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Balkanlar 
VeBingazi 
Harekatı •• 
Jliapzideki Alman - 1-
talyan müfterek hareke
ti Balkanlarda baılıya· 
calı: olan hareketle ala
blıdır. Ancak Binıaziyi 
almak, halli daha ileri· 
ye ıitmek bile Almanla· 
ra iatedikleri n bekle
ılilderi aeticeyİ kaun
ıiırmıyac:aktır •• 

Yaı..ı.Y)'a H Balk .. lerda Ya· 
mlJetia müstakhl iakipfl, artak 
.... ••ile Almaularıa hl&acaiı 
lıettı lıareble N&iaıuDlfbr. Ya· 
lııalııVJaaın loarp isteme4iti ,,. 
aadeee lıitarafiıjına, istiklil " 
llllUld tuıamJ.ıiıaa rİ.aJet el~ 
._ lateeiii n bunıın içlıa tle or· 1 

...... tam aeferlıer lıir Ulu lıa· · 

.... llrlııak kararıutla el•ııP ta• 
lıatkak etmİftir. 
Diıa ••• 7İM lıa ııfitaaJuU ifa

.. 11e telıarils ettirılitiııÜS cihi; 
~ Şefi llaçekiıı .. _kalıl· 
&eJe cinıesl n beyanuamesı, Y11-
l9SlaVJa lıirlijiai tuttutu .iyaset 
N111Hla tamamile kuvvetlent!ir· 
~- Başvekil Simoviçia Yuaaa 
aıatlıaatıaa nrdiji. beyauat ü, 
YaccmaVJa lriikllmetiaia .Uy~· 
'atı beyaaaameye müplıila lıir 
.. ldlruyen uyılabilir. 

O halde, Yupsla"7a, mili N'1 
11e ııerbestiıiue, lam •ikimi1et " 
llltikl'1ine dolnınulmuıaa, h " 
lepraldaruua, '-airyollanam. 11-
•aalanaıa aaiJlnr emir H lehin· 
de kallaaılm- .... taraftar 
detilılir n lnı karanU teana e
deeek herlıaaıl lılr ns!J'ette sili· 
ite ....._,.. Jıumlır. •aaeu• 
leylı, YupalaYJa ha nslyetiai b1' 
fllpheye m•hal 1unbı9tlaa ~ 
ı.u...._ _,., karar nruı tııma-
•ile Alımnyaya pçaılftlr. 

Bn •niyete riayeti bbal ecle
eell elaa da kahul etmeyip Bal· 
lıııaıar anlh.;_ lhlil eclecelı old 
da Ahıuınya elaeaktır. Almanya· 
•ın, telı: hqın• •• hemen Balkan
ı.... "lılr ceplıe a~ eesaretinl 
lıenıllalııde ıörmediil •nlaşıbyor. 
lhnıua lçiadir ki hareketine Ro
••nva, Bulpriıl.n Macaristaa 
.. ltalnJı u tqrik etmek azmin· 
-.ı, · Bnlcarı.tan ba pyeye gö
.. lııtaırlanmıttır. İtomanya orda
eaaa "9 efkin amamly~iıal de lıu 
~· lıazırıam•k ve aevketmek 

D, aıı... lıllldbnetl nezdinde 
hı:81 IUfeılllmekte olmaaı ma· 
de k-ıı oldniu kadar, palı lllçll· 

Prepq.nda yapılmakta ve Yu· 
:.'•"Yadaki Rumen ekalliyetle

ın ••lıfiyane hlr surette :rulilm 
~~ tazyike muu hırakıldıkları, 
"lı ~tı'ete •eehur etlllealerin yaralı 
ır halde, Rumen topraklarına il· 

:ca ettikleri haberleri yayılmak· 
•e Yuıoslnya hakkında hir kin 

Ye &azap hnuı yaratılmak isten· 
llekt"ir. 

afaearistanda da ayal teY yapı: 
~or. Dün tahmin ettiğimiz gibı, 
li oııt 'l'l!llekinin lntihanaa daha 

Yade, Almaayaaın Macar • Yu· 
a..ı.,, IDÜDuehatuwı Jı:esibne5İDİ 
latetneat imil olmuı; bedba_ht 
ltoııı, artık Alıma dilelderiaııı, 
4lmaa eııaellerlai.n elinde oyua· 
tak lıaliae ceımı, bulunma••• e
ıe..ı altında ilümü ıercilı etmlt :9 Jenı nizama aeklaia ..Wetinl; 
lttıdi eli ile, Alman orıl•••DD 

ilacu.ıı olarak harp .ıı.aa.ıae 
lokınaı.tan tırkmllf, kaçııunıtlır. 

ltaı1aya ıelince; italya, belki 
de Po ertlıuıınu Ynco•levyaJ• ıal· 
dırtaeaktır. Fakat, içinde hulun· 
duiu tartlar altında, bu aaldırıt 
••la ıöuülden pime bir uldırış 
elıntYaeaktu, Bunun içindir ki, 
ltaıuıııa, timdiki halde Yuıos· 
~11Ya ile harbe tutuşmayı isleme· 
il Pek de tahmiıı edilemez. BO)·le 
"lıir harp, aucak Aluıauyaaın ka· 
rarıaa uymak yolu ile tav'aa ye 
kerhen olacaktır, 

Göriilüyor ki her balmnm 
karar 11e harek~t teıebbllall Al· 
aıaayaya hırakılnuştır. AlmıııııYa. 
keatliade ce•arel buldutu ve (.,._, ..... _...., 

''Eğer çarpış· 
mak icabedi· 
yorsa çarpı-

v 

şacagız" 

Yugoslav Hari
ciye Nazırı bir 
Yunan gazete
cisine böyle 

's öyledi 

Amerikadan 
geni harp 
malzemesi 
getirtiliyor 

Otlu Yuıoslav milli lıiıtiii "'' 
....... u ...... ~-ı·--

111"11t ~ 

1'910llaWJadaplca 
trealerl tatil edildi, 
Alman kanetıerl 
Macarlıtandan ce
aaba d•ln IDIJ•r 

Atina 5 (A.A.)- Kalimerial ı•· 
•tesl, Belcraddaki bus~ mulıa· 
Jılrlnla Yuıoılavya ~arı~lye Na· 
sırı Nlnçiç ile ya~tıgı lıir mllli
btı aetretmektedır. Nazır Yunu 
_.uıwıu kahramaalığuıdan dola· 

( __ , .... __ , 
Maçek yakında 
Ribbentrop'la 

görüşecek 
•-d 1 (.A.A.) - Israrla dlloen 

ııe ..... - • k kında Al· 
lılr ıaylaya ıöre. Maçe ya 
.. n Hariciye Nazın Fon Rlbbenbop 

ile ııörüşecekU_r_. ---

Yarınki Pasif 
Korunma dene
mesi tehir edildi 
Glllldal' we Emllll
athld• delle• •JUi 
13 iade yapdacü 

Adinbabaya doğru gittikçe 

• 
ltalganlardan 

1zabitle70 
esir daha alındı 
Atinada akşam 40 
dakika süren bir 
alarm işareti verildi 

Atina 5 (A.A.) - Dün Atlnada 
aat 19.35 te ftrilen tehlike işareti, 
aat l6 de nihayet bulmuştur. 

YUNAN REMİ TEBLİG1 

Atina 5 (A.A.) - Yunan ordu· 
lıırı Başkumandanlığı tarafından 
4 nisan akşamı neşredilen 160 nıı. 
maralı resmi tebliğ: 

MuvatfakiyeUi mevzii harekat 
aeticesinde düşmanın kuvvetle 
tahkim edilen mevzileri elimize 
seçmiştir. Biri zabit olmak üzere 
Tt den fazla esir alındı. Düşman 
çok miktarda harp malzemesi ıer
lııetın.iştir. 

(Denmı 5 - _,..,., 

ı.,tUzler İtalyularclan akhk1an 
1 

esiri.en yapurlardan lıea%i.ıı 
taptıyorlar 

yaklaşmakta olan yol 

rAmerika üç
1

I 

aya kadar 
,, harbe giriyor 

1 

1 

1 

Zafer Alman • 
ya ve ltalyanın 
istilası ile elde 

edilecek 

NtvyCYrk 5 (A.A,) - Meb'u.B 
M a.rtin Die.t A merika.nın üç 
aya kadar harbe gireceğini 
tahmin etmektedir. Bu husus. 
ta demiştir ki: 

clngtliz ve Amerika çetin 
tıe fiddet!i bir sa.vaş•on sonra 
zaferi kazanacaklardır. Bu za· 
fer Almanyanın ve ftalyanın 
ayni zamanda l ngiltere ııe A • 
merika tarafından Util4.n ıa· 
yerinde elde edilecektir.• 

imtihan hazırlığı için 
mesaiye hız verildi 
ilk mekteplerin tatil we lmtlllan glntl 
Çarıa•ba glnl kararıaıtırııacaıı 
tık mekteplerin tatil ve imtihan 

Jiinlerini tesblt etmek üzere tık 
Tedriaat Meclisi çarşamba günü 
tıııplanacaktır. Bu 1ene ilaııal im· 

tihanları da haziran başında ya· 
pılacaktır. 

Üniversite imtihan günlerini tes. 
(~llııel~) 

Vi!Ayet Seferberlik Müdürlüiü 
baZ kazalarda yarın yapılması ka· K A k d d .. 
rar:aşnıış olan _pasif ~orwırna de. asımpaşa ve s er en onen 

melenni tehır etmıştır. • b •• •• k b• f " 1 k • 
neEminönü Vi! ~sküdar ~~ıad: CIVarı uyu Ir ŞO Ol ere ta Si 
nnda denemenın ayın un 

yapılınası kaı·~~1~:U:~ı;;~a tehlike at 1 attı izini verilecek 
mıştır. Maama on be~ine kadar 
denemel~ı? aY1;? - üzdekı hafta 
bltirilmesı ıçın onum ıl aktır 
içinde de denemeler yap ac . 

MaUJ• V•ll"'•' 
aaeuyat yapddı 

B (Tetetonla) - Maliye Ve-
Ankar•, ,uratı'1• dlln NUmıme 

lı:lll B. Fu•!., kilçllk bır amel.iya ya· 
HutaneaJn .ıaıu;reııc ııaııceıen. 
pı!mıt ... _. .... 

milUr· 

Çamaıır yıllarken 
çıkan bir yangın 

da dlrt ev yandı 
ıtasımpapda Eyyühllm mahallesin· 

de Emin Camlı ookalmda HU..,ym1n e
'finde dlln 6ileden ııo.ııra çamaıır yıka· 
ıırken yanım çıkmlf ve yruımdakı 7 
ıııuln.raıı )lenadın, i numaralı Alinin, (-•-_,.,..> 

Koardbıaıyon lleye. 
UDID yeal iki karan 
il a g I a mer•ıyette 

Koordinasyon heyeti tarafından 
verilen yeni iki karar bugün tal· 
bil< mevkııne girmektedir. Bunlar
dan bır!, sil!h altına alınan toför. 

(Dnami 1 - _...., 

Amerika Fran· 
sız vapurlarını 

zapt etmiyor 
Yalmz bulan yiye
cek mukabilinde 

1 Tramvaylarda ka
dın biletciler de 
çalıştırılacak 

ıatın alacak · ıı-
vışi 5 (A.A.) - Tass: 1 u sküdar - Kadıköy tramvag-

ya~io~~~::E:~~an ::ef~:u!: /arına 70 kadın biletci alınıyor 
Harıciye Nazırı B. Hull Amerika 
limanlarında bulunan 15 Fransız 
vapurunun Normanrue'de dahil Bunlar günde dokuz buçuk saat çah-
01ma1c üzere, müsadere edilemiye· U 1 1 k 1 1 ki 
ceğıni Vişi hükİlmetine bildirmiş· flP Y z Y rm urut yevm ye a aca ar 
tir. 
Amerikanın bu vapurları yiye.. 

cek mukabilinde Fransadan satın 
alacağı Vişi'de beyan edilmektedir 

Almanlar z wapara 
yaktılar 

Lima 5 (A.A.) - M~ncheıı ve 
Bermonthis adındaki, Alman ,,.. 
purları Callao'nun 300 kilometre 
ıiınalinde bulunan Kasma'ya dün 
akşam getirilmiştir ve derlı.al mü· 
sa dere edilmi§tir. 
Hatırlarda olduğu üzere bu Brl 

vapur Callao limanından gizlice 
kaçtıktan sonra bir ~ru kruva· 
zörü tarafından takip edilmiş • 
ler ve alevler ıçinde yakalannur 
tardır. Bu iki vapurun mürette
batı gemılere ateş verdikten IOll" 

ra gemilerden ayrılmışlanhr. 

