırınız. 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 27 

TUNA BOYUNDA 

l TÜRK ORDULARI 
-----ift- Yazan: M. SAMİ KARA YEL -i'i--

Türklerin geldiğini duyunca kaçtdar 
Umur Bey, Dimitoka ~elırirun 

n.uhafaz~:na da beş yüz ltişı a
yı.rılı. Geri kalan kuvveti yanına 
aldı.. Kantaıkoı.inisla birleşmek ü
zere yola çıktı. Hırisfopolis surla· 
rına yaklaştı. 

Suru muhafaza edenler, 'l'ıirk -
lerin geldiğini Jıaber alıııca bıra· 
Icı:.- kaçtılar. Umur Bey surun bilr 
çok yerlerıni yıktırdı. Ordugahını 
yanıbaşında kurdu. Fer, yani Fıre
cik ahaliııi Türklerin gelmesinden 
u l8şa düştüler. 
İmparator Kantakoz nosıın ağ-

lar yazdırmaı:a b~ladılar. 
Bu meJctuplarda gılya Kant«ko

zinos, Umur Beye artık daha fazla 
• 

.lerlememesini, şayet ilert.iyecek 
olurs• S.rp kralının etıdişeye dü
fe<:Cğini yazıyordu. 

Umur Bey mektubu okuyurıca 
şaşırdı. Ne 9Uretle hareket edece
i'ini bilemedi. Bu suretle, vakit 
de geçmiş oldu. Soğuklar başladı. 
Ordugahında iki yüz qi telef <>l
du. Donanması (Bene) ye dıeınir
lemişti, Orada da üç yüz kadar 
gemıc oldu. 

ı B 

kadar ya··dı.mı k.ati gördü ve çe
kilip gıttl (H, 744), 

Umur Beyin Dimitnka<ia bırak
tığı Türk kuvveti Kantakozino -
sun saadetini temin ediyordu. Bu 
Türk kuvvetleri arasıra dışarı çı
karlar, etrafı asıp keserleni1. 

Civar şehirler, bu Türk lı:uv -

vetlerinin tecavüzlerinden biwr 1 
1 olm~)ar, imparatoriçe friniye mü

racaat edecek Kant:ıkozinosun ta
biiyetini kabul eylemi~lcrd·. 

F'akat Dimitoka ahalisi razı ol
mad lar Maksatları da gariptL 

- Şayet bunlarla do.st olacak 
olursak, hangi şehri yağma edece

ii!•, erzakımı.zı nereden tedarik 
edeceğiz?. 

Diyorlardı. Umur Bey cidden 
ilıcenaptı. Dostu imparatoriçe ve 
Kantakozfn<llı ne zaman müşkiilı1· 
ta uğrasa, derhal koşup imdadına 
yetişiyordu, 

Bir ene sonra yine geldi. İmpa
ratoriçe Umur Beyi davet etmiştL 
Trakya ••hilleri imparatorun ge
miler ı ır.ıhn!aza td liyordu. 

Umur . B~yc _ h&~er gönd~m::e'k j 
gayet mu~uldu. Kantakozınos bu
na da muvaffak oldu. Yolladığı 
adam İzmire geld •. 

Umur Bey, Kantakozino.u öl
müş zannediyordu. Apokavkos or
taya maJı.suı. böyle bir şayia Çt -

karmıştı. 

Kantakozinooun mekt;ıbunu a
lınca memnun oldu. Çar.,abuk bir 

donanma hazırladı. Mükemmel bir 
surette teçhiz ed& etnıeL yola çliı:

tl. 
Umur Beyi seferden va74(eçir -

mek ıçin Apokavkosun yaptığı. 

tedbirlerden hiçbir netice ha&! ol
madı. 

Umur Bey, bir müddet ooııra, 

Negrepona geldi. Rüzgar fenalaş
tı. Burada durmıya mecbur oldu. 

Fakat yine sabredemedi. Ordu
sunun en muktedir iazilerini ~
ladı, bunlara gemileri .ümil~n ya
karak Mak~onyada karaya çık
malarını teklif elti. 

- E\'ve ben <'rld •m a-

teşliyccck ve .ilahu eli~de ola

rak ytinicegiın. Benim gibi yal>' 
mıya ce.areı edemiyenler geriye 
dönebilirl.,r -Dedı. 
Kendısine tabi olanlar yetmış 

dört gemi idL Ku.<uru razı omı.a
dılar Umur Bey yakılacak gemi
lerdeki enakı, llililıları, cephane

yi boşaltmakla m gul olduğu &· 

radlı idi .ki rüzgar birdenbire de
ği~i,. hav• ıe.ınilerin hareketine 
ıııiisait bir cereyan aldı. 

Umur Bey çikanlan eruıltla cep
hanenin tekrar yü:kletilmesini em

retti. Selıiniğe karadan gitmek • 
ten vazgeçti. 

Bir gün sonra, bütün gazilerle 

beraber Selanikte hnı:Ja çikbı. 
Umur Bey A~Ja bizzat 
çarpışmalı l!>tiY'Ordu. 

Fakat Apokavkos Umur Beyin 

geldiğini haıber alınca deriıal Bi

zan.<a k~ıştı. Umw- Beyin cını 
sıl:ıa.Uı. 

Llkin bu uzun yolculuğ11 da 
b~bütün semeresiz bırakmak is
temedi. Askerleri Selinik civann

da !.>tedikleri gibi doyum oldular. 
Umtır Bey Kantak02İ1Mısa evve

la mühim bir kuvvet yollamıştı. 

Kantaltozinos, o sırada Berre feh
rinde idi. Bu imdat lnıvvet;ni a

lınca Selı1nığe geldi. Umur Bey 
atma binerek Kırıtakıozinoru kar

pladı. İki dost bir müddet S~lil -
nikte kaldılar. 

Umur Bey, hiç vakit kay'>etme

den Selaniğe hücum etmek iı>ti -
yurdu Fa.kat, Kantakoı.inos Sela

niğin hamisi Aya Diınitrinin hış
mmdan korktu. Şehri açlı.kla dü

~rm~ isWi. 
Umur Bey, yeni imparatoru ka

bul ettıklerı takdiı-de, Türklerin 
kendilerinden aldıkları bütün e
ıriırleri ıı.akvereceklerini söylemek 
üııere Selaniğe adam gonderdı. 

Selani.k halkı büsbütün kızdı -
lar Kantalı<tzinoo taraft&rlarırua 

kendi öz e\ladın gibi bagrına ~ 
mak. .. 

Biraz cLalı:ın dalgın <lıııiil 
dükten sonra Balyoz, . ıu.ııl 
aordu: 

- Peki, bu kadın bur.da ~ 
çıkıp hiç çocuklarının •·e aDıı" 
nin yanına gitmedi mi?. 

- Hayır gitmedi!. 
- Niçin? 
- Senden, diier belalıları 

ve hele batakhaucdcki o h 
heriflerden korktuğu için, lı" 
beni takip eder, yolumu, i~iJ1ll 
lar, yakalar, bana daha bıh ııl 
nalıklar yapar diye ... Yalnıı. 
-lıir gün ihtiyar \'e iki gözii 
miyen anası ile çocuklarını ~ 
ya ı:etirip kendilerilc "Ötiif 

düm. 
Balyoz dışarıya kulak ..ertf 
- Ne o, dışarıda hır ayak 

blı var!. 
- Merak etme, yabancı d<i' 
Balyoz ayağa kalkarak: 
- Yabancı ci:il amma, r 

kİD,1?. 

Genç kadın ağlıyarak seoııı 
- Gel anneciğim, ı:el!. 

Bu gel anneciğim, gel! 
zerine odanın manzarası o ) 
hazin bir hal aldı ki şimdi 
kadın, ihtiyar ve baktığı halı 
ı:özü görmiyen ihtiyar anP 
kız. biri oğlan nurtopu gi~ 
)'&nu, Mustafa ve Balyo2 hıl 
den hıçkıra hıçkıra ağlıyor, 

yavrunun biriui nnne i, biti' 
Balyoz Muharr~nı kurak~ 
alını§, saçlannı ok~ıyaral< ,ı 
sinelerine bastırıyorlardı. 

... 
Mustafanın eski ıı~ 

tazeleniyor 
Mustafa, bir ı:ün dıikk;inJı 

le yemeii )'erken kuı.gulll "' 
Ye yüzü güzü tizgilrr içindt 
senci kadın kar~ı,.na d.ı.ilıl> 

- Avlt.dinı, senin adın fi. 
kayım?. 

- Benim adım l\Iu,:afa!. ~ 
- l'tlu,tafa mı? Ooh, o) 

Mustafa mıslık, araba~ a V' 
Mustafa mıstık, araba) a l< f 

- Bacı kalfa, kcndi11e gt 
ili hen de başlarım hn!. 

- Neye başlarsın?. 
- Zurnada pcşrc\' oln18'> 

Deye başlarsam bahtııın!. 
- Aman aman başlant'' 

.karışmam, babalarım tuta' 
- Sen babalısın demek' 
- Gormuyommun, b 

çatkıyı, hem ben babaları~ 
!ısıyım!. 

- Oooh" Öylr ise nal<~ 
kurtulanıadi.. Dinga d• 
Dinga da dinga!. '1ısıra !<•( 
tulamadı .. dinı:a da dinı:•· 
da dinııa!. 
Bacı kalfa Mw.tafanııı ı1' 

la söylediii tekerleınc\O ~ 
muzlarını, kollarını, beiiııl 
lannı oynatmıya başlaını 1' 
sarayı karşı düklui.ndaıı ıı~1 yorgancı çırağı, hemen c' 
bir kaç dükkan ölcdcki in 
ha me. eleyi haber veriııcl. 
Arap da oraya geldi ye o 
kalfa ile birlikte 'ö~·leııt~ 
lem eye &öre oynaınıy a Jı:' 

(M•rl 

burunlarını ve kulaklarıı:ıl 
Umur Bevin kararg!ılıına t 
diler. 