Taksim - Sarıyer 
arasında gece 
saat 24 de kadar 
otobüs işleyecek 

....... ,. ......... 
Tini••• ıuete•lze 
ita sab•ltlgl lzallab 

Sllıver "'" ctnnnda otunıı halkın; 
etobüs oeferlerlnln akpm aat 17 de 
taUI edllmeııl 70z(lnden çok milıkill 
YU17ete dilftil&lerlnJ Yazmlf n Tak· 
.ım - Yenimahalle arasında ıecelm 
de olobila ifletllmesı hakkındaki ıe. 

-nlleri Beledl7• Jleiallğine blldlr· 
ıalıilik. 

Memmmlyelle 6trendiğlmlze göre, 
bu husustaki nl!lrlyatımız ve halkın 
temennileri Belediyece ehemınly.etle 
uzan dikkate alınarak Taksim - Ye-

(Denml 1 !Del _, .... , 

BALKAN 
Vaziyetine 
Umumi Bir 
BAK 1 Ş 

Maçekin ka· 
bineye gir
mesi Alman· 
lann fikrini 
değiştirmedi 

"' Yugoslav lıabl-
ı! aellala 'baglD 
!I b•Y••••••ll· 
~1 Dl aeşretmell 
it llelılenlyer 

Maçek dün ye
min etti ve Hır
vatlardan mü• 
zaheret istedi 
MACEK Dtlıf 
YEMiN ETTi 

Avala Aj-~ A· 
ıudobl Ajansıııa YWCllll mal-ta 

(Dn1mıl: 1 ,..,. __ , 

Kadın hlletçiler de erkek hiletç IJer clhl eeket ,,. kasket cl1ecek 

Avrupanm eber! memleket • 
lerlnde olduğu gibi fl!fırimlz tram• 
nylannda da kadın biletçiler Jrul. 
lanılması kararlaştırılmıştır. Bu 
karan ilk evvel mevkii tatbi • 
ka koyacak olan da Üsküdar, Kadı· 
köy ve havalisi Halk tramvay • 
lan şirketidir 

Bu abah kendisile görüştüğü • 
müz Üsküdar, Kadıköy ve haval.ial 
Balk tramvayları şirketi hare-ket 
Müdürü bu ltususta fU izahatl 
vermiştir: 

•-Avrupa ve Amerikanın bir 
çok yerlerinde kadınlardan vat • 

(Dnaıı ş lnd - , .... , 

Beylerbeyi ve 1 Genç Kaptan 
Kandilli civan- namzetleri 
nın yeni şekli imtihan veriyor 
'8blrclllll mtlt•hai-
1111 Proıt din aa
llalle rlal gezdi 

tlskUdardan Kandilliye kadar uza. 
nan ııalıarun ıman için Şeblrcllilı: Mil· 
lelıaua Proat tardmdaıı yapWuı tet
lı,ilı:ler ilerlemiştir. 

M. Proat dlln buralrmı ·-.... 
lıallen tetk.iklerde bulunmuştur. Hazır. 
lanmakla olaıı p!Ana ıöre, Beylerbeyi 
ye Kandilli lakelelennde birer meydaıı 
Yilcude ıetirilecek ve mahalleler da
la munlazam bir hale ifrat olUll8Cllk· 
tır. .-,-........ , 

ÇERÇEVE 

Dedi • DedlDI 
NECİP FAZU.. KJSAKÜKEK 

Dedi: 
- Macar Başvtkiliııin inti-

. harına amma da ehemmiyet 
verdin!. Haberin geldiii sünün 
sabahı da yaıın yazılmış ve 
matbaaya verilmi§ hulunuyor· 
du. Kimse ne aenin kadar acele 
etti, ne de ileriye ciUuk lüaa· 
muuu duytlv. 

Dedim: 
- Keadl eliyle euınıa lı:ıyaa 

"lıu karahahth at'amın misali, 
mihverin ııaafuıı lfp etmek 
aokta,.,ndan o kadar ehemmi· 
yetli, yani kıymetli lı:I, ta.illa 
lıoınhaları altında hlnleree mih· 
nrcl politika reclünün cu ver· 
meslndea daha nrlmll.. Dost 
ve dqmaa her insan kalhıni 
aı.zlatacak olaa hu çaresiz ve 
llmitsls eümm lıkılıeti, temsil 
ettiği ibret der>i bakımından, 
mihver •üşnıanlarıaa, ellerin· 
deki bütün vasıtalarla teminden 
Aciz oldukları hir hakikat mi· 
ruı bırakıyor. İngilizler, aaval· 
lı Koa-t'uu, kendi he aplarına 
hıraktıtı lıakilıat mıruını, İn· 
ciltereyl hqtan haşa olsalar 
eWe da=nleftl. Bn miras, tek 

lea 11••• taıelteL! ita 
u'ball geml De Mar

maraya çlkb 
Ortakl!)'delı:i Deniz Ticaret Mekte

binde dersler kesllınla ve IOn auuf ta
lebesi olaıı 13 kisi mektebin tatbllıaS 
ıeınlsl ile nazari ve amell mezuniyet 
lm\ihanlanaı •eremek üzere bu oaball 
JılarmAr07a açıiııuflardı:, Gemide "la· 
~!eri imtihan etmek üzere Aııkar&o 
dion ıeıen mllmenlzler ile ,ehrinolz· 
den ıreçllen mlllehuaıa denizcilerden 
mllrekkep bir lmlllıan lıqell bulwı
maktadır. 

cümlelik bir hakil.attlr: lıhve
rin şu veya bu vaMta ile temin 
edilmiş her taraftarı, fiilde ve 
hakikatle kazıga oturtulmu~ ve 
suratına sahte bir tcbes ıiın ve 
saadet makiyajı ~ apılmı , iş • 
keuceleria ışkeıı: .si içinde bir 
kurbandır. işte mihverin, öa 
nebiuden ıilelilnc bahşettiii ha
yat hakkı:. 

Dedi: 
- İngilizler e;ııı:aziyi bcpl

tıyormut- e i bu böyle!. Af'o 
tık devrlmııde ınsanın hiç bir 
ıeye inaaamıyac rı ,ıweuemi
yeceil, dayaaaıa1J aeaiı ıelly-. 

De4im: 
- Dr rimlıı muhakkak 1ı1 

4levirlerin en esrarlı ve ılriftl. 
F•bt. ına fet, ı~te bu dcvria 
luanılacak. dayanılacak, güv• 
ailecek hakikatl•rini, sahtele
rinden a~ ırt ed bllnıektc.. Tralı
luslaki lıalyan ~rt~ılarıaııı bir 
kaç Alman öncü ıl emrinde ı:ıı.
ternıcğc kalktı ı lıuner, b·ç de 
dddi ve korkulı . r uetice ifa
de etmez. insanm e11ire (evire 
dayak yediği adama alt içi hof 
elbl eleri adam evti yokkea 
yere atıp hatmet ve cakayla 
çiin mesi tribi birşev.. Libya 
har keti İngilizler<>, dü nıaıı or
du unu imha ctı:ıek 'c it ır il· 
zerine tnarru• hul n•ını dnman 

(Devamı 5 inci s:ıyllda) 
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Kadık6yOn ~Çok ~ocuk (ifli1'ft) · Gününmeselesi~ 
! ı aıı~ıe.r s~sTA•Lısı Kumaş, basma, ip· imar işi llontTeleld'nblil ·· 

r- ALI DMAL 9 ÇUi 
KAPA/./ ---

·SISEU.R 

r apalı ,i,elerde aatıluı 
memba aularma., kötü ıu ka
n§tırılmasının önüne geçil
mek üzere, bir tedbir, bir ça
re aranıyormu, ! Nasıl yap
mah imif te, tiıeler hiç açıl
masın? 

Dahası var: Bu meseleyi 
tetkik ve bir neticeye rapt 
için bir komisyon tetJcil o
lunmu§.. Şimdi, komiayon f1I 
'bilmeceyi çözecek: Kapalı 
ıiıe!er nuıl açılmasın ve içi
ne nasıl b&§ka sular karlf· 
ıı:ı .. ım! 

Bizce, bu, bir komisyon 
ifi, bir ıu İti değil, uaucula
rın aütü» itidir! 

6 DAİRE 

KARIŞIYOR~Uş_ 

Ha.an Kumçayı arkadqı
mız haber veriyor: Tünel ba· 
tındaki Mevlevihane binaaı
aa, tamam 6 daire karıııyor· 
mut! Sina kısmına bqkaaı, 
tiirbeye bqkuı, mezarlığa 
bqkası, kütüphaneye b&fka· 
A ilih .. 

Bir de, diyorlar ki, pir 
Şeyla Galibin mezarının bu
lunduğu bu yer ve tarihi bir 
bina olan bu Mevlevihane 
~ hi.li haraptır, neden, 
rüze1 bir müze haline .okul· 
-.,or?. 

Nasıl "' ne •akit yapılam 
ki. 1 daire, biribirleri araauı
da bili. bu iti cmuhabme» °' 
diyarlardır. 

SELAMININ 

CEVABI 

Doatumuz Naci Sadullah, 
Selimi İzzet Sedee arkadqı· 
mızdan bahsederken: cOnun 
telif _..; yok ki, Refik Halid 
intihal yapaın . .» diyor. 

Ba iddiayı Selimi izzet S. 
deele konutnyorduk: 

c- Bea, bir çokJan ıibi 
mal ealdıyarak ihtikar yap
mıyonun, dedi, 1-- te:ri açığa 
flırUJorum.. Evet telif eserim 
;roldm-.» 

EDEBiYAT 

ANKETi 

Bir akpm refikimiz: cMo
rakh bir anket> aerli.vba.aı 

altında bazı ediplere fU aualİ 
8m'Jlllq. 

«.Bizde Jenİ bir edebiyat 
;n yeni bir edebi ziimnı ....,. 
mıdır?.> 

Bu auale cevap yeren ilıdo
ba Ye §Üara ne fikirdedir, bil
mİJWWD. Fakat, bizde bir o

debiyat olmadığını, bu anke
ti açan gazete iabat ediyor. 

Çünkü, birinci aayfaaında 
Ati~ b --'-.-&- --•--L:I n ı -· u ...,..,.., muaau ... 

ikiaı:i aayfaamda, bütün edip 
't'e pirleri bir kaJıYeYe topla.. 
mı., hepsine ta•la OJD&bJor. 

AHMETRA.UF 

Edebi Roman: 20 

Bunlara tevzı edıle- ı • k d • • 1 • 
cek olan nakdi mü- l~i:-t.'.:."'!.~.~~-:: 1 ve e m 1 r 1 ş e rı Albyol - iskele cad

desi bu yaz açılmlf 
olacak; diğer imar kafatlar vilayet ı ere dıı ansiklopedisi, si•ema ansikle.. • 

d 
. 1 d . pedisi .. iUlh .. 

g Ö D e r l l Boywıa ansiklopedi.. 
İki üç ayda yazılıp, bir iki lı.af

tada bru;tırılıp sat ~· çıkanlıve -
ren bir sürü ansiklopedi.. 

lktısat Vekili şehrimizdeki tet- hareketleri 
Geçen senelttde büktllrıete mtl

racaat etmiş olan çok çocuklu a. 
ilelerden sırası gelm~ olanlara 'l'e

rilmek üzere nakdt mükafatlar 
Sıhhat ve İçtima! Muavoenet Mü -
dürlüklerine yollanılınıftır. Sıhbtt 
Müdürlüğü bu paraları yakında 
tevzi ecit'Ceolrtir. Bu meyanda İz -
lnirdt> 12 anneye, Değirmenderede, 
2. Bucada 2, Bonı<lvada 3, Seydikö-' 
yünde 1. Karşıyakada 5, Kemalpa.. 
~da 1, Bergamada 3, Bayındırda 
3, Torbalıda 2, Menemende 2, Ur
lada 8, Kuşadasında 4 çok çocuklu 
ailt'nin annelerine nakdi mükilat
ları verilec<>tir. 

Şehrimizd<! ve diğer yerlerde ye
niden müracaat ~enler de sıraya 
tabi olacaldardır. Diğer taraftan 
1941 mali yılı büt~-esine Vekaletçe 
çok çocuklu ailelere tevzi olunmak 
üzere 25 bin lira konulmuştur. 

ViLAYET oe BELEDiYE: 

* Belediye Sıhhat Müdürlüjü 
l<ualara gönderdiği bir tamimde 
yapılan teftişlerde tebligat bili -
tına ekmeklerin yapışrk ve hamur 
olarak imal l'dildiginden şikayet 
etmiş ve bunun önüne geçecek ted
birlerin alınmasını istemiştir. * Otomobillerin tahdidi hak -
kmdaki karar dolayısile garajlara 

, çekibniş olan hususi arabaların 
kamyon ve kamyonet haline ifra
ğına müsaade edilmiştir. Birçok 
kimseler atabalarına kamyon ve 
kamyonet sueai imal ettirmekte. 
dirler. * Yerebatan sarayının üstün -
deki evler Belediyece ta'hliye etti
rilmiştir. Bunlar yıkılıp Yeretıe. • 
tan sarayının etrafı açılacaktır. 

TiCARET oe SANAYi: 

* Altın tiatlan tekrar yükllel • 
mete beşlam,.tır. Dün bir Reta
diye altını 2510 ve külçenin gramı 
331 kuruştu. 

*Dün şehrimizden 900,000 lira
lık ihracat yapılmıştır. Bu ibra • 
catın en mühim kısmını Alman -
yaya yapılan 600,000 liralık yaprak 
tütün ihracatı teşkil etmiştir. İn· 
giltereye tiftik, hviçreye de ke
mik ihraç olunmuştur. * Fiat Mürakabe bürosu mühim 
bir hurda demir ihtikannı tetkik 
etmektedir. Bu hususta geniş tah.. 
kikat açılmıştır. 

MVTEFERRIK: 

* Şark Demiryolları, memur - 1 
larının tazminat davasına dün Hu. · 
kuk mahkemesinde devam olun
muştur. Fakat verilecek !azmi -
nalın miktarını tayin edecek Ti -
caret Odası ehli vukuf heyetinin 
raporu gelmediğinden dava talik 
olunmuştur. * Kaşar ihtikarı yapmakla maz.. 
nım Ma~kada bakkal B. Ziyanın 
muhakemesine devam olunmuş 

maznunun avukatı müdafaasını 

yaparak dava karara kalmıştır. * Dün Abarayda Sinanoğlu 
Bago ve Mehmet Petriç isminde 
iki seyyar satıcı kavga etmişler ve 
neticede Mehmet bıçakla yaralan
mıştırr. 

kikleri hakkında izahat verdi Belediye reisliği Kadıköyiintln 
iman işine Altıyolağzırun nçıın- 1 
ile ba§lamağı kararl&ft.rarak faa- ı 
liyete geçmiştir: 

Bunlar, haillaten, ansıklopedi 
vMfıııa Jlyık ~erler mid.ir!. Şa -
ymu istüaıho, şayanı tavsiye mi
dir?. Tetkik edilmiş, tenkidi ya
pılm.uı mıdır~. :'ttaliım değil .. 

1\-laa"if Vekillıği, hUyük İnôuii. 
ansiklopedisinin ancak 15 yıld:ı 

tamamlanacağını ilan eıı;g; vakit, 
b:r(nk işporta rıı•ıçuları hayret 
içinde kalını~lardı llatta, kula -
lımızs kadar gelen bazı ı>ilara 
göre, eğer, bu i9, fil.in veya 1il.ln- ı 
ca tabie veril!;eyıni~, bir kn\' ay 
içinde evveı.ıı.Jı altIAdatt knlknr
mış!. 

Galiba, bizim Balnlli caddesi 
kitapçılan n""dinde, her cı;er gibi, 
•ansiklopedi• de, nihay..t bir •Şer
lok Holmes• forması mabiyetia
tle, bir kar illeti telakki ~;Jiyor. 

San'atına karşı hayranlık duy
duğmn bü~ ük rorna•cı Mahmni 
Yes~ri, geçen akşam, flUIU söyl&-
111.işti: 

- Bir kitapçı roma• MDl&rladL. 
Ne diyor, biliyor ınOSUll?. Yaza
cağım roman ağlatıcı, .-,.ap dök
türücü olmalı imiş! ... 

aRoman• kelbne5İ:nİ• lipt ma
nasını dllhi tariften iıeU brr ki
tapçının, bir san'otk:ina lıru tanda 
hitap etm .. i, en hafif tabirile 
kttsta]ahktır. 

RE$A.T FEYZi 

Yardım seven ba
ys. nlar Cemiyeti ve 

lzmir Fuarı 
Millt Şefim.iz İsmet İnönünün 

refikaları Bayan Mevhibe !nönü
nün reisliğinde bulunan Türkiye 
Yardım Sevenler Cemiyeti İzmir 
şubesi, 20 Ağustosta açılacak En
ternasyonal Fuar için huırlıkla. 
ra başlamıştır. Cemiyet yoksul 1ı:n 
ve kadınlarımıza masa ve ,.orguı 
örtüleri, çocuk eşyası, yastık ve 
saire gibi biçki ve naktş eserleri 
yaptırarak fuarda teşhir edecek, 
üzerlerinde t. E. F. markası bulu. 
nacak olan bu eserler, İzmir fuan 
hatırası olarak istiyenlere satıla -
caktır. 

Cemiyet bu eserleri bıwrlattr -
ken yoksul kız ve kadınlanmıza 
hayatlannı kazanmak için iş te -
min etmek gayesGıi gütmektedir. __ ,__ , 
Yeni Makadam şose ı 

Dağcıhk Kulübıi yanından Dol-
1 

mabahçeve inen volun Taşk,.laya 
kadar olan kuınıının toprak tes -
viyesi ile Makadam şose olarak 
inşa!;ı \'e trotuvarllr yapılması 29 
bin liraya münakasaya k<'nmuş.. 
tur. Bu yol 50 nıetre geni~LıEnde 
olacak mayıs sonuna kadar tamam
lanacaktır. 

Mabal ıeıer için 
35 yangın 

tulumbası abnıyor 
Belediye, mahallelerdeki pasif 

korunma teşkilatlarında kullanıl
mak üzere yeniden 35 yangın tıı. 
lunmbası almağa karar vermiştir. 
Tulumbalar 9000 küsur liraya alı
nacaktır. Tahsisat ayrılmıştır. 

nüz soyunma:ia ba~lamıştı ki te
lefon zır zır ötmege başladı: 

Şehr.mizde bulun"'1llta 01-
İktısat Vekili Hıimü ÇakU' rnuft
telif işler hakkında gazetecilere 
beyanatta bulunmuştur. Vekil ~ 
lik tevzıatı i.şile ehemmiyetle meş
gul olduğunu söylemiş ve karar
nanıer.ın tatbikatından bahsede -
rek dokuma fabrikalarının ver -
dik'<>ri muamele \~ergisi f'6asına 
gc·.-.. ipl-" alacakları nı, koopera -
tif lıancinc!<>kı el teı:gahlann:ı bil
fiil çalc"'1:ık şartile vcsıka ile iı>
lil: verileccgini diğer ıhtiyaç sa -
hiplerine de adilaıı~ tevziat vapı
lacağ nı ve Tiearrt Vekaletinin ha
riçkn de iplik celbıne tevesoiil et
tiğini söylemiş ,.e ızahalına şöyle 
devam etm.i!jtir: 

bu program sayeııinde lGOO ton pe
m ıHı: ipliği elde etbk. Bu şekil~ 
istihsal yüzde 16 nisbetinde artt>
~trr .• 

YERIJ KUMAŞLAJl 

Devlet fabrikalarının yünlü ma
rnulatını tercihan Yerli Mallar Pa-
zarına tevdi ettiriyoruz. Bundan 
maksat mumkün olduğu kadar 
müsloolike yaklaşmaktu-. Maama
fih, pamukJ.ular=•zda yaptığ·mız 
gibi yünlü kumaşları da öteden -
beri dt-vlet fabrikalarının yerli ku
maşlarının satışını yapan ve hu 
işlerle me~gul olan mü~eselen 
tevdi etmek imkanı haııtl olacaktır. 

DEMİR İHTİYACI 

Kömür istihsalatırn.ıın azami şe
kilde arttırmağa çalışryoruz. Tür
kiye demir ve çelik fabrikalarının 

Altıyolağzından iskeleye d<>tnı 
açılacak olan yeni geniş yolun 
Kerestecilere tesadüf eden kıs • 
mındaki istimlakler bitirilmiştir. 
Binaların yıkıhnasına da yakında 
başlanılacaktır. Bu suretle bu yol 
bu yaz mevsiminde tamamen a
çılmış olacaktır. Altıyolağzmdaıı. 
bakılınca deniz görünecektir. Al
tıyolağzından itibaren yolun sa
ğına tesadüf eden kısmındaki dülı:· 
kanlar önleri sütunlu olarak ya • 
pılacaktır. Altıyolağzı da bu yaz 
genişletılccek ve büyük bir mey
dan haEne getirilecektir. Burada
ki faaliyetten sonra da Kadıköy -
Haydarpaşa rıhtımı araS1ndaki •
hanın, Kuşdili çayırı ve civarının 
tanzim olunmalarına geçilecektir. 
caret 

•- Basma, yün iplıği ve kam -
garn ipliği ihtiyacını da ka~ıla -
mağa çalı~ıyoruz. &asen bu saha
larda istilısaliıtım •z i.-itih liıklen 
noksandır. Fa.k&t fabrikalarımızı 
uami istihsal programı ile çalış
tırarak aradaki farkı azaltıvoruz. 

Mesela mart ayında dahlli pa
muk ipliği istilu;alatunızın azam! 
850 ton olacağını tahmin ederken 

en yakın bir zamanda piyasan•n da 
ihtiyacı olan demıri karşılıyabi

leceliini ümit ediyorum. Fabrika
lar, bugün saç, potrel, köşebend, 
çubuk ve sair nevilerde her nevi 
tıadde demiri Y™!mleket ihtiyacı 
için vermektedir .• 

Bantbane derell lçlll 
Belediyece 8000 un 

barcanacak 
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ır ınnı çe emıyen ı ı om-
şu kadın arasındaki kavga 
Dantpatı da cereyan eden bir bidlselllll 
mullakemesfnde Deri s!irülen iddiaları 

7 inci Asliye Ceza Mahkeme • 
sinde dün bir mahalle kavgasının 
muhakemesine bakıimıftu. H&cme 
fU<lur: 
Davutpaşada oturan Mukaddem 

lmıinde dul btr bayan tekrar ev
lenmeğe kalkıtırnş fakat iddiaya 
göre ev komşusu Seher kendi aley
hinde bir tevatir ve iftira çıkarmış 
ve: 

- Mukaddes hanıma bir memur 
gelip gidiyormuş, kim acaba? .. di
ye herkesi bir meraka salmıştır. 

Bunu duyan Mukaddes de Se. 
herin kocası Suphi ile konuşarak 
karısından şikayet etmek üz<!re 
bir sabah onlara giderken işine git
mek üzere bulunan Suphiye ka -
pıda rastgelmiş ve orada: 

Müsait vaktiniz varsa sizirıle bir 
iki dakika konuşalım. 
Demiş Suphi de itizar beyan e

derek: 
- Zaten geç kaldım. P.kşama 

teşrif edinız de görüşelim. 
Diyerek ayrılmıştır. Pencerenin 

önfınde bulunan Seher; Mukadde.. 
sin kocasile konuştuğunu görünce 
hemen ramı açmış: 

- Ne o bu ,,.-fer de kocama mı 
göz koydun; ona neler söylüyor -
sun, şinıdi benim evimi, barkımı 
mı yıkacaksın .. 
Demiş "" vu suretle ağız kav

gası başlıyarak h.!idise mahkeme
ye intikal etmiştir. 

Dünkü mahkemede Mııkadde • 
sin avukatı bunları söyledikten 
sonra suçlu Seher: 

tepesinde buluşacak değıl miydik? 
- Ka~ta? 