Kantakozlnos bu mail 
ürktü. Trakyava dönmeli . ~ 

Umur Bey de beraber gıl 
Selaniği almak için . ıiç 
büs yapılın dığı için caıtl 

Umur Beyle Kontak 
ristopol. s ırunu hıçbır 'fl!1' 
ramad .. n geçtiler "" bit r 
lerı zap•ettiler. 

O .ırada Bızansa kadııf 
kozinosla ımparntori~e~~ 
bulmak ıçm ıd elçi ı;:iW 
Elçikrd~n biri Umur fJ'. 

fından. Salıihattin, diğeri 
takozino. taraftarlarınö.ıl 
Broiastı.. 

İki el~inin Bizans si' 
sulh ve müsa'emet bak~ 
nh·et dikkate ııvnndL 

Biri, T lrk neca C'Uni 
vetile gösterıyor. oburil jl' 
körlıiı;iid< sarih bir ınis:' 
cetiril ordu. 

(J.r 



-

( 8u yazının meUnlerf An.-. 
Ajansı bültenlerinden alı.nnuşfil) 

Telhis eden: Muammer Alataı: 

Habe§latandaki İngiliz 
Ordusu Kumandanlığı, 
İtalyan ailelerini yerlil~ 
rin intikamına maruz bı
rakmamak için, Habe§i .. 
tan ve Eritrenin derhal 
teslim edilmesini Habe
§İstandaki İtalyan Ordu
ları Kumandanı Dük Da
ost'tan bir mesajla talep 
etti .. 

Alman müret- Vişinin protesto
tebatının sabo- su daha Londra
taj hakkı için ya gelmedi 

Dün ö·;Jroen sonra fücceten ve
fat ettiğl bildirilen Mae'."" Baş~e: 
kili Kont Teleki.nin hakikatte ın 
t .h . oldugu· anlaşılmakta
' ar emış ldu""• 

dır. Ba<vekil, bırakın~ ~ ı;~ 
mektupta, bedbaht vaz~ı:sıne de-

. ın· kendisine kafi kuvvet vam ıç . 
görmediğini söy!~:ktedir. B~ • 
vekilin intiharı gizli tutulmak ı.s
tenmişse de, buna muvaffak olu -
namamıştır. Haber çok derin bir 
tesir hasıl etmiştir. 

Dün Macar meb'usan meclisi bİ? 
daki k alı k bir celse akdetmiş ve ı 
Başvekilin ani ölümü haberi okun
muştur. Meclis müteakıben toplan.. 
tı gününü tayin etmeden dağtl • 

nııs.tır. 
Kabine mutat okluğu veçhile is

tifasını vermiş, Kral Naibi Am~'.'1 
Horti Hariciye Nazırı Bardoşı yı 
Başvekil tayin etmiştir. Şimdilik 
kabinede hiçbir değişiklik yapıla
cağı zannedilmemektedir. 

EDENİN ATINADA 
GÖRÜŞMELERİ 

Yunan Kralı Jorj Atinada bulu· 
t>.a.ıı İngiliz HariciY.:e Nazırı Eden 
ile Genel Kurmay Başkanı General 
Dil!'i yenden kabul etmiştir. 

•'l'aymis• gazetesi, Eden'le Ge. 
neral Dill'in Belgrada geldikleri 
hakkında hiçbir taraftan teyit e
dilnıiyen tıir haberin Alınanl'.1: t~
rafınd n ortaya atılmasını ikı ın;ı
nıale atfetmektedir: 1 - Eden in 
tasavvurlan hakkında malumat 
toplamak, yahut böyle ha'berlerl~, 
Yugoslavyanın demokrasilerle bır
likte suikast hazırladığı hakkın • 
<:laki iddialarını teyide çalışmak -
tır. 

YUGOSLAVYADA VAZİYET 
Dün Yugoslavyada askeri inzi • 

bata aıt yeni bir emirname neşre
dilmiştir. 

Alman ve İtalyan tebaası Yu -
goslavyayı hemen kamilen terket. 
lr.li§lerdir. Dalmaçya sahillerinde 
bulunan 1103 İtalyan da hükumet
lerinin emri üzerine Split'i tahliye 
etrr.işlerdir. Fakat bunların pek ço
ğu Da!maçyadan ayrılmak isteme
Inişlerdir. 

Belgrooda kalmış olan elli kadar 
Alman da derhal ayrılmak için 
dün emir almışlardır. Yugoslav - j 
Yadaki Alman elçiliğinde yalnız 
maslahatgüzar ile ateşemiliter kal
lnl§tır. 

HÜKUMET DARBESİ NASIL 
OLDU? 

Belıırnddaki hükı'.ımet darbesi 
hakkında şu tafailat verilmekte • 
dh-: 

Hükumet darbesine tekaddüm 
eden gece yapılacak olan hareke
tın. eferrüatını tesbit etmek mak
sadıle Ytiksek rütbeli Vn.an•lav su-

- Berlin 4 (A.A.) - Yarı r~smi bir 
tebliğde deniliyor J<i: 

Berlin siyasi mahfillerinde be.. 
baylerından mürekkep bir grup, yan olunduğ,una göre Amerikan 
General Simoviç'in riyasetinde limanlarında bulunan Alman ve 
Harbiye Nezaretinde içtima etmi§- İtalyan vapurlarına sabotaj bare-
tir. Bu esnada bir taraftan bütün ketlerine mani olmak maksadile 
resmi daireler işgal edil:rken di- el konulduiiu hakkında Vaşingto-
ğer taraftan kabine azasının tevki- nu nileri sürdüğü iddialar tama -
fine başlanmıştır. Kabine azala- mile manasızdır. Bir vapurun kap-
rırun tevkifi işi biter bitmez, ge. tanı veya sahibi, başka vapurları 
cenin çok ilerlem4 olmasına rağ- veya limanı hasara uğratmamak 
men, General Simoviç, Kralı uyan- şartile vapuruna istediğini yapa • 
dırmak için saraya gitm4tir. Saray bilir. Hususile bu kaptan, gemi • 
müstahdemini böyle geç bir saatte sinin düşman tarafından müsade-
Kralı uyandıramıyacaklarını söy- re edileceğini sezerse, bu gemiyi 
lem işlerse de, General Simoviç te- kullanılmıyacak bir hale koymak 
cellüt göstererek fikrinde ısrar onun hakkıdır. 
etmiştir. Bunun üzerine uyandın. Başmüddeiumumi IJackson'un 
lan Kral birkaç dakika sonra Ge- son beyanatı, Amerikalıların ken-
neral Simoviç'e müli>lı:i olmuştur. dilerini Hukuku Düvel kaideleri-
General Simoviç Krala mülaki ol- le kat'iyyen bağlı görmediklerini 
duktan sonra: cMajeste, bu andan anlatıyor. 
itibaren bir hükümdarın haiz ol - + Berlin, 4 (A.A.) - Dıln B. mı-
duğu bütün sallıhiyetlcrlc Yugos- ler yeni BaşvekA!et binasında Alman-

ı d · t" yada bulunan jopon Bahri7esi heyeU-
lavyanın Kra ısınız• emış ır. nin reisi Amiral Nomura'yı kabul et-

Svetkoviç'i yüzbaşı Rakoteviş miştir. 
tevkif etmiştir. Yüzbaşı Rakoteviş ı ........ ~~--~-!lı'l--Plltfll!lı&llllW 
ayni geca Svetkoviç'i uyandırarak 
derhal kendisini takip etmesini 
emretmiştir. Pijama ile yüzbaşının 
karşısında duran Svetkoviç, böyle 
bir emir vermek sal1ılıiyetini nere. 
den aldığını sorunca yüzbaşı Ra -
koteviç tabancasını çekerek emre 
itaat etmesini söylem4tir. 

DoGU AFRİKASINDA 
lngilizler, şarki Afrikadaki !tal· 

yan kuvvetleri Başkumandanı Dük 
Daost'a mesajlar göndererek, ora. 
da yaşıyan İtalyan ailelerini yer
lilerin intikamından kurtarmak 
için Habeşsitan ve Eritreyi der -
hal teslim etmesini istemişlerdir. 
İmparator Haile Se!asiye kendi 

vatanda<larına nşrettiği •bir beyan
namede kin ve intikam hislerinin 
bir tarafa bırakılmasını tavsiye et
miştir. 

Cenubi Afrika tayyarel~ri Acli
sababa üzerine paraşütlerle be -
yanııameler atmışlardır. Tayya -
reler bazı kasabalar üzerine beyaz 
bayrak çekilmiş olduğunu görmüş
lerdir. 

İngiliz kuvvetleri Adfaababaya 
290 kilometre mesafede Miesso'yu 
işgal etmişlerdir. İleri hareket de
vam etmektedir. 

ltalvanlar Ortaşark harp sahne. 
!erinde mart ayı içinde 187 tayya
r~ kaybetmişlerdir. 

Di"er taraftan şarki Hindistan 
Başk:mandanlı ~mm bildirdiğine 
göre. tayy_areler Musavva'd_a~ ay
rılan bir Italvan destroyerını ba
tırmıs. di/ter birini de batar bir 
h~lde bırakıtııştır. Buı.lar evvelce 
ba' ;{ı bildirilen Pantera sı -
nıfı _ .ı destroyerden ayrıdır. 

Kont Telekl 
(1 inci Sahifeden D ... am) 

nacağı günü tayin etmeden dağıl
mıştır. 