- Efendim 'bunlar hep yalan 
§eyler. İftira hepsi!. Asıl mesele 

!başkadır. Mukaddes hanımın ba
na kini var. Kendisine koca bul -
dukta. Sonra nedense cayıldı, de
likanlı Mulı:addeıı hım.mu almayın. 

ca köpürdü artık ... İşte hep düş -
mantığı, hiddeti bu. Benden öc al
mak istiyor. 

EVİNDE BULUŞUYORMUŞ! .. 

- Elektrikçi Süreyyayı bana bu
lan Seher hanım değildi ki ... O • 

nunla bae!ca bir vasıla ile tanış -
tıktı. Süreyya Seher hanımı tanı
yormuş. Bunun için onun evinde 
buluşuyorduk. Fakat sonradan be
nim yaptığım teklifler ağır geldi: 
cBenim o kadar param yok!• de. 
di ayrıldık! demiştir. 

Dava şahit celbine kalmıştır. 
-<>----

Meyva acazh~:'~a 
için yeni k· rar 

Yaş meyvalarımızın memleket 
dahilinde istihlakini arttırmak i
çin yeni tedbirler alınması karv
laşmıştır. Üzüm, incir ve diğer 
meyvaların memleketin her tara
fına kolayca ve ucuzca nakli için 
vapur ve trenlerde hususi tarife. 
ler tatbik olunacak ve böylelil<le 
müstahsilin harice göndereıniye -
ceği mallannı dahilde sarfetıne.ı. 
temin edilecektir. Ulusal Ekonomi 
ve Tasarruf Cemiyeti de bu h~ 
ta propaganda yapacaktır. 

sekerek arabaya girdi. İl'k ııöd; 
şu oldu: 

KaS1mpaşada Pişmaniye ma • 
hallesinde Halk hamamı önün • 
deki Baruthane deresinin üMri 
kapatılacaktır. Etrafa pis koku -
lar ve mrkrop saçan bu derenin 
kapatılmaS1na belediye taraflndaa 
6000 küsur lira sarfedilecektir. 
İnşaat bugünlerde başlıyacak, ha
zirana kadar bitirilecektir. 

Barlçden yapıla• 
mal talepleri 

Anvers'le bulunan bir firma Tl
caret Odasına müracaat eedrek ls
mir ve Aydın havalisindeki me • 
yan kökü üzerine ticaret ya~ 
ğuıı bildirmişiir. 

Kıbrısta Limuolda bir firma, 
Türkiyedelti buğday ve arpa ibra. 
catçılarının adreslerini aormı11-

Türkiyeye likör, üzüm ve her tiirtl 
meyva satmak istediğini biklirıııit
tir. 

EY ve bnlarta , .. 
sıı korunma ı..,. 

llllAtı yapılıyor 
Bütün kaymakamlar, mmtalıa -

larında·ki binalarda pasif k~ 
teşkilatlarını kontrole başlalillf • 
lardır. Teşkilatta muhtelif vazı.& 
almış olanların isimleri kaydedil
mektedir. Henüz teşkilit yapma -
mış olan han, apartıman ve evlerde 
de teşkilatlar kurduruhnak:ta ve 
isimler alınmaktadır. Bu şekilde 
isiml...-i l:aydolunanlar açılacak 
kurslara devam ettirilecektir, __,, __ 
Bağ baıtabklarlle 

mtlcadele 
Bağ hastalıklarile mücadele tçlıı 

İktısat ve Ziraat VekAletleri İf bir
liği yapmışlardır. İlı:tısat Veldleti 
Keçiburlu kükürt ocaklarından lıt
tihsaİ edilen 56,240 torba kükürdll 
Ziraat Vekaletinin emrine ver • 
miştir. Bu kükürtler Ziraat lllü • 
dürlükleri vasıta.ıle müstahııile 
dağıltlacaktır. 

..a;ı.: bir otanob!U '°"""''-,...., •-:...ce Pe • 
rihan: 

KOLKOLA 
- Alo' 
Telefondan alaylı bir kadın sesi 

geldı: 

- Tam sekizde . 
- Haa ... Sahı ... Dağı:ılık lculü-

bündekı arkado{arınızla şöyle bir 
gezıntı yapacaktım. 

- Mersi Naci! 
Gözlerinde, istediği oyuncağı ba. 

basına aldımııı bir çocuğun ı:ıet
esı vardı. 

- Zamanında yetişebilecep 

- dedi - Cavide ile Necin beııiz 
yola çıkıyorlar. 

Müellifi: Nizal1'aettin NAZiF 
- Bonjur Naci! Ben Perihan ... 
- Ooovv! Ne çabuk uyandınız? 
- Dün geceki hidiselerden son- I 

- Evet ... 

- Hakikaten Tratıyaya kadar 

- Belki onlar da pç kaJnnt • 
!ardır. 

- Kalmazlar. Onlar talmular. 

İıısanm .ke...ıin.i öld~ 1•· , -'lsene 
başkasıaı el411nnek &'bi ~~ tak gi 
yet sayılııuftır. Her iki& 
!takla yek. Btr bayatı keneli 
dine tlevriai ikmal etmctleıı 
yete erdirmek iyi görülme 
Hayatın idU11esi bir gayedir 
nun hilafına alan intihar da 
kasını katlet.ek l'ibi muah 
clilegelmittir. 
Bunnııla beraber iıttihar 

fili ıibi mııbtelif münak 
uğramqtır . .Mesela eski Ro 
ların haysiyet ve izzetinef1 
bumlarıaa pek kıymet ver 
devirde majlöp bir kuman 
düşmanlarııuı tesliın olmalı 
kendini öldürdiiı:ii oluyordu. 
kü hezimetin gctırd ği '""al 
ham.mü! edilir ı;ibi dcı:<td:. 
sonraları bu l'ibi iııtıharlar )• 
bütün azalmış, yıı da görülııı 
muştur. Tarihteki bu tarz İli 
vak'aları çek uzakta kalt:ıgı 
bugün onlan okurkeu ha) ald 
yüdükçe büyüyor. 

Asıl olan keyfiyet ha)·atııı 
lii müşkiilitııaa gögü• kererelı 
cadeleye de...am etmektir. 
dayanamıyanık kendi eliyle 
yatına kıyaalar cesur değil, 
bU.. metanetsiz sayılmak! 

İntihar menuunun da er 
ca usun uu4ıya tetkik edil 
ıhğıuıa şüphe yok. 

Söz bu bahse nere4en 
Macaristanın maruf devlet 
K-t Pol Telekinin keadial 
dünneııi halMrinin her tar 
ıantlırclıtı ak.isler clolayıaile. 
caristanın Mı taAınmq siy 
damı ayni samanda ilmi m 
ile da töJııet bsanmıt, da.ll)als 
bilir, mul Ye uli anlar bir 
fekkiril Oıuı intihan se-"'J">lınai 
selıepler nehırdl?. ıte.tl~ 
ri!tiii itlertle ltundH _..,. 
kili kınvet klamadJtuıı i 
..... bir .. taltıuıdmı ba 
yer. Ne bdar kıaa e'tana 
1ıtı kaıiarcıiı ela ~ n uıJa 
kifidir, Ba iatiharı belJı:I .. 
.ıtuıclalıi wı,.tlk ....._. 
meti ~ •W.•ı 1<...ıt 
... ~ ..... çıP' 
söremlys mııirur bir 
... ililmtl8a ............ 
Çtinkil itaat Telelıi -ı 
mub4Nersts d· ma-ir 
bir ietı~ aı.nk iflerill 
da ltuhınıia. Brl"Ç neler 
d .... tlllqe .....ı .......... ~ 
aW:ıtıaı " ailıa;ret t6Niflt' 
lUllf 6•-ııı.. 

Vak'a 
y8lll dikkattir ve ua.atııılml~~ 
ıibidir. Bu bubiıı mefhur 
lanndan lMri olarak kalDcak. ,,.ttlnl 
TelekiDİll lıa7atma dair Y 
maUiınata sön k .. d.iat ısrt 
doğmq. Demek ki altıııq 
Jl"Ç"Iİ çok olmamlf. Eter deri' 
yeise düşme1Dİ4 olsaydı dah• 
şabilecek d-kti. Onu ölal' .... i 
se'bep §1l veya bu maddi bir 
lığın ıztıraltı değil, memleke 
istikbali enditeSI oluyor. 

Telek.i ceçen harpten sonfll 
928 de ilk defa Amıral Hortl 
bjnesine Hariciye Nazırı olın 
Daha •onra kcndis:nin Buda 
tl'niversitesine ik lısadi coi 
profesörü tayin edildiği g;)ril 
tür. 

K-t Pol Teh•kioin co 
sahası•daki derin vukufu oııf 
fer beynelmilel islerde rey 
olarak fikrinden ve hilgisin<!e' 
tifatle edilecek bir mevkie dl 
karmıştı. Milletler Cemiyetiııl 
za-nlar pek meşcul eden !lft!~:,ij 
meselesinin tetkikinde Koni _. 
lıi•in de Y1tkuf ve ibhaasına ,,, 
aıat eılllmltli. 

TOrlıiye ile lnk ansınd•tıi 
tilifı halletmek için yeriıııl_~ 
pdmnına lil:nım cörülen t~ 
için Kont 'hleki Milletler •• 
yeti komisyenn ile Musul tartı' 
n- gitml' eldutu maliimd111

11 
Danişi~: 1 
- Dogrı:.. .. 
Demesile salondan ftrlaması bir 

oldu. Cavidanla Perihan da Semih 
.., Naci ile birlikte onu takıp ettı. 
le~. 

- En 90n viakilerimi içmış llJD

ma. .. Hakin var. Bedbahtı unut
muşuz. İyi Jı:i arabada ıçkı oldu • 
ğıınu hatırl•ruış. Yoksa 1unardı 
fllildiYe kadar ... 

ra gözüme uyku gırer mi sanır -1 
suıız? 

- N ı.şanlırn hakkında bana fe
na fikırler vermeğe kalkışmıya -
cağınızı umarım. 

uzanacak mıyız ? 
- Şıiphesiz ... 
- Bu havada sızi kurtlann kap-

Mersi Naci. .. Kız bunu öyle ılık 
bir sesle söylemişti ki denizin tıa
lu ıslaklığını henüz kurutmuş sıh. 
hatli bır vücutlu ılık bir meltmı. 
nasıl okşarsa, bu okşayış vücudün 
.bütün kıllarını. nasıl ürpertirse de
likanlı da ensesinden diz kapalı: -
lanna kadar böyle bir masaj ya. 
pılmışa döndü. Vücudünün her ta
rafında, bütün lnllannm diplerin
de bir haz dolaştı. Yan gözle omı 
süzdü. Bu genç kızın uykusuz ge. 
çene bir gecenin yorgunluğu ile do
nuk~n yüzfum asil bir ifade 
vardı. Bu yüz, ~erahlamış, içi ra
hatlamış bir insanı, hiç bir tarafmı 
gizlemeden, oldıığu gtbi göze vu. 

ru:yoordu. Sayılan henüz arlm8DJ1 

olan tram·nylarm bot bıraktıtı 
caddeden orta ııllr'atla ıeçerlılır • 
ken Osmantıe,..ien mı ileride 'bir 
apartımaıı ıı..flDde ftı:i lı:adınıa ...,. 

Yürümeyi pek aewrler. Hele N-. 
ria? 

Teleki t&fldığı terefi kaytıe"ı 
yerek daha yaşamayı elbet~ n 
tenli. Fakat altmış yaşını ~ 

İk:i da klka sonra, bahçe kapı -
m>dan 9Gkağa çıkarlarken Naci: 

- Pekı amma ... - diyecek oldu -
Feriyi tek başına evde bıraktık. 
Vakle hanım şimdi bütün hidde. 
tini ondan alm~ğa kalkışırsa ... 

- Mera ketme! - dedi Semih - o 
annesinin pek sevgılısıdır. 

Şoförü otomobilde sızmış bul -
dular. Kar h5lii, şıddetını ınuha • 
faza l'derek yağıyordu. Naci, onun 
ya.nıbaşında bir iki boş alominyom 
matara bulunduğunu görünce eOI
•11: 

Ve şoförü itip wlan bııfına 
geçti: 

- Haydi sıriıı bakalım! 
Cavidanla Perihan Taksimde bir 

ııpartıman önünde indiler. Tarla. 
başından İngiliıı sefaretme çıkan 
!Okuş başın!& Semih: 

- Bızi burada bınılr::! - dedi -
otele git ..,.. uyu. Biz bir taUiJoe 
atlaıu. 

Naci bu tawi~ ria,.,ı etti. 
OteliM gitti. Kapıcrya l}Ofôrd ..... 
yandırıp oıJ11ın• gatilrmesini em

rettikten - asansöre bindi, bi
rinci kata çıktı, dairesine glrdl. 
Fakat yatatma jliranedi. Zira be. 

- Canı:mın çok sıkıldığını sak. 
lıyamıyacağım amma. nişanliruz 

hakkında kısa zamanda bir hayli 
fena fikir peyda edeceğınıze emin 
olduğum ıçin böyle bir zahmete 
katlanmıyacağımdan emin olabi -
lirsiniz. Size niçın telefon edi -
yorum biliyor musunw:! 

- Öğretirseniz memnun olu • 
ru.m. 

- Unuttunuz demek ? 
-Ney;? 
- Bu sabahki randevumll%11-

- Bir randevumuz mu var1 
- Öyle ya.. Hüıriptl ebed.119 

masından korkmuyor musunuz? 
- Yanımızda sizin gibi bir kurt 

varken ..• 
- Bu söz pek ho"1IBa gitti Pe. 

rıhan.. .. Şıınd.i, elbieemi değiştirip 
gelıyorum. Sen, o rndiğin apartı
mandasın değil mi? 

- Hayır Rltınbakkaldayım. Tü
tüncünün yanındaki mahallebici. 
den telefon ediyorum. Oraya gel 

- emredersin şekerim. 

On dakib. ~ Nacinin kul -
!andığı otomobil Altmbakkaldald 
mahallebicinin önünde duruyor -
du. Kapıda bekliyen Perihan y.,.a 
kaldırımı ilzeriııden bir serçe ııaıt . . .. 

- Kımmı, bu yiirümelc -.. 

dm. ne zaman çıktı? 
- Şişınaııl aınııılr kurkuau bq. 

ladığı zaman~. Fllkat bilmem ne
den? Bugün caJUm hiç yürümek 

istemiyor? 

- Hoppalaaal.. Hai yürüye • 
ceıldik? 

- Hava pU beJ>bat. Üşümekten 
lımkuyonmı. 

- Dönelim mi? 
- Hayır, hayır.~ kadar ı 

ffldellın. Oradakiler geldiğlmisi ı 
i'ÖI'IÜDler- Sonra Qnlırız. 

ı.-.. ••> 

halde intihartlaa başka çare ıı 
mayışı çok maıuılı &örülse.!/ 

llllldaı''da fi'•ll.ıa 
edilecek / 

cadde ve sokakl i 
Belediye, tl'sküdarda Tıb 

Caddesi ile Bağdat Caddesi _ılı 
sında yol ile, tcadiye, Münec"', 
başı, Cambazali, TürkanhB 
Türbekapısı, Atikvalde, Bai!lr 
başı, Doğancılar, İhsaniye 
lannın tamirine ve boralar• 
dırım ve duvar inşasına karat 
miştir. !~ata -bugünlerde b 
nacak ve 4000 lira aarfedil 
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... 
Kunete kartı mutlaka 
kuvvetle mukabele edile
cektir. Bundan sonra dün
ya aulhunu tam bir emni
yet ve itimat üzerine kur
mak lizım •• 

kin daha uzun sürebileceği tahmin 
eiile'bilir. Eier Avrupada bir iti
mat ve elll.Diyet havası içiMle kii· 
çök büyük her millelin yaşamak 
şeraiti sailam surette imkia al -
tıaa almmazsa llCıl tecıübeluuı te
kerrür edeceji tabiidir. 

Silahların azaltılması ile emni
yet ve itimadıa tesis edilcceii fik
ri yerine Çenıberlayn ve Halifak
sa iiç aisaıtdan evvel Almaayaya 

'hatırlathkları 'u düsturun tat1" • 
kat sahasıada hayatiyeti oWuğu 
görüldü: Kuvvete müracaat eMJt 
bvvetle brfdapcak. 

• • 

....-HALK----.... 
_.__JÜT UNU 

lı V• ltfi Anyanlar, 
ıiJıay.il•, teırNnni
~ .,. ndiflrii'l• 

lıAnyer 
L1lenin 10 uncu snıfma devam et

mekteyim, ailevl vaziyetim müsait ol
madığuldaıl hayata atılmak mecb~ 
1;indeyim. Ticarethanelerde, a~t ya
runda, matbaalarda çalıaırım. Is arıyo
rum. Muhterem ı, sahipleriılbı Son 
Telgraf Halk Siıtunu (M. A.) 1"Ull\Uoo 
suna müracaaUarı. 

Gelen Meldllplar 
Bayan )4abmure: ı:,ilpten, Bay Kl

tip, 24 Yıldız. ~ Bayan M'.-. T, 
Hayriye, Sempatik, Mübeccel, Utancaç, 
Şirin, ll 1 Bursalı, Ş. T, R. R. 27, S. H. 
B, Ay naro]annlza ıel.ıniş olan ve mü-

kerreren aldırmanw ilan ettilimiz 
melduplarınw 16 - ıt arasında aldır· 
m.amı; mereudur. 

G-c lrir im it arıyor 

OD alt& 7811Dda. ortamektep ildacl 
IJJ)Jfından ayrılınıe bir ıenç kwm. A· 
ilevl vaziyetim dolayıa~le çalıpp ha· 
yatımı, istikbalimi kendim yapmak 
mecburiyetinde oldutumdan hususi 

müesseselerde, yuıbanelerde berhaa
ıi bir iş an.70rum. Bana te!kat elini u
zatacak olan muhterem .İl sahiplerfnfn 
Son Telgraf Gazetesi Halk SQtunu (N. 
D.) rumuzuna milrac8atlaruu rica ede
rim. 

Malzeme: Yanm kilo kıyma et. üç 7u

aurta, iki dilim ekmek lei, yarım !:liF 
&canı vejetalin. e dilim francala, bi
raz maydanoz, bir kaşık salça, bir sotan. 

bir avuç un. 
Yapılıil: vumurtalan hazırlayıp pi -

firmeli. Ekmek içini ıslatıp sıkmalı, ufa-

laJ'lP jnce kıyılmış soğan ile beraber 
a katıp 1t:1rıştırmalı. Biraz da un 

==-~li ve bir iki çorba taııtı 111 ile 
alı. Bu )tıym•1" yumurtalana tl-

JIOIUrm b''-"Ur köfte vtl• 
lll'l'ine sararak altı tane ":f ..... 

cude ıeurmell. Una bulayarak tavada 

kızartmalı- aı--·-•ta 
Köftelerden IODl'8 kenarlar• -

dilim fJrancalası da kızartmalı ve ta -
ıı. dizmeli köfteleri ortalarından i . 

baaa ' .1. • • il 
Jdşere bölerek ber francala dı ımilUD • 

zerine owrtmalı. Tavada fazla .ya~ kal· 
dl ise süzmeli, yoksa olduiu ııb~ ıçlnde 

iki ~ su ile ezerek, bı .rtutam 
salcaY1 ·11. ed 

k 
. kara biber tarçın ı .. ve e-toz !le erı, • 

~ tm lı ve kızarmlli ekmeklerin fi -
rek ısı a 

in• yumurtaıann serine yumurtala-
zer dana getirdlli y'yeceklerln Ü -

rın. ıney bu salçayı pzdirmeli, her te
zeriııdeD . birer tutam iyice kıyıl -
penın üzerıne 
mış maydanoz koymalı. 

~EBI ROMAN: 103 

Sen de -Seoeceksin I 
'( e;ıan . ETEM iZZET EENiCE -

biye SOrtlu. 
- lt.a n Yır •• 
edıın 

ıı ve.. sadece sordum: 
- a . lltu'> ngı hastaneye götüriiyer· .. 
-ır · ızımkine l{ .. 
- <'ntli i hakkında nasıl mal6-
at al 1 diri ., nu. 
a:- l~eı· gı.in saat ikiden dörde ka-

l 
. 1l arctıerc miisaadc ediliyor. 

Çltnd eu co an· 
; Sen de gıt!." 

hrik"ıı v d" 1 • • ık 
11 · le ragmen ış ernnı s • 

l Ve: 

- licp"niz glile güle gidill!. 
l>c nı. Bu sôzler ağzımdan p· 
t n gözlerim Halil Neciltin 

eı den ayrılmıyan bakışlarwa ta
• bul n l o , gogüs boşluğum. 
ve ıztır"'pla doluyordu. 

Araba kalkb, atlar ıablanclı ve .. 
b onların arkasından bakakal· 
~~- ve .. • zaman bir ""fa daha 

b
. ttiın ki, ha~ atta yapayalnD 
iSSe • • ı 

k . esiz birısıyım .. 
ve Ull'> d'v" t . . l"k onun ver ıgı ız ı-

Kıınscsız ı ' b b .. tün hır hayatın bom oş-
rap ve.. u "bi baden 
ı · u bir sızı yumrusu gı 
ug d B atını en ucun-
boğazınıı tıka ı. ay ani: bir sine-
dan eıı sonuna kadar c kr 

"b" go"'zleriınin önünde te ar ma gı ı --iye 
1 dı Ve sakne sahne ı~--

can an 
haşladı. -' 

B '-tımdaki utursuzluiu ıP" 
-- an tiba 

dernıeğe iıakiD yek ıa "el -. 

D 
.r Ve aO-laMIJa başlı ı 

euım. •• • ordum 
B ·· riiyor hem. ağhy • em yu ' • . • tiol 
Bu ağlamaktaa ziya4e ıçımı • 

uşu ve su o-
duran bunaltuaı• COf ·m. 
lup gözlerimden dıprıya tatıfl ı 

luPJal 
Kararm tatbikatına 
ebeırsmlyet vermeli 

Belediyenin dört gözl• 
beklediği bir karar VaTdı. Ya
zılıdığına göre, bu kaTar ni
hayet çıkmıf ve derhal tatbi-

Güvenme dostuna, sa· 
n1an doldurur postuna 

kine geçilmiıtir. Hadiu pı: 
Gece veya gündü olaun, 

12 ytı§ından küçük çocukla 
ainema ve tiyatrolara alınmı
yacaltta. Bu kararın ne kadar 
yerinde olduğunu aöylemiya 
dahi lüzum yok. Terbiyevi fay
daları var, ııhhi faydaları 
var, hatta, aile bütçelaine 
mali faydalan bile var. 

Radyo istasyonu olsa, Zuhal yıl
dızını bile alırmış ••• 
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Bizim üzerinde durmak İ• 
teJiğimiz <"ıl nokta, bu kara
rın tatbik cihetidir. Temenni 
olunuT ki ba karar, bazı lce
raTlar gibi ihmale ağı-amaaın 
ue çok ciddi olaralı tatbik e-
dilain. l ı bir kerr• gevıeJi mi, 
arhk, arkaı devam eder. Bu
gün, filan zatın beraber getir-
diği çocult lıabul edilir. Ertai 
gün, füiin bayanı11 çocuğıımı 
bırakacak yer bulunmaz, ka
bul olunrır. Derken, bunları 
diğerleri görür, onların ço
cukları gidiyor da, benimki 
neden alınnu~or, diy• itiras
lar baılar. 

Hültiaa, brı ifin tatbikatına 
rok ehemmiyet vermelı icap 
eder. Alui halde, bu güul 
kararın, hiç bir layJaı ol-

BORHAN CEVAT 

il NiSAN ÇOCUK BAYJlAllıO 
VE llAl'TASI 

Yavrularınızın Bayramlıklarını 
hazırlarken milletin yardım ve 
,efkatine muhtaç COCUKlan da 
sevindirmek için Çocuk Eairlem• 
Kurumunu yardımlarınızla kuv
vetlendirlnlz.. 

VIBlll -·-' Bazı veremli ıenç kız ve erkek-
ler vardır ki, evlenmek isterler, 
fakat 11l7a hastalık.Jannı ıeçirt.
memek için kendileri ıibi veremli 
bir koca veyahut kız ararlar. Bu 
z!lmiyet yanlıııtır. 

Veremli hasta, bir defa sıkı te
davi altına alınınca, tedavinin 
icaplarına tatbik edilmekle bera
ber, şunları da nazarı itıbare al
mak tazım gelir. 

Meeell veremli erkeli ıeç ev
lendıımelidir. Aa: ıse yırmisinden 
evvel kocaya verilmemeli ve ev
lendikten sonra da yirmi beş 1a
şına gelinciyc kadar ·çocuk 78P
mamasına dikkat etmelidir. 