Hariciye Nazın Bossi Başvekiı
lete tayin edilmiştir. Yeni kabine
de değişil lik olaca{.'I zannedil -
memektedir. 

BAYAN TELEKİ HASTA 
Budapeşte 4 (A.A.) - Macar a

jansı bildiriyor: 
Bayan Teleki'nin öldüğününe 

dair dolaşan şayialar asılsızdır. 
Bir müddeltenberi hasta olan Ba
yan Teleki hastanede tedavi al -
tında bulunmatadır. 
YENİ KABİNENİN SİYASETİ 

DEGİŞMİYECEK 
Budapeşte 4 (A.A.) - Yeni Bar

dossi hükumeti e•ki hükı'.ımetin 
hattı hareketini tal<itı edecı:-ktir. 
Ye~i hükumet hafta başında hü -
kı'.ımte partisi huıuruna çıkacak. 
tır. 
MİLLİ CENAZE MERASİMİ 

YAPILACAK 
Budapeşte 4 (A.A.) - Beyan e

dildiğine göre, Kont Teleki evvel.ki 
gün yatmazdan evvel hizmetçi -
sine ertesi gün için izci elbisesini 
hazırlamasıııı istemiştir. Hiçbir şey 
böyle feci akıbeti göstermivordu. 
Milli cenaze merasimi pazartesi 
günü saai onda yapılacaktır. 

l\'Iekteplerln 
erııen tatlll 

(1 inci ...,ı..ıan devam) 

kul eleme imtihanlarına başlana
caktır. 

Türkre eleme imtihanlan 22, 

"" Almanyanın ııeJgrad. Elçisinin. şün- tabiat bilgisi 25 ve matematik 26 
~aıkau vaz.ıyetl dilik vazifesine dönmıyeceği bıltlml- nisan tarihlerinde yapılacak. 30 

mektedir. nisanda da orta okulların sözlü 
(1 ind Dff..ı:ın devam) Bununla beraber, Alman - Yug09- imtihanlarına başlanacaktır. 

al.a.rına cevap vermekle ıneşgul- lav buhranı hakkında Berlinde resmen 4 - Lise ·bitirme imtihanları 6 
dur. Alman radyo.->u ise, yu_e-os- beyanatta 1?t'lun1:1lmamaktadır. mayısta bitecek ve Devlet olgun-
lavyada vauyelin tahammül edl- HIRVAT LWERI 
lemcyecek bi.r hale geldiğin! soy- KABİNEYE GİRDİ luk imtihan!arına 9 mayısta baş-
lenıogte ve Almanlara yapılan Resmen bildirildiğine aöre. Hırvat !anacak ve 14 mayısta hem Orta 
"'••hum zulümlerden. bahSe de- Lideri Maçek yugosla•"7• Baııvekil Okulların sözlü imtihanları, hem 

, 1Vaın elmekt.e<Ur. ıa- de Lise Devlet olgunluk imtihan-

u 
~ man radyosu Yugoslavyada ekal- Muavinliğini kabul etmiştir. Alman lar b"t . bul kt 

1 
Yellerin :raıad.ıkları köylerde yağına- nn beklediği gibi, Hırvatlar Yugoslav- ı ı mış unaca ır. 
•r i••-en 1 gınlar yadan •yrılmamıştır. Bi!Akis yeni lı:u.- 5 - Öğretmen Okullarının son 
cık' ~ ce er yaptldığı ve yan .. 

. "rıld.ığtndan uzun uzadıya bahset- nılan Kra!Wt Mecllıine bir Sırp, bır sınıf sözlü imtihanlan da 25 nisan 
"'4lır. Halbuk· Belgrad.a çıkan • Vr,,_ Hırvat, bir Sloven o!ıruıl< üzere üç l- ye 10 mavıs tarihleri arasında ya' 
:e•_ gazeıcsı ;u köylere gönderdi~ za tayin edilmiştir. B~ da Yugoslav- '!lllacaktır. 

loııraı: muhabirinin çelı:liğl resı.ınlen yayı teşkil eden üç muhım '.""'":'un 6 - Meslek Okullarında son sı. 
:eıretmişur. lleaımlerde hayatın gayet Krallık elralında müttehit. bır lı:illle ih 1 
l orınaı oldugu· •o··runm· ekte ve bu köy- d !ildi nıf imt an an.na 17 nisanda baş-
•rd • halinde topJaııdılclarına e r. 15 e Y>ıııyanlar Alman radyosunun Gal>- !anacak ve mayısta son verile-
!,~iyatından haberleri bile oınıadığın& Yugoolavyanın Moskova 6efüi · cektir. Di~er sınıflarda bir tarn!tan 
~,!emektedir riloviç"Uı de Hariciye Nez>ırelıne geö- ted . d 1 

Bununla ~raber Alman radyostı. rileceği söyleniyor. rısata evam o unacak va e.yni 
. ~ı Polonyanın 8.kıbetlni misal göste- İNGİLİZLER SELANİK'E zamanda kanaat notları tesbit edi-

bf.A.
•qek tehditlerde buiunnİakladır· JKARMIŞ !erek 15 mayısta dersler bitirile -

ASKER C ild'rdi.. ö kt" CAR HUDUDUJoIDA Boston radyosunun b ı gıne g re, ce ır. 
Jı.t.ı.ı.u.ı TAHŞİDATI inllilterenin Mısır ordusw>a mensup 7 - Bütün Yük' ok Okullarda da 
ta 'Yugoslavyanın aakerl t;azırlığı Ade- motörlil kUvvetler ve müteaddit pıya- her türlü imtihanlann 15 mayıs 
d. &e ~rberlik manzarası göstermekte- de tümenleri SeHlniğe çıkarılrru~tır. 

" ll•lta gelen baberelere göre, Bel- B k vveUer Yunan - Yugoslav hu- 'l41 tarihine kadar bitirilmesi için 
&rad bugün yaruı seferberlik le illn u u Und ,._ 1 ek•-••- İıı- Jazım gelen tedbirler alınmı.ştır. 
ed il dudu istikam• e ~r eın ~· 

Londra, 4 (A.A.) - Röyter A)ıwsı
nın diplomatik. muhabiri yazıyor: 

Şimall Afri;ca açıklarında vuku bu
lan Fransız katilod bidisesl bakktnda 
İngiliz bükUmeti Vişi ırruru.metiııin pro
testo notasını heni.iz almamıştır. Hadi-
5eden bu kadar sonra böyle bir pro
te&to notasının gönderildiğinden şüp
he etmek lizırndır. Htrtıelde Röyter A
jansının muhablrır.e protesot notasıom 
Londrada alırunadqtı resmen haber ve
rilmiş ı i r. 

Bir protestonun vuku bulll.ca~ hak
kındaki ilk haberlerin AJm:ın radyosu 
tarafından verildjğin1 -ve bundan sonra 
Vişi ve Nevyorktan gelen haberlerin 
de gayri resmt olduğunu hatırlamak: 
icap eder. V~i'nin protestoda bulun
duğu bugüne kadar ne VLşi'dc ne de 
Vaştn.;tonda resmen bildirilınem iştir. 

İngiliz hükCımeti hôdise esna.:>ında 
Fransız bombardıman tayyarelerinin 
hareketini Vişi hükO.meti nezdinde 
protesto etmemiştir. İngiliz hüküıneli
nin de Vişi hükümetinden protes to no
tası almadığı takdirde protesto etmesi. 
mubtemel değildir. 

+ Bükreş, 4 (A.A.) - Neşredilen 
bir kararnameye tevfikan ecnebilerin 
Romanyada ikameti hakkındaki kanuıı 
U.dilata uğramışbr. Bundan sonr& Ya
hudi ırkın..:)., mensup ecnebilere Ro
manyada çahşmak Uz.ere bir ikamet 
müsaadesi kat'iyen verilmiyecektir. 

....-----~wıt -4.LK.LAJLA.IP \.il. -

YUGOSLAVYA 
(1 ille! ,..yfadan devam) 

iç.in Alman hülctlmeti nezdinde t.eşebbü
satta bulunmasını ri.cn ebnekt.ir. 

BİR KRALİYET MECLİSİ 
KURULUYOR 

Belgrad, 4 (A.A.) - Hırvatlar Knı
lın genç yaşı nazarı itibara alınarak 
bir Kraliyet ~1:eclisinin teşkilini teklif 
etmişlerdir. Bütün partiler ı:tu teklifi 
kabul etmişlerdir. Yeni Kraliyet Mec
lisine llırvatlar, sıo...,cnler ve Sırplar 
dahil bulunacaklardır. 

lŞIKLAJ.:IN KARARTILllASI 
EMROLUNDU 

Belgrad, 4 (A.A.) _ Dün gece Bel
grad radyosunun bildirdiğine göre bü
tün memlekette ışıkların mask~lenme
si emredilmiştir. 
HARİClYE NAZIRI 1\fl GİDECEK 

İtalyanın, vaziyetin faciaya in· 
kıllip elnıc .ini ve Alman - Yugos
lav gerginliğinin bir inkıta ile ne
ticelenmesini kat'yyen arzu etme

diği düşünülmektedir. 
19:14 de İtalyan - Yugoslav an

laşmasını imza eden Hariciye Na· 
nrı Ninçiç, Romanın bu hüsnü.· 
tavassutunu istemeğe en ınünas.ibi 

görülmektedir. italyadan bu mü
zaLcretin isteneceği aşikllrdır. Zi

ra İtal~a ~ içbir "aman kendiliğİ.Jı· 
den mutavassıt vuiyeti a{nuya -
caktır. 

Yugcslav hükumetinin şimdi 
harici siyaset üzerine bir beyan
name neşretmesi bekleniyor. Şim
diye kadar bunu yapamayışı bütü.n 
dikkatini dahili meselelere has -
retmiş olma~;;ı idi. 

GÖZLER KOMAYA DÖNDÜ 
Sırp - Hırvat birliği şimdi ta • 

hakkuk etmiş olduğu itin, Yugos
lav hükiınıeti artık biitün Yugos
lav milleti naDllll~ otorite ile ko
nuşabilecektir. 

Yugoslav hükilmeinin, üçlil pak· 
tı hiçbir uman reddetmek •tiye -
tinde olmadığı zannediliyor. Şi -
fabl bir teyid:n Almanların na • 
zarında kafi olmıyocağı eıılaşıl • 
maktadır. Çünkü onlar Yugo.dov 

ordusunnn terhisini istemeH~ir
ler. Fransız müşahidi şimdi göz· 
!erin Komaya döndüğünü, zi•a y•
ni unsurun boradan geleceğini 
söylemektedir. 

MAÇEK HIRVATLARIN 
MÜZAHERETİNİ İSTEDi 

Belgrad 4 (A.A.)- B.B.C. Dok
tor Maçek Hırvatlara neşrettiği 

bir beyannamede bütün Hırvatla
rın müzaheretini talep ettikten 
sonra Simoviç kabinesine girmeyi 
kabul etiğini bildirmiştir. Doktor 
l\1açek beyannamesinde •hükılme
te iştirakile, müktesep Hırvat hak
larının sadece muhafaza değil art
ırılııcağını da• ilave etmiştir. 

h "'<'ektir. Cünkü Alman kıtaatı, b .. ·1· •-·vveU~rinin ınevcudil 73 bin -o--
·"'"' motörlü Alman kuvvetleri Maca• gı ız ~u ted Pres ise tç aydır maac aJa.. • }I Y rıstana akın el.mekte ve bu kıt'alar tahmin edilmektedir. Unay . . . ~ C mıryo arı etim VC 

~atı.. ziyade Macar - Yugoslav bu- SoD haftalarda tahJıt olunan Ingilli:boril-- mıyan .rardımcı M .. t k "tl • U~uııa lalışit edilmektedir. dusunun 130 ili 200 bin olduğunu Oİ U e al erıne Üç 
t' ulgar radyosuna gore, Berlinde ar- dlrmektedir. muallimler ı k ·ı ~~ Yug0olavya kelınıesı ağıza alınma- ay 1 maaş Ven ecek 
b·Jktadır. Berlin yalnLZ SLrbisı.an dıye - k d (1 lncl sayfadan devam) kır devlet biliyo; k: cezası da pek ya- yeni a pl a ihtiyaclarını, en zaruri masraf - Devlet Demiryollan tekaüt sa:a-
ı.;;'da verıiecektır. Alman ordusu Hlt- !arını bile hiçbir suretle temin e- dığından maaş alanlann hn istih· 
1 ın bi.r işaretini beklemektedir. Hit- (1 inel ..,ytadaıı cı-ı demez bir hale geldikleri bildiri - haklarının haC'."edilememesi, tem-

Balkanlarda 
Son Vaziyet 

(BAŞMAKALEDEN DEVAM) 
Macaristan ve Romanya için farkh 
bir vaziyet vardır. Alınanyaırm. 

bu iki devlet ordusunu emrinde 
sürükleyip sörükliyen:ıiyeceği ve 
süriikliyebildiği takdirde, bu or
duların sabotaj yapmaksırın har· 
bcdip etmiyecekleri malum değil
dir. Belki de, Macaristan Başve
kilinin intiharına bu son iki gii -
nün hadiseleri ve Almanların lıil
mediğiıniz bazı teklif ve şartlan 
saik olmuştur. 

İhtimal, Macar Başvek.i!ind
Yugo;lavyaya, sırası gelince harp 
ilii.n etmesi dahi istenmiş ve Maear 
Başvekili bu teklif karşısında ca
nını frda ile milletinin boşuboşun.a 
kırıldığını, harcandığını görmek. 
is~cmC'llliştir. Macarlar, Rumenler, 
biraz da harpten çekindikleri için 
yeni nizama girmişler ve böyle
likle kan dökmekten kurtulacak
larını sanmışlardır. Halbuki, is
tiklilllerini, kan diiknıenıek için 
kaybeden bu milletlerin, şimdi 
mihverin kulu kölesi halinde. hal']I 
sa]ın<'s:İne siiriihne]eri ve !·an dök
miye mecbur edilmrlcr;, elbette ki 
12tıraplann en ağırı, çileleriıı en 
süfli ve en bedbaht olanıdır. Bu 
ba1<.ımdan. Knnt Telekinin intihar 
hadisesi bu çe~it bir ıztırapla ala
kalı olmayı tahmin ettirecek bir 
mahiyeti de, ayni zamanda hatıra 
getirmiş bulunmakta ve Rumen, 
Macar ordularının Balkan cephe
sinde di;ğiişmek istemiyccckleri 
hakkında bir zanna yol oçmokta
dır. Diğer taraftan, Yunanistanın 
asil v~ kahramaca mnka\lemeti, 
Yu~.o .)aVJ•anın vnziyeti; Macar 
\'C Pın11c11 mil1et1erinin manevi -
yatı üzerinde de, herhalde miiessir 
bir intibah vesilesi olmuş, Alınan· 
ya hal<kında duyulan kin ve nef
reli arltırmış bulunacaktır. Buna 
rağınen, Almnnlonn Balkaıılarda 
bir harbi kabule karar verdikleri 
takdirde hiçbir ka},t ve şartı tıı

rumıyacakları, Ronıanyayı da, l\la
caristanı da, Bulgaristnnı da ha· 
rabez5ra çevirmek pahasına ileri
ye atılacakları ve her türlü hakkı, 
taalıhiidii çiğııiyecekkri; ııe Ru
men, ne Macarlara zerre kadar 
acımıyacakları a~ikardır. 

Maahnza, bütün bu vaziyetler 
karşısında Yugoolavya her türlü 
müdafaa tedbirini alınış bulun .. 

maktadır. Yugoslav ordulnrının, 
taarruz nereden gelirse gel:!lin ve 
hangi şekilkrde bulunur,a bulun
sun; Yugoslav istiklalini şiddelle 
miid:ıfaa edet:c~i n1ıı.hakknktır. Bu 
ar~da İngiliz ve Yunaulıların da 
ellerindeki biitün imkıiıılarla Yu
goslavyaya yardıııı edecekleri, 
yine o nisbette muhakkaktır. Hat
ta, Anadolu ajansı muhtelif kay
naklardan gelen ve İngiliz kıtaa
tınııı Y ·nanistana ihraç edildiğini 
bildiren haberleri neşre başlamış· 
tır. Bu haberlere göre l~O - 2•l0 bin 
kişilik bir İngiliz moiörlii ordu~ 
Yunan _ Yugo<;lav hududu istika
metinde ilerlemektedir. Alınan ta
arruzu başladığı takdirde; İngiliz 

yardımının sür'atle artacağı ve 
hele Afr!kadaki harekatın tamam
lanmasından sonra; Balkanlara 
çıkarılacak ordunun tedriccıı bir 
milyonu bulacağı ve aşacağı mu· 
hald<aktır. Bu takdirde, denilebi
lir ki, Avrupa harbinin en kafi 
neticeli kara mnharebesi Ballaın
larda cereyan edecek ve belki de 
Alman ordusunun Balkanlarda 
mağlilp cdilmeri, demokrasilerin 
Avrupa lat'asuıdaki kat'i :ı:aferine 
vaktinden çok evvel yol açacaktır. 
Bu itibarladır ki, Balluınlarda ce
reyu edecek harbin gerek Almuı
ya, gerek İngiltue ve mtittefik. 
leri için pek ziyade hayatt ve nihai 
ehemmiyeti vardır. Balkanlarda 

Alman taamızunun gecilımesi.nin 
mühim bir sebebi de, hiç şüphesis 
bu nihai ve hayati ehemmiyetin 
Almanlar taTBfından da gözönüıa
de tutulması ve neticenin eııdife 
ile mnhakeme edilmesidir. Alım.o
ya, endişe etmekte haklıdır, zira 
hakikaten Makedonyada ...., Bal • 
lı:.uılarda başlıyacak harp; İtalya 
ordu'ftınun n faşizmin olduğu p. 
bi, Alman ordusunun ve nad • 
mellerinin de ebedi medleni ola
cak ve asgari altı mily. alıık 
bir süngü kuvveti Almanya .,. 
İtalyaya karıp. ha kahredici mııd 
kazanacaktır. 