Hatta bwılardan doiacak çocu
iun. kuvveW olması için vereme 
müptelli bir erkek veya kızı, ken
di bünyesinin ıayri olan, yani 
kuvveti bünyede bir kadın veya 
bir koca ile evlendirmeli ve bun
ları evlendirmezden evvel her iki 
tarafıd oktora iyice muayene et
tirmelidir. Bu suretle doğacak ço
cukta irsen melhuz olan veremin 
önü alınabilir. 
Çocuğu doğurduktan sonra, an

nede verem alametleri belirirse, 
memeyi kesmelı, çocuiun odasını 
ayırmalı ve iyi bir sütnine anıma
lıdır. 

- 'Kırk yıllık ahbaplıktan son
ra, doğrusu senden bunu bekle • 
mezclim. Amma tevekkeli mi de
mişler cgüvenme dostuna, saman 
doldurur nı:ıstuna!~ diye!.. 

- Yahu kardeşim .. Bilirsin, ben 
seni çok severim. 

- Haydi haydi .. ~ onları .. Ar
tık, o ağızlara kayık yanaşmıyor. 

- Bak .. İnanmazsın şimdi. .. Val
lahi billahi bu işte benim zerrece 
kabahatim yok. Hatta, param olsa 
ben alacaktım. 

- Neyse .. Oldu şimdi.. Geç ar
bu kerteye geldikten, mah-

1 ...ıucye dfütü~ten sonra, sen de 
iben de ne söylesek f avdasız .. 

- Yalnız, ben de senden bunu 
beklemezdim. Dolandırıcı diye !be
ni maıkemeye vermene çok gü -
cendim. 

- Neyse .. Artı:k keselim .. İşi ar
tık hakim halledecek ... 

Bu muhavere, Adliye koridorun
da, orta yaşlı iki kişi arasında ge
ciyordu. Davacı olduihı anlaşılan 
adam cisi artık hakim halledecek• 
dedikten sonra, öbürü ayrıldı ve 
uzaklaştı. 
Yalnız kalan davacıya yaklaş -

tun .. 
-- Hzretl dedim. Ne o? Dolan

dırıldınız mı? 

- Dolandınldım, yal dedi. Hem 
de ı;ıe ne dolandırılış! .. 

- Galiba, dolandıran da ahba· 
bınız? .. 

- Yirmi senedir düW nkom • 
fUDl·· 

- Nasıl dolandırdılar? 

- Efendim .. Benim gazinom var-
dır. Evvelce bir radyom vardı. Bir 
aralık başım sıkıştı .. cMalıma ge· 
çer hükmüm• dedim. Çıkarıp sat
tıın. Halbuki, şimdi, en küçük ma
halle kahvelerinde bile radyo var. 

· Müşteriler istiyor. Taksitle, ye -
niden bir radyo almağa niyetlen· 
dim. Bu da sözde, yirmi yıllık 
komşumuz, can ci~r ahbabımız.
Bir bakkal dükkanı vardır. Önü
ne de bir buz dolabı koymuştur. O
rada •bira, şarap soğutur, ayakta 
bira, prç içirir. Tabii, her der
dimi, her şeyimi ona söylüyorum. 
Radyo alacağımı da söyledim. Bir 
gün geldi. 

- Elde ndüşme, kelepir bir r.ıd
yo buldum sana, Nimet Efendi de~ 
di. Şimdi üç yüz liraya alınamaz. 
Yü zelli istiyor amma, yüz yirmi· 
ye de alabileceğiz galiba .. Param 
olsaydı, ben alacaktım. Bu sıra bi
raz dardayım .. Param yok. Şunu 
kaçırma! dedi. 

- Radyo nasıl bari? İyi bir ıey 
mi? dedim. 

- İyi de söz mü? dedi. Çevir 
düğmeyi, Bağdadı dinle... Çevir 
düğmeyi, İranı dinle .. Çevir düğ
meyi, Turanı dinle .• Çevir düğ
meyi Amerikayı dinle ... 

- Amerikayı da alıyor mu? di·· 
ye sordwn. 

- Amerika ne demek? dedi. Rad 
yo istasyonu olsa, Zuhal yıldızını 
·Mle alır ..• 

Acz içindeydim. Hiçbir tedbir 
ve irade kudreti bu aczi yenemez
di. Ben kendimi ne kadar toparla
mıya ve bahhnıı düzene koymıya 
çabalıyor idiysem, talihim o kadar 
tersine gidiyordu, Niçindi bu?. 

İki: Halil Necibi sevmiyor, an
cak ona hasta bir genç .. diye mi, 
üzülüyorum. Onun bu hali bana 
kendi hayatımın aksaklıklarını mı 
hatırlatıyor?. 

Her iki vaziyeti de o antla m11-
hakenıe etmeme ve kat'i bir neti
ceye '\:asıl olmama imkan yoktu. 
İkinci nokta üzerinde tereddiidüm 
yoktu. Fakat, birinci vaziyet ea 
çok zihnimi kurcalı) an, a ahımı 
bozan bir vazb ettı. Niçin Halil 
Necip uraba) a biner \ c giderken 
içimden coşan ta kı bır his hana: 

İşte beni en çok dehşete düşüren 
şey de bu oluyordu. 

Sokakta bir hayli yürüdüm ve.. 
l»ir ha~ li ağladım. Bir aralık, hıç· 
kırıklarım o kadar çoğaldı kı, ken
dimi bo;:uluyor sandım 'c adeta 
lur baş dönmesi ile sarsıldım. E
ter, yol kenanndan l lııumcsem 
ve bir duvaıı utmamış ol nm ı ıu

bakkak ki, yere dıişcccktinı. 
Ancak, benim bu ıztırabıma, bu 

ağlamama hakiki debep ne~di? .. 
Teessürünı Halil Necipten geli -
yordu. Bu muhakkaktı. Ancak, talı-/ 
lili ve ayırdı gereken bir nol ta var 
d.ı. Ve .. bu noktalar zihnımde şu 1 
tekilde matetı.ariz bir hal a,labili
yerdu.: 

Bir: Halil Necibi ben de mi se
viyorı m Bütün bu ırçuılı nı, 

ağla~ ı du) gular m aki sw 
eradan mı kuvvet alıJor?. 

- Sen de git!. 
Dcdirtbordu. Neden o anda ba

kışlarını onun göziinden a~ rılmı
yor, ıztırapla onu takip ediyor • 
dum. Bu yal111z teessür ifade eden 
bir his d ğildi. Bu histe damarlar
dan süziilen, kalbi buran ve beyni 
daima onsuz olınamıya sevkeden 
bir hususi) et vardı. 

Biliyorum sinsi sinsi nıuhake
meme ve hislerime hakim olaa 
bir se\ gi mi leni sarıyor?. Onuıa: 

- Ad ız aşk!. 

Dediği kudret yan§ yavaı beni 

--Sen radyoyu gördü nmü? de
dim. 

- Biliyorum yahu.. Kaç kere 
dinledim. Mükemmel,... dedi. 

- Kaç lambalı imiş? dedim. 
--Sekiz lambalı yahu .. HalisA· 

merikan radyosu .. dedi. 
Eh! Kırk yıllık ahbap.. Parası 

olsa endisi alacakm~ .. Artık be
ni kandırıp tavlıyacak değil ya!. 

- Peki.. Şunu ıbir kere göre -
lim .. dedim. 

Beni alıp bir eve götürdü. Salı.1 
den, gösterişli bir radyo .. Bira:t çal· 
dılar .. Ben de pek okadar radyo -
dan, liımbasından, rbilmem nesın
den anlamam. Baktım, çalıyor. Bu 
Bükreş, ciediler çaldılar. Bu Sofya 
dediler çaldılar .. 

Eh! Ala ... 
Yalnız, parayı peşin istiyorlar. 

Benim de o kadar param yok .. 
Seksen lira kadar param vardı. 
pazarlık etUk. Kırk lira da borç 
buldum. Yüz yirmiyi sayıp radyo
yu dükkana getirdik. Bir radyocu 
çağırdık. Anten çektirdık. Adam 
radyoyu kurdu. Çalıştırmağa baş
ladı. Bir vızıltı, bir cayırtı ... Gırla 
gidiyor. 

- Bu radyo çok eskimiş .. Lam
baları bozulmuş.. Zaten iyi bir 
marka da değil.. Bunu satsanız da, 
taksitle bir yeni ~ini alsanız. Şim
di bu en aşağı altmış liralık tamir 
ister. Yine de işe yaramaz! deme
sin mi? 

Alimallah, beynimden wrulmu· 
şa döndüm. Sahiden de, radyo ·bir 
işe yaramıyor. Anlıyanlar baktı

lar .• Birçok istasyonları da alımı -
yor. On beş virmi lira zararına sat-
mağa razı oldum. Ötekine berikine 
gösterdim. Kırk liradan fazla ve
re nolmadı. Deli ola<!ağun yarab .. 
lbi.. Ne yapayım? Dükkana da rad· 
yo lazım. Bak ne müşkül vaziyette 
kaldı.m. Sonradan öğrendim. Me
ğer bizim komşu, bu radyoyu kaç 
kişilere satmağa uğraşmış da kim· 
seler almamış. Radyonun sahiıbin
den de, bana sattığı için, otuz lira 
ikomisyon almış. Bütün derdi, gay
reti, bu otuz lira içinmiş... Peki, 
bana da yazık günatı değil mi? Şu 
atalar sözleri yok mu, vallahi, her 
birinde başka bir hikmet, bir bar
ka cevher gizlidir. Demin de söy
ledim ya: cGüvenme dostuna .. Sa
man doldurur postuna ... • derler. 
İşte, bir dosut, otuz lira için, bak 
insana neler yapıyor! .. 

- Bu sizin söylediğinizni daha 
ibir ibaşka türlüs üvardır : 

•Ahibba fiyvei yağmadan meb· 
hut eylet- cid4yı. 

cHuda göstermesin cisan izfihlcil 
b~r yerde. 

Derler.. dedim 
Aman aman! dedi davacı. Pek 

hoş şey .. Bir daha söyl ebakayım.. 
Nasıldı? 

Ben, beyti tekrarladım. 
- Fevkalade beyim .• FevkaU.· 

de! dedi. Benim gazinocu oldu ~ 
ğuma bakmayın.. Böyle şeylerden 
pek anlar, pek severim. Bende de 

(Devamı 1 lnel avfada) 

sarıyor da ben bunu suurumdaki 
inadm zoru ile ayırt mı edemiyo-
rum?. Yoksa aşk, benim hisleri
min ta kendisi de beıı hali onu 
tanıyamıyorum mu?. 

Ve .. bundan da şüphe etmiyor 
değilim. Çünkü, hislerimdcki du-
yuş ve ifade tezahürleri yalnız in
sani değil, muhakkak ki biraz da 
deruni ve bedii. Onun gözlerine 
bakarken herhangi konuştuğum 

bir kimsenin gözlcriue bakar gibi 
bakmıyorum. Göz göriiyor ve.. 
gönül scziyo.r ki, bu bakışlarda bir 
hoşlanma, 1tir huı;usiyet de var. 
Bu hususiyet egcr, hir cazilte ise 
bütün damarları kaynatan bir in· 
cizabı hissediyor, ıözlerimde ale•· 
li bir yamşın tutuştuğunu duyu-
yorum. Yani doya doya ona ltall
mak ve .. bakışlardaki zevki içim• 
sindirmek istiyorum. 

Onun ! atağıam ltapnda oturlll'· 
kea, onun sancıdan lnvranıhğım 
göriirken, onun ıztırapla moranp 
ecel teri dek üğunü sezerken bile. 