ETEM iZZET BENiCE 
il~ >imdi ordu erkAnı ve ordu şeUeri Balat Musevi hastanesine kaldı • !erek bu vaziyetten kurtarılma • lik olunamamaı;ı hııklruıda lıir 
tıtı'"'elı gundu7.lfi temas baluıdedır. ZAYİ - İftanbul Hulcl* Pakülteııin-

ZAKERELER rılmı,tır. lan İçin havalelerin biran evv'el kanun layihası hazırlanarak Bii- den aimı1 oldutum hil"ri7-ot <"IYl•nımı 
ClK~!.-\ZDA KasımPaııa iııılı:elesine kayıtlı gönderilmesi Maarif Vekili B. Ha- yük l\lillet Meclisine nrilmlştlı. zayi ettim. Yenı.inl •lecıılı""'• eold-

8',Jı:raddnn •Nevyork Tim••• g:ı.ze- Ahmed.in sandalı dün_ÜSkü_ -dar_~ san Ali Yiıcelden istirham edil- Bugün mecliste görüşülecek o- sin.in bllkmft yoktur. 
~"le b>1d;rudiğ:ne göre, Yugoslavya ilmiş mektedir. • 6111 - - ... iaDEll ııe Aln1anya ~"'' •ndaki dıplomatik kelesi civarında devr ve ıçm- lan bu layihaya gilr" sandıktaıa - ZAYİ - • ,_ ..•.• - ~~M~ 

~: l1ı zak reler hır ıkmaza gi.rm.iş bU- dekilerden Niyazi ile Ahmet de - Bu dilekleri kaydeder ve VekQ- şincn verilen ı.e.kalit ve yetim af- JJRaDDW ·~ , ... ...._ 

ı1' lu ık•.adır Belgr:ıdın d"'Jomatilı: nlıe yuvarlanmışsa da kurtarıl - • tın havaleleri sür'atle göndere- lıklarııun üçer aylık olarak veril- den ~ olduğum Wvl)'l!lt cllzd .. ın 
ıl in.ah<, cırı vazcyeti ümitsiz ve harbi ceğini ümit ctleri:ı; mc i temin olıma--1·tır. ~ oWsa. BlllmıA ......,ılı bil~ 
~~J~~.ıwwı....u.;........ro.m&1o..ıw~~~·:....!m:~~t~ır~· ~~~~~~~~~~.:...~~~...:~~~~~..:....:::.::.::_:.:::::_::=:::"'"'":::::._~~~~ 'lltNd 

5 - ! O N T E L C R A F - 4 NiSAN 1941 ---
Gayri menkul satış ilanı 

Üsküdar ikinci sulh hukuk hakimliğ:nden 
Terekeome nıahkemece vaz'ı~ edilmiı bulUJıan Osman SelAıni k.ı

zi Nilüferin gayri menkul terekesinden olan 19 "" 21 No. lu lki bap ha
ne ve müştemli&tının talep veçbile açık arttırma ile satılıı:ak paraya 
çevrilmesine mabk:emece karar verilmiştir. 

1 - tl.ıtüdarda Hace HOliDll hatun maballesinde P~a Limanınd• 
Sem'i Efendi sokağında e:;k.i 121 ve yeni 19 No. yu taf.ıyan koşkun De
mi.r parmaklıklı kapısından gi.rildik\e sol tarafta iki oda ve bir heia ve 
bir muttakt.an ibaret ve köşkün müşlemilitından bulunan bir dairesi 
mevcut olan nıez.k.Ur yeni 19 kapı No. smı t:aşı,-an büyük köşkün bc.ı.hç-e 
içindeki cümle kapısından girildikte: Zemini Çini döşeli ufak bir an· 
tre ve bir camlı kapıdan girild.ik.te bir sofa ve işbu aofanın. sol tara!:.n~ 
da bir oda v-e sağ tarafında bi.r heli ve kazıısında büyük bir salou olup 
sofadan bir kapıdan girildikte karşılıklı iki oda bir hamam ve bir kiler 
ve bir he~ muhtevi olan kattan balıçeye irun.iye mahsus demir bi.r 
merdiven vardır. 11:..ınCi kapı karewndaki merdivenden ç.ıkıldıkta bir 
sofa üzerinde düet oda ve bir kiler ve bir bıeli ve ~ sofadan bir 
merdivenle çatı kısrnına cıkıldıkta bir sofa üzerinde iki oda ve fazla eş
ya koymata mahsus karanlık. bir mahal vardır. İşbu köşkün U"nıin ka
tında bir mutfak ve 'iki oda ve bir beli. v~ mermer taşWc blr musllılk 

mahalli mevcuttur. Bina dört kat üzerine ahşap olarak inşa edilmı.ş 
137,';'0 ınetre murabbaındadır. Tavanlar ve kapıl&r ve çerjevelcr k~milcn 
yağlı. boyadır. Binanın Şln\al rüzgarlarına maruz mahallerin çerçevele
ri çift çerçevelidir. Bina l lOLmelre murabbaı bir bahçe derununda 
eşc3rı musmire ve g.:ıyri ınüsmireyi havi ve derununda mai .leziz.in 
17,5-140 Hissesinin nısıf hisaesl mevcut iken e..lyevm ku.rumlll bir bal· 
dedir. 

Rinanın karşısında mukaddema mutlak: iken elyenn kömi.i.rlilk ola
nk kullanılan ayrıca bır n1alıal vardır. Bina hali hazırda mükemmel 
ve muhlac: ı tamir dcğudir. İ~bu maa müştemil~t koşke yeminli ehli vu
kuf \ar,; lınCm (5500) lira kıymet lakdi.r edilmiştir. 

2 - Yine işbu kôşkün bahçesinin alt kısmında "9ki 121 ve yeni 21 
Na. yu taşıyan küçük köşkün kapasından girildikte bir sofa üze.rinde ve 
ayrı bir kapıyı havi olmak Uz.ere t/J oda ve bir kiltt ve bir heli meT

cut olup sofadan bir merdl\•en ile inild.ikte bir mutfak ve bı.r oda ve bir 
bela ve ı11enner taşlı b~r mu.sluk mahalli ve bahçeye: çık.ılır bir kapı 

mevcut olduğu gibi bir de kömürlüğü mevcuttur. Ban yerlerinde ufak 
tclek tamire muhtaç yerleri vardır. 

Binanın mesahai sathiyesl 96 - 80 metre murabbe.tdtr. HeT iki 
köşkü içerisine almış olduğu bahçenin duvarlan mevcut olup yabuz 
ŞL"Tlal kısmına gelen bahçe tarafının on metce tulünd.e bir kısmı mü.n
hedjm ise de ( 40) tin. masrafla tamir edilmesi kabil oldutu ve ifbu 
köşke de keza yeıni.nli chılı vukuf tarafından (2500) Iir• kıymet takdir 
edildiği ve ild köşkün bulundulu mahal Sultan Tepelri nami:yle maruf 
U::;küdnrın en şerefli ve kibar muhltl olan bir mahaldir. 

Her iki köşkte elektrik ve terkos tesi>atı me.....ı olup 21 
köşkUn dahi kapıları ve bir kısmı yağlı boyadır. 

2 - Satış peşindir. l\:tjj7.ayedeye iştirak etme.it lstf;:renler kl:ymeti 
muhammenenin o/o 7 ,5 nL"!betınde pey akçesi verraeleri 10.:umdır. Rüsu
mu drll;jliye ve yumi senelik evkaf taviz bedeli ve ihale pulu müşteri
ye aittir ihale tarihine kadar iflem.iş olan verai ve rı1swnu saire tere
keye ailtır. 

4 - Satış 14/ 51941 tarihıoemüoadil Çarşamba günü saat 14 den 18 
ya kadar Ü'kiidar İkın<ı Sulh Hukuk H~kimllğinde 711pılacakhr. Kıy
met ı n . uhı.'unmenenin % 75 şin.i bulmadığı takdirde en çok. arttıranm. 
taahh,ıdii baki kalmak ş::ırl.iyle n1üzayede an bet gün temdit olunarak 
ilcu"!Cİ ırttırması :9/ 5/941 Perşembe eünü saat 10 dan 1% ye kadar de
vanı cd(•cek ve en çok arttırana ıhnlei kat'iyet.:! icra kılınacaktır, 

Bedeli ihalenin bir hafta zarfında mahkeme veznesine yatırılması 
şarttır. Aksi h.Jde ilı..11e bozularak bundan hasıl olacak zarar ve ziyan 
ve fark ve faiz ve nı.ısraflar ondan bill hıfiküm tazmin eWrllecet:tir, 

5 - İ:,bu gayri nıe.nkuller ü7.elinde tapuca mfuleccd ve gayri mil.
seccel hak sahibi olduklarını iddia edenler (20) gün zarfında evnıJı:ı 

müsbite!eriyl.e- bırlikte Mahkememize müracaatlan lAzcmdır. Aksi tak
dirde alaC<Iklan tapu sicilli ile sabit oim.ıyanlar sabi paracuıın pa:rlaş
masıncbn hariç tutulacaklardır. 

6 _ Daha lada malümat almalı: lstiyenler malıla!menlıı !Ml/81 No. 
lu tereke d<ısy:ısına ve gayri menkulleri görmek ist.:lyenler de meU:ar 
köşklere müracaat t•yl~rneleri ve talip olanların da .. bf .unü Uücttd9r 
İ.kincı Sulh Hukuk M.ahkemesiııde ha%ır bWıınmal•n Iil&wnu ilin 

g~ı;aı 

Beher kilosuna iki kurUJ fiyat tahmin edilen 240 looı odun 6.UMI &ünü -
11 de pazarlıkla satın altnacaıctır. Muhammen bedeli ~ Hn olup bet temin• 
720 liradır. Ş:ı?"tnamcs:ı her gt.uı komisyonda &örülebilir. I.ateklilerin. belli cin • 
saatte Fındıklıda satınalma komisyonuna gelmele!'l. dS79> 

Deniz nakliyat komisyonundan 
S. Telgr~f G ızet<"Sinın 28.3.9-ll laribli nili.hasmda DelJl"01unan ılbm cH> fıa... 

rasındaki ciımır> kelimesi f:ızla :hr. Tastah olunur, c!532> 

Yede~ ~~!~~ ... , \ 
det kadar uzatılacaktır Bundan 
başka yabancı memleketlerde yük
sek mühendislik ve mühendislik 
tahsiline talebe olarak gönderilip 
görülen lüzum üzerine memlekete 
celbedilenlerin ecnebi memleket· 
ı erde yedek subay olmak icin gö
recekleri tahsil ihtiyaca tekabül · 
eden iki yıllı.k müddetin müteba
kisinin memleketimizde tamam • 
lıyarak livaketleri usulen tasdik 
edilenler yedek asteğmen nasbe
dileceltlerdir. Yine görülen lüzum 
üzerinı:_ mühendislik tahsilinden 
sarfınazar ederek Harp Okulla -
nna iade edilmiş olan talebelerin 
subaylık nasıplan askeri liseler -
den Harp Okuluna geçen emsalle
rinin nasıplarma ve San'at Lisesi 
menınlarının memurluk nruııplan 
san'atkar olarak yetistirilm4 olan 
emsallerinin nasıplarına göre tas. 
hih edilecektir. 

Pasif Korunma 
(1 ı.cı -- de..-> 

nı,aşı Genelkurmay BaşkanlıtımA 
tekli.fi ve İcra Vekilleri Heyetiaia 
braıile olacaktır. 
YAŞLI YEDEK SUBAYLAR 
Bundan bll§ka hava taarruzla • 

rına karşı kenıııma teşekküllerin

den herhan&i birine sefer lu.lincı. 
bütün sefer ınüdcletiııce ve luwır
ııla Genellrurmıı)'uı. teldlfile blr ay.. 

dul fam devam edecek mliddıot 
için kııllanılm•k üzere Y"! haddbıi 
afBl"ak hizmetten affedil.ınif oba 
7edM mba1lardan ın~um pıll • 
ı...ıJer fevkaüdıe hallerde ta;yia • 
dildiil takdirde bnnbır rütbeleri
ne ait iiııilormayı taşı.yuaklar n 
ri1:tbeleriıWı _.,ru alacalcl..br, 

İstanbul Asliye Mahkemes:i 9 un
cu Hukuk Hakimliğinden: 

Davacı Beşiktaş Vişnezade Dere 
sokak 64 No. da Selvi Önay ta:ra
~ndan ayni adreste oturan Beşir 
Onay aleyhine açılan boşanma da
vasında: Dava arzuhali davetiye 
ve gıyap kararı ilıinen müJdeaa -
leyhe tebliğ edildiğı halde gelme. 

m4 olduğundan gıyabında icra kı
lınan muhakeme neticesinde: Ta
raflar 14 ağustos 940 tarihinden 
beri evli oldukları anlaşılan ta -
raflar arasında müşterek hayatın 
çekilmez bir hale gelmesini mucip 

olacak derecede şiddetli geçimsiz

lik olduğundan ve M. A. kansını 
dövmek ve sövmek ve fena mua

mele etmek surelile geçimsizliğe 
ııebebiyet verdiği ve kabahatin müd. 

deaaleyhte oldutu ~ahitlerin şeha

detile sabit oldutu anlaşıldığındaa 
Kanunu medeninln 143 ve 142 ve 
150 inci maddeleri mucibince ta
rafların boşanmalarına ve Uba -
hatli olan kocanın bir sene müd • 

detle evlenememe6İne ve çocuk -
!arın veli.yetinin davacı analarına 

verilmesine ve haftada üç saat 

icra dairesinin tensip edecek şe -

kikle çocultl.arın babalarına gös.. 
terilmesine ve 1006 kuruş muha

keme masraflanıım müddeaale1be 
tahmiline bl:ıili temyiz olmak ü

:ııere U/3/9il tarihinde karar ve. 
rildiği i!Am :ırwtk•mıne kaim olmat 
·· zel'e ilin olunur. 40/1362 

nen idam o u ur 
~ ~ mündtn-< .. t.

mımı ooı.ı:apı-1 .....,.._..,lr. 
o. tlllods. 
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Hücum orusu 
Trablan Naili Aldık, 'aıd Kaybettik? 

j Yazan: RAHMi Y AGIZ j 
Tefrika No. 2 

Hünkar bu tasaTVUrundan veziriazama hiç 
birşey açmadı; fakat, verdiği karar kat'i idi 

Riistıeın paşa kudeıi Koca Si· 
nan p,annı methlne fırsat gelip 
çattıimı kestirmiş hemen sözü bu· 
raya frirmıliti: 

_ Beli padişahını.. Shtan ku-

1 
)an <looanmeyı hümayunu adalar 
araamda mehııbetlc d-Olaştınnakta, 
elimle küffarın kattıine h~t sal
amkUıdır. Fermanı hümayun su
dur ettiti ı.ırtirde derhal Trablu
sa koşacak, bir kaç haftalık birse
ferle 'I'l'1ııblusu memalilti pheneye 
ilhalt edecektir~ 

Bu 8iider audııtefem Tii.rk im· 
~u tatmin etmemişti.. 
Bir ifan!tile koca A vnıpa kıtası. 
ll1 bir uçtan bir ~asarsan Kanu
ni, Tı..tıluwn anavatana olan u-
altlıltm ve bu yüı.den orada baş
ltyacM: bir ~eri zaferle neticelen· 
ctiıwnin güçlüğünü kolayca kes. 
~. böyle bir seferi ~ak 
lktidanna henüz malik bulunma
:r.ın Kaptanı Deryanın yalnız ba
"'18 btt 11'.UtC<!raye atıhnıısmın doğ
ru olııruyacağına karar vermiş, ve 
zirin lrardeş gayreti güdüşünün 
41.evk!ti JIOllU beliniz bir ııergüşe
te llilnildemesine meydan verme. 
mel< iiJıere Sinan paşanın bu işe 
aıemur edilnwGnl tasvip etme
mişti. 
Mamaıfih Hiinidr, bu tasavvu

rundan Veziriazama biç bır şey aç
madı_ Onun sözlerini dinler gibi 
&avrMdı.. Fakat verdiği karar 
kat'! idi 

İfte üç yıldır fiinderilfon üç bey. 
et padifahtan bunu ısrarla rica 
ediyor: 

- Ey padiş;Jt1 cihan .. Bizi de 
~ Maltalılann esaretinden kur
tar. Türk beyratınm altına al. Bi. 
mn giei bu bayrağa Trablusun her 
toprak zerresi de hasret ye i§tiyak 
duyuyor! 
Diyorlardı .• 
Hele ııon IMoyet: 
- Bu husuııta irade! seniye ç*

sıadıkça 1stanbu1dan hanitet et • 
ıniyeceğiz! 

Dl!mişti. 

Hünkara ~ ~ bir iş 
kalınıymodu, Hemen (sefer) em -
rini vettcekti. Fakat aradaki de
niz; Tnıblusun bradan, Mısırdan 
bir çöl lie ayrılmlf olmuı bu a
cele: 

-Sefer! 
İradesinin wrilmeslne manidL 

Maamafih Hünkar aon heyete müs.. 
bet cevap wnn~ V eziriham ma
ri1etile: 
- ı, " güçlerinde olsunlar~ 

Onlar içtn kurtuluş ve aaadet se
ferine .iaşaallah 1111 karib başlıya -
cağız! 

Dedirtmişti.. 

Yalmz 'imdi ~lı dnranmak, 
trueüne kadar (mağlfttıiyet) nedir 
tannnıyan Türk ordularını A!ri. 
ka topraklannda bu bilmedikleri, 
tanunadıklan <hezimet. ismili 
bid'ate alıştırmaokta mana yokt~ 
Bu sebeple Padişah her işi iyice 
hazırladıktan sonra harekete geç
meğl kuruyor, bunun için lüzumlu 
donanma ile kuvve! .eferiyenb 
ihzanna bizzat &irl;melt kararım 
vermişti. 

Xanuninin fikri aplanan tek 
mesele de Turgut Reisin bulduru. 
lup getirilmesi, bu işte onun yar
d:mına, onun sevk ve idaresinde 
futiyaç görülınesiydl. 

Turgudu nasıl buldurmalıydı ı .. 

nının kaptmlıfuı1 bbule icbar et. 
mişti.. 

Turgut; devrin en acar deniz 
şöhreti, en kudretli derya kapta
nıydı .. P'ttnklerin, o zaman Av -
rupanın umacı diye çocııldannı 

korkutmak için kullandığı kelime 
•Tragot. yani Turgut adı idi .. 

Turgu.dun hal tercümesi ıundan 
~aretti: 

Turgut; 1482 miladı yılıl'lda 
Menteşe sancağının Seraloz nahi
yesindeki biricik çiftlikte dünyaya 
geldi, Babasının ismi Veli jdi. Bu 
çiftlikte ufak bir kısmı sürüp ek.. 
zm,kJe gecinlyor, çi:ftliitin ziraat 
işlerinde -de kahyalık ediyordu. 

Küçuk Turgut 12 yaşına bas
tığı 1494 yılında ilk defa çiftlik sa
hibinin oğlile ile yaptığı bir kavga 
yüzünden kendini tanıtmıştı. 

Küçük Turgut o sıralarda ya • 
şından çok daha gürbüz bir ço -
cuktu. Her gün çiftl,kte diğer çift
cilerin çocuklarile birlikte beyin 
oğlu da toplanır, hep beraber oy
narlardı,, Oynadıklan oyunlar da 
har poyunlan, muharebe, korsan.. 
hk, baskın gibi oyunlardı. Çocuk
lar bu islerde Turgud u elebaşı ya
pıyorlardı. Beyin oğlu Rahmullah, 
zayıflığı, çelimsizliğı yüzünden her 
oyunda en geri kalır, becforiksiz • 
likle diğer çocuklara alay mev • 
zuu olurdu. Her seferinde de Raılı
mullahın lalası işe karışır, ltöyhi 
çocuklarına: 

(Arkam Yar) 

Sırplarla 
Hırvatlar .• 

(3 üncü sahifedltrı deııam) 
ke talep etmesi, Bulgar cephesi -
ain bozulmuı pbi vekayi birbiri 
ndmdan reldikçe Sırplarla Hır -
vatlar da yeni Yuı:oo;lavyaaın lef· 
lı.il tıaı wcude ı:etirmit eluyor -
lardL 

918 -nün sonbahannda lıua
lar olmıqtıır. Nihayet 1 kinunu -
evvel 918 de Belgradda Sırbista 
nliahdı Prens Alcksandır • tim· 
41.iki Kral ikin~i Petronun baban -
Sırp nı llırnt birliğini ilin et -
BılİfHr. 