( Arka.sı V4") 
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Başmallarrırıer 

Ne Diyorlar 'l 
IK DA• 

B. Abidin Daver cLibyada yeru vazi
yet> i imli bugünkü Başmakalesınde; 
Libyada, Tarablusgarpten Bın,gazi eya
letıne do~ru bır Alman - İtalyan ta
arru .. unun baGlamasını ve İngıliz ordu
sunun muharebeyi kabul etmiyerelt 
ged çekilmesini tahlil etmekte: 

cHarbın, kah İngiltere ile mutteflk
lerinin, kah Mılıverin lehimle cereyan 
edip gitmesini tabü görmek icap eder. 
Meselenin ruhu, sıkışık bir vazıyette 
yenilmeden çekllmekted.ir. İnplizler, 
Afrikada, şimdıye kadar, bunu yap
rnıya muvaffak olmuşlardır. Geçen 
yaz, en buhranlı vaziyetle iken Mar
sama truha kadar, byiatsız çekHm11-
ler, sonra kışın sert bir darbe indirerek 
bütun bir İtalyan ordusunu imha et
mişler ve 140 bın esir almışlardır. Do
ğu Alrlkada da, vaziyet ayni olm111-
tur. I.ngıliz Somallsini zayiatsız tabliye 
ettikleri gibi Sudanda, Kenyada pek 
az gerilemişler, sonra taarruza geçe
re.it verdikleri yerleri faizi mürekkebi 
ile ıerl aldıktan başka İtalyanları her 
tarafta mağ.up etmişler ve Habeş aefe
rlni yakında bitirebilecek bir vazi7ete 
girmişlerdir. General Vavel'in, bun
dan sonra da ayni sevk ve idare meba
retini gôstereceğinı, çok daha nazJk ve 
buh.rnnlı olan bir devrede elde ettıti 
muvatlakıyetten istidldl ediyoruz.> de
meldedir. 

CUMHURiYET 
B. Yunus Nadi cDeniz mücadelesin

de tuyyare unsuru> isimli buıünkil 
Ba m kalesinde: 

«Biıyuk Brıtanyarun hariçle muva
sal.ı ını kesmek g ) retinde Alman de
nj.zaltı silahları tayyareden yardım 
gornıck ilıtıyacını hıs edıyor ve bun
dan faydaıanıyor da. Bır kere Narvik
ten 1 panya huauduna kadar Avrupa
run lıUlun Şımal ve Şimali Garbi sa
hill rınden is.ifade eden Alman de
nizallı arının vaz.ı.f ı ıcçen Umumi 
Harbe rusbet e çok ko ıQ. ljmıştır. Ge
çen Umuıni Harpte Alımın limanların
dan hareket eden denızal ıları gıdla 
ge~ uzun rnase!eler kat tmek mecbu
riyctındc idiler. Ştmdı Büyük Brltan
ya adasına yakın il lcr yuzunden bu 
mesafe çok kısalmıştır. Sonra bu ,-akın 
mesafelerde dahi tayyar<?ler denizaltı
larına sı.ir'ailı ve emın keşd vazifesi ifa 
edıyorlar.> 

Demekte ve bilfıhare: 
<Kafilelerin harp gemilerin• UAve

ten tayyarelerle de hıimayesi mukabil 
ablolwyı tc irli ·surette muşkülita ul
ratac ... k ve Ingilterenin hariçle muva
salasının kesilmesi gayretim en doğra 
ifadesiyle &U,J'a dU,iırecektir.> demelı:· 
tedir. 

'1 A lf 
B. Zekerip Seriel cBalkanlarda 

harp başlıyor> isimli buıilnku Başına.. 
kalesinde Almanyanın korktuğuna ui· 
radığını ve Balkanlarda yeni bır harp 
cephesi açılmakta oldutunıı. Arnavıa
luktakı balyan ordusunun mabvı _... 
basma da olsa Yu&oslavyqı ceulu• 
dırmk istedıtini kaydederek: 

cBalkanlarda harbin baslamaaı. Al· 
man dıplomasinin bir mallübi7eti ._ 
larak teliıkki edilebilir. Şimdi art.ak 
bütün emaerler, Almanların bu a~a
sl mağlübiyeti kabul ederek askerl ha
rekete hazırlandıklannı ıösteriyor. Fa
):at şüphe yok ki, İngilizler de lQ.zumu 
Anında Yugoslavyaya fiilen yaıdım. 

için baz.ırlıklarıru tamam1am11lardır. 
Binaenaleyh Alınan kuvvetien Bal
kanlarda yalnız Yuaoslav ve Ywuua 
kuvvetleri ile delil, motörize İn&ilb 
kuvvetleriyle de kllrf1}qacaklardır, 
demektedir. 

YENi SABAH 

B. Hilseyla Cahit Yalçın cBalk.an
larda vaziyet> isimli buıUnkü BaJma· 
kalesinde Bulgarlstanın .Almanyaya 
iltihakından sonra Buliar resml propa.. 
gandacısının radyoda söylediji nutka 
temas etmekte ve Buljarlstarun him
metiyle Balkanların nihayet yabanca 
nüıuzlardan kurtulduiunu, Balkaa 
devletlerinin artık isleri eQçleri ile 
meıııuı olup iktısadiyaUaruu inklfaf 
ettirmek ıçln çalıaabıleceklerhai be7u 
eden bu nutuk hakkında: 

c.Beıı on cQmle içinde bu kadar maıı
tıksızlıfı bir araya toplayabilmek ha
kikaten bilyük bir marltettir. Balkaa
lar büyük devleUerin müdahalesin• 
kurtulmak ve yalnız başlarına hare
ket edebilmek isteselerdi birıbirlerlyle 
birleşirler, bir blok teskil ederler ve 
Bulgar propagandacısının da işaret e&
tigi ecnebi miı.dahale ve entrikasında 
kurtulurlardı. Halbuki bugün Bulp
rıstan, Almanların ellerinden tutarak 
onları Balkanların gobeiine yerle,ti.r. 
dl. Üçler M.isakın.ı imzalıyarak .(\lman
ya ve İtalyanın emir ve niltuzu altına 
girdi. OnÖlardan 1eıece1t ilJIU'eie aan 
hareket etmeyi taahhüt etti.> 

Demekte ve bilahart de, Bulgarlann 
Balkanlaılara sUrdillderl karayı Yu· 
goslavlarm yı]radıklaruu tebarüz eı.tl· 
rerek yazısını şoyle bitirmektedir: 

«Bulgar koınşularmuz layık oldukla
n e\kli buldular • .Arük BaJkanhlan 
rahat bıraksınlar ve onlann iflerlna 
karışma ınlar. Bızler takip edecetimiz 
mesleğı kendimız tayin edebiliriz w 
hilr vatanlarda müstakil 7aşamaia aa
g 1 di. Onlarliaa ~lectılc fprete ıire 
teririz.> 

Beykoz, Beroll• ve 
'Oskldarda Sivrisi· 

nell •tlcadeleıı 
Beykoz, Beyoğlu, Bakırköy, Uı

küdar, Sarıya- kazalarında blliÜD· 
lerde SivrHıinek ve haşarat mü
cadelesine başlanacaktır. Belediye 
bu kazalarda çalışacak mücadele 
ekipl r·ne dağıtılmak üz re 24 ton 
mazut mübayaasına karar ver • 
miştir. 

saldırmalı 

şaır ~11111 ı 

Bir muharrir arkadat, ı• 
çenlerde, Beyojlunda bir s•· 
zinoda, tarihi bir revü aeyret
mit•• Anlatılışa bakılırsa, bu 
revüde, meıhur ıair Nedim 
de, sahneye çıkıyor, zamanın 
koıtümleri içinde arzı endam 
ediyormuf .. 

Fakat -arkada§ böyle ya
zıyor- Nedimin belinde, ko
caman bir saldırma var .• Ze
ki meılekdaı, hemen eıpriyi 
yapııtırıyor: 

«- Şu dünyanın haline 
bakın, diyor, Nedim dahi ıi· 
l&lılanmak ihtiyacını duy• 
muı!ıt 

Bizce, bir revü sahnesinde, 
Nedimin beline bir saldırma 
sokulması, sade bir mizah 
mevzuu deiildir. Bu, bir faci
adır. 

Sevailiaiae: 

~mw•--~a..... ... 
pikilea ~ IDrıla.a titef rincla.ıı olsua. 

Diyen Nedim, korkarım, asır· 
lardan sonra, doğduğu büyiıdi 
iü lstanb.ul ıehrine, ıakına· 
rak bakacak .. Nedimin en bü
yük huauıiyeti, tam bir lıtan
bullu, tam bir İıtanbul deli
kanlısı olmasıdır. 

Sidibid bahçelerindeki 
eğlence ilemlerinde zannet
mem ki, beline bir de ıaldır· 
ma ıokmıya lüzum ıörmüı ol· 
sun!. Bahsedilen revüde, Ne
dim, hakikaten, beli ıJlldır
malı bir au batı kıyafe
tinde temsil edilmiı ise, 
bu hidiae, yalnız, bu 
revüyü tertip edenlerin bir 
cinayet irtikap eylediklerine, 
cehaletlerine delalet etmez, 
bizde, edebiyat ve tarihle ui· 
rqanlarm vurdum duymazı ... 
ğını da ı&terir. 

Bu aalme, edebiyat tarihi
mize kartı ablmıı feci bir to
kattır. Tokat, Nedime raıtla
llUfbr. Yana, clii• MD'atkir
lar da, a)'Dİ tekilde bir sille 
yiyebilirler. 

Türkoloılar, Sidibidın 
dekorunu, devrin kostümleri· 
ni, bili tamamen tayin v.eı 
tesbit ebnit vaziyette değil
lerdir. Bir takım ince teferrü. 
at vardır ki, meçhuldür. 

Hal böyle iken, Nedimi, 
beli aaldırmah bir adam ola
rak Beyoğlu ıabnelerinde 
t91hir ve temsil etmek ne mu· 
uzam bir faciadır. Bu facia
yı önliyerek debiyat ve ta· 
rih zabıtası kim?. 

R. SABiT 

Kestaneli kreına 
Malzemesi: Bır kilo kestane. b r ı tre 

süt, Dd yumurta, iki tepel nıe corba ka
şıiı pirinç unu, biraz v nilya ekeri, blr 
çay fincanı teker. 

Yapılışı : Kestaneleri çizmeli, k y • 
natmalı, soiuk suya salmalı. M k es 
çekerek ezmeli, sutiı Gckerlc 
kaynatmalı, içine soğuk u ılc 
pirinç ununu ilAve ede k 
rıştıra on dakika pışlrmeli. Yu r la

nn sarısını kat.arak karıştırmalı ve va
nilya ısekerl ile ezilmtş kest ey de 
lııoymalı ve tekrar iyice karı tır 

sonra, sertl~inceye kadar çalk ı 11 
aklan katmalı. Hafifçe karıştırıp bir 
khe)'e boşaltmalı. 

Birimizin DER~~ 
BepblllzlD u 

Mahalle bakkalla
nnda ihtıkar 

Ye•tlnalede ohn'&ll Wr ok11Y11· 
eumm yamyor: 

tediye memurlan B ledlye 
zab talimatnamesinin tatbik 
edıl p edilmediğini kontrol etm k 
için, hep buyük mağaıaları, ka 
labalık, çar&ı pazarları te!tış edl
yorlar. Havaici zarurıye satış fi. 
atlan da kontrol ediliyer, ibtikA
ra sapanlar mahkemeye veriliyor, 
hatıl dükklnlan kapatılıyor l'a
kat ibtikAna asıl koyusunu ma
halle bakk lları yapıyorlar. Mal-
Jannı fAhış fiyatla satıyorlar ve 

uzak olanlar mecburen bu 
rdan alı& verış edıyor • 

Köm üleri de bu meyand uk.-
edeb 1.riz. Acaba buralar kon

troldan istisııa mı edilmiştir?.> 
L J 
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HAY AL PEŞiNDE ... 
=1§ SEI..Alilİ İZZET =--1-

O sa.hah erkenden Yeni köyden 
Büyük dereye kadar uzandı!'Il. Sarı 
yere doğru iler !erken, birden bire 
lieniz kıyısından bıkmış gibi sola 

.aptım, bozuk bir y~lu tırmanmağa ı 
başladım. Bır hayli çıktım. Sar-

maşrk duvarlı Dir bahçenin için. 
ie, bir kanarye yuvasına pek ben· / 
ziyen küçük, beyaz bir kö~kün 
iinünde durdum. Kapısında: cSa
tılıktır• yaftası vardı. 

•Satılıktır> bunu okur okumaz 
yüreğim ağzıma geldi. D mek bu 

köşk bu yuva sahipsizdi. Bu yu
va, bu kö:k parayı verenin olacak. 

tı. Benim de olabilirdi... Bu köş -
kün beni.ın olamıy:ıeağını biliyor-

41um, köşkü satın alacak param 
yoktu. Fakat satılıktı, param ol - 1 

saydı alabilirdim ya .. 
Bahçe kapısını ittim, girdim. 