Cranp ialivlau birliğinin teşek· 
lıülüııde daha lı.imbilir ne safhalar 
~~ti. Yalnız bu teşekkülde naza
n diklı.ati celbeden bir cihea varolı 
ki e da Hırvatların ilk zamanda 
Belgrad tarafının birlik için mer
kez olm11S1ru kabul ederek tqkHitı 
esasiyecle nüfuzun çoğunu oraya 
lı .rak,,.ış olnıalantlır. Soaraılan bu 
aekla deiişti. 

'25 de Pasiç ile e zaııuuıki Hır
nt reisi Radiç anlaştılar. Bu yüz-
4.en bir ihtillf çı.kmannın önüne 
ceçildı. Çünkü Hırvatlara Ywgos
lnvya birliği içinde istedikleri tam 
muhtariyetin verilmesi tabii sa • 
7J]maktadır. Şimdi de bu yüzden 
lluvatlan tahrik ederek Yngoı • 
lavyayı dağıtmak isti)'ealer ela • 
bilir. Likin Hırvallar bir saman
lar Anıstıırya - Macar impara • 
torluğundan aynlmak için ııeler 
~ektı.kleriıli aDutınamq ollalM 
ıerek. 

MAHKEMELERDE 
(Vçıincü S4yf"'1.tm Deııam) 

yor. P!I"ayı pay !aşmak için zar 
atariten yakalanmışsınız .. 

- Benim haberim yok, :zar fi. 

ı .... ·. -~-·-- ;";~·.;..~<- .• -·,,» .. ··.\·:~ .......... - . "-- . -- ..... * . . ~ . -· .•,. .... -~,;p..·; .. : • .,> .. 

B&f. Dif, Ifezle. Grip, Boma.tiama. 
NeTralji, l;ınltlıll Ye llOıtıa Agr>lanaısı DerbaJ K11e1 
a.ı..ıwta llılde ' bte .ı.abiMt T AKtlTI.ERINOE.N SAl<ININIZ. 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ıSRARLA lSTfYINIZ 

1 İST ANBUL BELEDiYESi ILANLARl 1 
1 

lleylı:oz - Akbaba - Anadolureneri yolunun ın,aau kapalı zarf usuliyle 
ebiltmeye konulmuıtur. K .. if bedeli 28032 lira 59 kuruş ve ilk teırunalı 1952 Ura 
44 kw1.J1tuı. Muka\'ele, tkslı me, Bayındırlık İşll:ri wnuml, husı.ısl ve fc.nnt ,art
nameleri, proje keşl! h:ll 51yle bt.ına mutrferri diğer C\ rak 130 kuruş mukabi· 
lınde Vi~yet Nafia Mudü.rlugiınden verilecrktir. İhale 8/4/9'441 Salı &ünü saat 15 
de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup
ları, ihale tanhindcn sekiz &ün evvel VilA7et Nafia l.Iüdi.rrluJlilne miıracaall:ı 
alacaJt.lan fennl ehli.Yet ve 941 yılına ait Ticaret Oda:n ~ikalariyle 2490 nu
maralı kanunun tarıfatı çevreslnde hüzırhyacaklan tekli! mektuplarını ihale ıü-
nü ıaat 14: de kadar Daimi Encümene verlJ"lelerl lhJmdır. •21,44> 

Şirketiflayriyeden: 
Hissedaranın 

lan tısı 
F' evkalade Top

İçin İkinci İçtima 
Davetnamesi: 

81rketl1ıayrlye hissedarlar umumi b,eyetinin 11 Mort 1941 Salı C(lnkQ 
fevk.alide içtı.maında hazır bulwıan hissedarların temsil ettikle-ri sermaye 
milc:tanna nazaran nizamname tadili için kanunen muktazi mı.izakere ni
sabı tahssu1 l'<kmcdil;inden celse açılamamu;tır, Bu itıbarla hissedarlar 28 
N.ısan 1941 Cumar gü.nu saat on buçukta tirket.in Galatada Fenneneci
lerde kiin merkez.1 Waresınde dahili nizamnamenın 9, 16, 17, 26 ve 30 uncu 
madde.erınde Udılllt icrası içln T•caret Kanununun 386 ıncı maddesi hilk!lm. 
!erine tevf•kan tekrar lçtimaa davet ~lunurlar. İşbu ictimaa Ticaret Ka,.u
nunun 385 inci maddesi mucibince bir Aı.sseye malik olan b'neda.rlarm da
llı 111.irake saJAh.yeUeri vardır. 

Buznameı Mlzakerat: 
Ticaret Kanununun 389 uncu maddesi 
mucibince ilanı muktazi tadil metinleri : 
Macid• t - 6ırkctlhayriye bwelerl kanWll ve mansup miraaçılara ka

nunu medeni hükümlerilıe tevfikan intikal r '•r. 
Madde 11 - Sırket hlııledarlarmdan olup ta medeni ha:.~ n istimal ehll

yeUııden tamamen veya kısmen mahrum bulunanlara alt hi!
ııelenn devir ve temlilti kanunu medeni hültıirolenne IAbidlr. 

Kadde 11 - Hwıedarlardan birinin ölümile blaselinln mlruçılarma Jntl
ltalınde ıniraa resmen tas!iye edllmemişee lntlkal muamelesi 
mırosçılar arasındaki iştirak halinin m\.iilerek mü.l.k..iyete ta
hav.,.ülü üzerine yapılır "" yüz para varaka pahası alınır. 

lıladde il - Heyeti uınumiyede hazır olan hiıuedarlardan her birinin mu
ta.<arn! olduğu hiaEelerin adedine &öre beher elli lıts.e için 
bir rey itasına hakkı vardır. Blr şahsın amıleten (10) ondan 
ve vekMeten kendi hlasesi de dabll olduğu halde (25) yinnl 
betten !aı.la reyi ol:ımaz. Mukavelede muayyen mıkUırda hJs.. 
oeye münferiden sahıp olmıyan hisaedarların biliçtıma hisse
lerini bu miktara ib!Al ve aralarında birini mümessil !ayin 
ederek heyeti um~• müzakerelerine ilUnılı: etmeler! mOın
kUndür. 

Jladde IO - Meclilll idare haftada bir kere içtima eder •e lüzum tahalı:
ltuk eylediği balde reiain daveti üzerine f•vkalAde olarak top

lanabilir, Meclıııi idare reia ve Azasına verllece!ı: Qcretln mik
tarı heyeti wnumiyece tayin olunur, 

,-- • :':» - • ., .. • • • 

'.: lstan~ul -. Ko.mutanlığı _ Satınalma Komisyonu .~~- ilanları :·~ 
~ '- - .,. ; \ . ... . . 

Müleahlıldl nam "" liesabına 8340 
ldlo vaıvalin yatı 7,4.941 ıono saat 
ıo da pazarlıkla atın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 3813 Ura 80 lturuJlur. 
Kat'! leminalı 542 lira 7 kuruttur. Sarl· 
namesi her eün komisyonda ıörillebl
llr. İsteklilerin belli ıün ve saatte Fın• 
cWtlıda aatınalma Jtomlsyonuna eel-
melerl. •2674> 

Blr kamyon tuesi üzerine mevcut 
resim ve prUanna ıöre bir karoseri 
yaptınlacaktır. Pazarlıtı 7/4/941 eünO 
aaat 16 de yapılacaktır. Kqif bedetl 
1500 lira olup kat1 leminatı 225 lira· 
dır. Sartnam .. l her ıün komisyonda 
göriilebllir. İstek.illerin belli gün ve sa
atte Fındılchda 18tın alma komisyonu-
na gelmeleri, .2.67~> 

Devlet Demiryolları ve limanları İşletme U. İdaresi ilaJları 
Muhammen bedeli (6600) Un. olan 7000 Kc. Hqarat GldürücO mayi (fili! 

n emsali cibl haşarat öldilrilcll ınayl nev'inden (7 .4.1941) Pazartesi eünü saat 
(15) on beşte Haydarpaşada Gar binası dabilindeltl ltomiay-On tarafından kapa!ı 
zarf mutiyle satın alınacaktır. 

Bu ;,e girmelı: istiyenlerin (420) llralık tınr,..ltkat temlnat ve kanunun ta
yin ettiği Ve6lkalarla teklifier'nl muhtevi zarflarını aynj ıün saat ( 14) on d6r
d.e kadar Komil;yon Reiallline vermeleri IAznndır. 

Bu ile alt flll1:nameler komisyondanparaııu: olarak dalıtılmalrladır. c222G> 

Sahip ve Bqmllbarrlr!: Etem İzzet Berılce • Neeriyat DlrektörQ c-det X&rabllclıı 
cSON TELGRAF» Matbaaaı 

Askerliğe 
davet 

1
325 • 326 dopm
ıuıar çaOrılıyor 

San:roer Aı!lııerllk Şobmlıulıtn: 
1 - Şubemizde mukayyet 325, 828 

doiumlular 6 Nisan 94ı Salı ıünü ta
lim maksadiyle aevkedlleceklerinden 
ınezkür ıün "'1bah ıaat 9 da Yenlköy
de Sarıyer Askerlik Şubesinde hazır 

bulunacaklardır. 
J - Gelmiyenler lıalt.lwıda Aalterlik 

Xanununwı maiıl;u,s maddesi talbilt e
dilecektir. 

* lleJ'ej'la Y- A*...ıt !!-inden: 
1 - Gerek askerlik yapsın ve gerek 

herhangi bir sebeple askerlik yapmasın 
tallın maksadıyle 325 ve 326 doiumlu
lar askere sevkedileceklerdir. 

2 - Şubede toplanma günü 8 Nisan 
941 Salı Ciinüdür. 

3 - 8 Ni>an 9U de aevkedilecek bu 
erata elbise verileceğinden elbiselerini 
almak üzere arzu edenlerin 5 Nisan ve 
7 Nisan ııünlerl ~beye gelmeleri ıa
wndır. Bundan başka kendi vaziyetle.. 
ri iı;in bir şey sormak istiyenler de bu 
günJerde aubeoye gelAıelidı.rler. 

4 --4 Tolpanma filnü ı:elmiyenlerin 
Askerlik Kanununun 90. Maddesi mu
cibince ceza &öreccklerdlr. 

Şubemize mensup 325 ve 326 dofum
lu miıslim ve gayri müslim ihtiyat erat 
talim içln celp ve sevkolunacaklardır. 

Bıı doğumlular için toplanma eünO 
8 Nisan 9U Salı saat 9 dur. Eratın, sö
zü geçen gün ve sattc şubede hazır bu
lunmaları. Taşrada bulunanların der-

Şubemizde kayıtlı is!Azn ve gayri ia
lAm 325 - 3:!6 duğumlu ihtiyat era
tın talim ve terbiye maksadiyle kanu
nun 58 maddesine tevfikan celb ve 
ıaevkedilecek.lerdir. 

Toplanma eünO 8/4/941 Salı Aat 9 
dadır, 

Bu d~lulann nüfus cüı.danlarly
ıe birlikte gelmeleri JAzımdır, 

SMTl.AUI ,,,. .... uuı 
"1tl/ !!!;!'/I T~ <--........ --

Dr. than :Sami 

Öksürük Şurubu 
Öbii.rülı: ve nefes darlıih, b.>ğ· 
maca ve kızamu: öksü.rükled 

için pek lnfrll illçtır. 

Herlres kullanabilir. -

RADYO 
4 Nisan 1941 

18.00 Program ve memleket saat 

18.03 

18.30 
19.30 

19.45 
19.15 
20.15 
20.45 
21.30 
21.•5 

ayarı. 

Müzik: Radyo cSwing. ku
erleti (İ. Özgür ve Ateş Bö. 
cekleri) 

Müzik: Çifte fasıl prognunı. 
Memleket saat ayan ~ a
jans haber !eri. 

Konu.şma: Ziraat akvimi. 
Müzik: Karışık şarkılar. 

Radyo gareesi, 
Temsil. 
Konuşma (Drtısat saati) 
Müzik: Radyo salon orkes· 
trası (Violonist Necip Aşkın 
idaresinde) 

22.30 Memleket saat ayan, ajans 
haberleri; ziraat, esham • 
tahvilat, kambiyo - nukut 
borsası (fiat) 

22.45 Radyo salon orkestrası pro· 
gramının devamı. 

23.00 Müzik: Dans müziği (Pl.) 
23.25/23.30 Yarınki program ve 

kapanış. 

Un atmıyordum. Beraber tavla 
oynarken yakaladılar, Ben aahıKa
hyım mnma, artık namus daire-
sinde çalışıp kazaıuruığa karar ver-.... .-......... .,....,...,,,..,_..._-===="""~"""=====-=*.....,===--======='========"""------------= 

di.m. Lalelide yapoda ~ - BiR~ HAKi• KAT ı S•yı11 Mütterilerimiııja 
~:ı~~ :! ~~=;e:naı;:.~ı: r Naurı üil•tine: 
na yetip de artıyor bile ... Neye ya

payım böyle işleri?~ 
Şahit polisler dinleniyor. Ha

sanla Ruşen.in nasal yakalarıdığını 
anlatıyorlar. 

Ha.kim karan bildiriyor: 
- İkinizin beralıer, Alunedin 

parasını ç~ınız sabit görüldü. 
Ruşen, senin dokuz ay; Haıı.an, se· 
nin de dört ay haps:ne ve tevkl
finize karar verdık. Haydi baka
lım- Ahmet, 8eJl de paranı aL 

Ahmelt parasıru alıp sevinenık 
gidiyor. İki yankesiciyi de, mıahke. 
meye getiren polis, tekrar elle -
rini birbirine kelepçeliyerek, jan
darma ya teslim etmalt iiaa'e ~ 

PARLAK n SACLAM ot~LE.llE MALiK OlMAJC JSTERSfNIZ 

MUHAKKAK 

Dl$ MACUNUNU 

Cifleri ve dişellennl 

KULLANINl2. 

muhafaza eder. 
Hw yerde DE N T O L dit tMı:unutııı arayınız. 

Ziraat Ban as 

l•tanbal Komutanlığı Sa
tınalma Komi•)'O

llanları 

Beher tonuna 18 Hra fiyat tahmin e. 
dilen 800 l<>n lavamarln maden ltG
müril 8.4.9411\lnil şut 11.30 da pazar
hkla salın alına<:aktır. Muhammen be
deli 12800 linl olup kat'I teminatı 1920 
liradır. Şartnamesi her ıı:On komisyon
da görülebilir. lıtekl!lerin belli gün ve 
aaatte Fuıdıklıda satın alına komisyonu-
na ge!mele<I, •2596• • Maltepe Askeri Ll-1 etlivQ pazar. 
!ıkla tamir ettirilecektir. Pazarlık 6.4. 
f41 giinü saat 12 dedir. Keşif -11 
421 lira elli kuru,tur. Evrakı her lliln 
komisyonda eGrillebllir. İsteklilerin 
belli Ciin ve saatte 8-4 lira !tal'I temi· 
;;atlarlyle blrllltte Fındıklıda aatın al· 
ma kOlllİOJODUD& relmeleri. (2597) 

Nnı:ııhıarx brrtu. m:KA'D 

cCi..ta pulu ve bunu imale mııhıru9 
uoul ve tmm 61.tleri> hakkındaki ih
tira için aı-tlf olan 8/4/939 tarih ve 
2754 :No. lu ihtira beratının ihtiva ettı.. 

11 hultulı: 11u 11e<re iıaşkMuta devir ve
yahut Jcaduı uı•vkıi füle ltonmuı için 
ıaua dalıl ve<llebıleceğJ teltllf edll
meide oll'llakla bu ı.ısueta fazla maJO
mat edlınıuelı: ~ Galatada, 
Aalan Han 6 iılci kat 1 ~ 3 No. ya 
mQracaat .,,ıemeleri ilAn OlllftW'. 

---
iyi ve Güzel Trat 

Olmak isterseniz 

POKER 
TrQf Bıçaklarını 

Muhakkak kullanınız 
ve her yerde poker 

traş bıçaklarınıisteyiniz 

.DEVllEDİLECEK tırri:RA m:a.t'lf 
•Karbon ihtıva eden m~ıddel 

tebdil edllmt, un•urlar istihzar v• 
timali usulil> hakkmdakl ihtira 
alınmış olan 11/4/935 tar>h ve 1999 
lu ihtira beratının ihlıva etliitl b 
bu kerre başkasına devir veyahut 
dın mevkii fılle konması ıçln icar& ,r. 
hl verilebll-tı teklif edilm..ıcı. 
malda bu -ısta fazla malumat --, 
mek istiyenlerln Galalada, Aalaıı lf 
G inci kat 1 - 3 numaralara m · 
e:rlemelerl llln olunur. 

ZAYİ - 18/11/1940 Uırihlnde ~ 
tevniyal Ueesin_den alını old~' 
1974 No. lu tasdıknameyl zayi •ıı;. 
Yenisini alacağımdan eskblnln il 

mil yoktur. ·' 
111 hmel TAJIJ". 

OAzlNOCULAIUN NAZARI DİKKATINJ:: 
Erenköy Tramvay dunılc Jıe rinde kır kahvesi, gazino, pastaııl 

:rçmap çok elveri§ll yeni dü kkin, üstiindeki.~z metrelik taraf' 
w çaınl* beolıçesile beraber kiralıktır. 

Ayni mehalde bakkal Hızır Karacaya müracaat. Tel: 52 - 79 

Birkaç vıl vardı ki bir ara Karlı el 
Beylerbeğliiine kayınlan bu kor. 
ku bilmez Türk denizcisi Akdeniz. 
de Türle bayrağının hlmayesile 
hareket etmiyordu. Gemilerine e
peydir Fas Sultanının bayrağını 

amı~. BuM sebep olanları da 
Padifah pek iyi biliyordu .. Birisi 
Vezir Rüstem paşa diğeri de onun 
kani~ Kantanı derya Koca Sinan 
paşa idi. Rüstem paşa Rekzelan 
Sultanın himayesile kendi mev -
ldlni tahkim etmişti.. Kardeşinin 
de kaptanı deryalıkta bulunma • 
Sl1?ı temin eden kendisiydi. Fakat; 
Barbaros öldükten sonra derya 
kaptanlığı gerek liyak:at •. gerek ce

saret gerekse bu ikisinin birl~ilı: 
neticesi olan beceriklilik itibarile 
fiiphesiz Turgudun hakkıydı. Fa· 
lı:at kard~lik gayreti güden Vezir 
Jlliystem 1>llŞa Sinan paşayı de;.,.a 
bptanlı'1na getirmiş, Turgudtİ 
(İİttndlrmek için el~ geleni 
yapan Kaptan paşa nDıayet bu 
'!'ürk deniz Fi)ıretini Fas Sulta • lıY•~· , ................................................................... --------------... --ırıı 