Ne güzel bir bahçeydi. Tarhları 

bin bir türiü çiçeklerle bez<'nmiş. 
ti. Küçük fiskiyeli bir havuz hafif 
bir rüzgarla dalgacıklanıyordu. 

Biraz durdum. Aşağılara baktım. 

Boğaz bir göl gibi gözlerin önüne 
serilmişti. Etrafta kuşlar cıvıldı
yordu. 

Evimin kapısını çalar gibi satı- I 
!ık köşkün kapısını çaldım. İhtiyar 
bir kadın açtı. Bu kadim tanıyor. 1 
muşum gibi geldi bana. 

- Köşkün sah:bi siz misiniz? 
eledim. 

- Hayır dedi, ben dadısıyım ... 
ltÖ§kÜ gezmek mi istiyorsunuz? 

- Evet. 

- Buyurunuz, geziniz. 

- Onu bilmiyoruz, onun nerede 
elduğunu bilen yok. 

İliklerime kadar ürperdim: 
- Demek beraber değiller? 
- Hahır . 
Sevincimi gizledim. 

- Bana mes'eleyi anlattınız de
d:m, belki de elinizde büyüttüğü
nüz paşanıza bir yardımım doku. 
nur. 

Anlattı. Adam kadını sevmiş, bir 
müddet bu köşkte mes.'ut bir ömür 

sürmü~ler. Herkesten ve her şey
den uzak haşhaşa, kendileri için 

yaşamı•lar. Sonı a kadın huysuz -
lanmağa baslamış. Adama çok, 

amma pek çok çektirmiş. Bir ak -
şam, geÇ vakit adam kC"şkc yalnız 

gelmış, beklemiş, be;.kır.ış, kadın 

gelmemiş: 

- Bir gün. üç gun beş gün ... 
meyda• ı çt' ad Bı. ını ahp kaç. 
mıştı. Bir <! • a göri.mmedi... Pa -
şam aiY!adı... Nihayet ümidmı kesti 
göz ya<larmı sildi ve köşkün ka -
pısına cSatılıktır. diye yazıp İs -

tan~ ula gitti. .. Kocamla ben burada 
bekçilik ediyoruz. Köşk satılıncı. 

ya kadar burada kalacağız. Köşk 
beş bin liraya satılıktır. 

Artık dinlemiyordum, artık ka
dını düşünüyordum. Bana öyle ge
liyordu k:, kapının önüne çıksam 
ona raslıyacaktım. Bu bahar günü 
bir zaman mes'ut yaşadığı köşkü 
görmeğe gelmiş olacaktı. .. 

L'.u'cacık rcsmf kaptım, ceketi
min altma sakladım, köşkten çık. 
tım ... Şimdi hem yürüyor, hem de 
resmi 5püyordum. Kadtnın ne tat
lı bir gülümseyişi vardı!. 

Hem yürüyor, hem de resme ba. 
kıyorum ... Bu kadının artık serbest 
olması benim için ne saadet!.. onu 

bugün değilse yarın bulacağım, o
na bu gün değilse yarın raslıyaca
ğım ... Nihayet bir hafta, on beş gün 
sonra benim olacak... Bu köşkün 
~ahibiııden benim için, benim ol
mak için ayrıldı! .. 

Girdim. İyi döşenmiş bir odada, 
bir masanın üstünde büyük bir ka

dın fotoğrafını gördüm. Yaklaştım. 

Bu kadını da tanıyormuşum gibı 

~idi.. Beklediğim, aradığım, öz · 
}ediğim kadındı. Bu kadın her za
man, her yerde aranılşn, yolda, 

vapurda, tirende, tramvayda ras. 

lanan kadındı. Kırlarda gezerken 

önünüze çıkıverir, bir salonda o
tururken giriverir: İşte geldi der
siniz ve yüreğiniz oynar. 

Masanın üstünde duran kadın bu 

kadındı, beklediğim, aradığım ka

Cın; yüreğimi ağzıma getiren ka. 
d111. 

Bu kadın bu gün serbestti, hür
' dü, sahipsizdi. Madamki tanıyor -

dum, onu bulmam kafidi. 

- Bu kadın kimdir? 

- Bizim bayan. 

- Köıkün sahibi mi' 
- Hayır. 

- Kö kün sahrl>i kimdir? 

- Benim elimde büyüttüğüm pa-
,am .. 

- Kendisi nerede 7 
- İstanbulda. 
- Bayan? 

Dıvarlardaki yoounları oksuyor, 
denizlerden esen yosun kokulu ha. 
vayı ciğerlerime dolduruyordum; 
güneş alnımdan öpüyordu. 

Ümit ile sarhoş, saadetten mes
udum. 

Hayal içinde mes'uttum. 
Bu kadiru bir gün bulacak ve bu 

csatılık• köşke getirecektim. Bu 
köş!ce yerleşecek ve mes'ut bir 
hayat siirccektik. Buna şüphem 
yoktu ... Bu köşkte benimle bera
ber mes'ut olacak ve artık bir yere 
gitmiyecek, benden ayrılmıyacak, 

ikaçmıyacaktı ... 

1 - Afriknd· : 

Şimali Afrikada lıarıkat dur 
gun:lur. (Trablusgarlı) ı örten İ
talyan ordusunun vaziyeti_. Aln1a.ıı 
han ve moförlü birliklerilc taı<
viye edilmiş olmasına rağmen, 
müphem ve karardızdır. İngilizler 
Akdeniz lıiıldmiyetine sahip bu · 
lnnduk.larından bu ordunun ann
vataııla irtib~tı yoktur. 
Doğu Afrikada İngiliz taarru~ 

harekatı bütün ~ilr"atile dc\'am e
diyor. Eritredeki kunetler (As
mara) )·ı i~gol ettiler. (Keren) in 
zaptından beş gün sonra A ınara· 
nın diişme~i. İtolyau diikiintiile • 
rinin arlık ciddi ınııkavemet(c bu
lunamıyacatda1·ını gösteriyor. İtal
yan kuvvetleri ancak ~ıu-.vva~·· 
çekilebilecekler; fakat n;mı dcnız 
sahilinde bu liınanda mi.id:.!lna i,:ı

k5.n ·ızdır. İng~liz donaıımarıntn 
taarruza toptu afc::ieriJe iştirnk et
mesi r.nıhııl.krıL.lır. İtalyan mtida
faa;ı, beylıu e fazla ftalyau kanı 
döküln1esinden ,.e esaretten baş
ka bir netice vermiyeccktir. 
Habc~istanda molörlü İngiliz la

U.IT"JZ koıu. Diedauyu bldı ve Cibu
fi - Ad;•-.!ıab~ demir~ olunu kesti, 
bıı kol ceııuLa yill!cldi. Aılisaha. 
haya ilerliyor. Adisnbaba mc•kez 
olm~k üzere etrafında kutru en 
fazla olan 150 kilometre olnıı bir 
daire çiziniz. İşte bu dairenin mu
hitinde 8 İngiliz taarruz kolu ve 
içinde merkeze doğrıı toplanuıı ve 
nkıştırılan mağlup İtalyan ord11<u 
buh•nuycr. 
Habcşidtanda yağmur me\ simi

ne 5-10 gün kalmıştır. İngi.hlcr 
harekatı bir an evvel bitirmek ü
midile varkuvvetlerini sar(;,di -
yorlar. İtalyanların mukaven.eti

ne, dağlık ve sarp arazi müşk'i'~ 
tına rağmen, İngilzlerin 15 nisana 
kadar Adisababayı işgal etmeleri 
~,.ı.: muhtr.mcldir ve İngiliz ordu
sunun başka cephelere nakli için, 
doğu Afrika harbinin bir an evvel 
bitirilmesi lazımdır. Yağmurlar 
başladı mı, ı;ilce giindüz durma -

dan devam eder. Bu yağmurlar 
2-3 ay barrkat yapılmaruıa mani 
olur. Zaten iki mühin. tehir kalıl.ı: 
Musavva limanı, bükilmet mu -
kezi Adisababa. Eritre ve Rahe · 
t'staıııiaki İngiliz ku\ vctlerı ~v· 
kulceyşl olan bu tehirlere çabuk 
girmek için adeta yarış yapıyor -

Iar. Şimalde Musavvaya lOU kilo
metre, cenupta Adisababaya 150 

kilometre mesafe var. Acaba ban
ı:isi c\·vel düşecek? Musavvanın 

müdafaası daha zayıftır. İngiliz 

kara ve deniz kuvvetleri arasında 
kalınıştır. Evvel dÜ§lııesi çok muh
temeldir. 

İng:lizler, İtalyan ord'ularına 
teslim olmayı tnsiye etliler, Ha
beş imparatoru da sivil!ere ve ka
dınlara hiicunı edilıncmesini va • 
tandaşlarına emretti. İtalyanlar 
Uabeşi•tanı istila ettikleri wınan 
çıplak ve silahsız Habc lilero kar
şı zehirli gaz bile kullanmışlardı. 

,-... BUGÜN 

MELEK 
Zevk ve neş'e kraliçesi .._ _____ a:ı-. 

&lnemaeında 

ANN SOTHERN (ÇAM 
ve FRANCHOT 

SAKIZI) 
TONE 

lantı- Wu.ılmaz der•..,• b- aalıııelerle ~'Vril• 

KOCAM GÜZELLER PEŞİNDE 
Aynca: FOKS JURNA.L B..ıguıı s~ot 1 <~e tcnzıiI.tlı matine. 

Alman ordu .. 
sunun Yugos
lav ordusu ile· 
harp ede il
mesi için, Ro
ma ya, ... ca-: 
ri tan, Avus -
turya ve hatta 
~ 

Italyan I-ıudut-
Iar:nn an da ta· 
a:rr za geçme· 

si icap ed~r. 
,.,.azcn: ' 

,;::ekli r~uranayJ 
C:::.: Sub ... y 
O vuh~ele mukabıl bu insaııiyet
scverlik kahramanca bir cevaptır. 
Afrika harlıiııden alncat"ımız en , 
büyiil. ders şudur: Dcuiz hfıkimi
yetiııe ,alıip olmadan deniz aşırı 
bir kıt·~u!a istila hareketlerine gi
rişmek, büyük bir felakettir. Bu 
büyük felaket çok geçmeden müt
hiş bir faciaya inkılap eder. 

2 - Denizde : 

Al:ıkrı!zde, ikinci mühim deniz 
mııharebe~i oldu. Tayyarelerle u
zak keşfi ihmal ettiği anlaşılan İ· 
talyaıı filosu, Yunan denizinde İn
giliz filosuna yakalandı; dağılıp 

kaçmak istediyse de İngiliz filosu 
ve tayyareleri peşini bırakmadı. 
Akşamın alac:t karanlığında baş

lıyan ve gece devam eden muha
rebede İnı:iliz topçuları savurduk
ları isabetli atışlarla hasretlerini 
dindirdiler ve kısmen murada da 
<>rdiler. italyaıılar biri biıyük ol
mak üzere dört kruvazör • ~ iki 
büyük torpito kaybettiler Bu ba

l•~ 6 İtalyan reıııisine mukabil 
İngiliz filosunun zayiatı iki tay
ymcd;r. Geçen hat;ı'' üslerine sı
ğınan harp gemil~n emniyette bu
Iıınurlaıdı. Fakat zamanımızda 
hava km \•etleri, üslerden bekle
nen emniyeti de ortadan kaldır • 
mıştır. Demir üstünde duran lıarp 
gemisi tay l ırc için daha güzel 
hedeftir. T .. n rtoda İtalyan gemi
leri haslrına uğradı; üsler~ kapa
nan İtalyan d->nanması ilk fırsatta 
İngiliz bna ba'1unlarına ut!ıya
cnktır. 

3 - Hava Harbi: 

İllıhahar seferi hava harbi ile 
ba~!adı. Alınanların tiıbiyesi de
ğişmedi; Londra ile İngiltere garp 
sahillerindeki limanları hedef seç
liler. Fal· at gece uçuşlarae ve yük
sekten bomba atmak surelile hü
cum eWklerindcn, a'keri hedefler 
de:.,1 halk ve evler zarar görnıek-n 

ırdi;. Almaninl'ın bunu kasden 
ysptıkları muhakkaktır. Halil İn
giliz maneviyatını kıracaklarına 
kan.dirler. 

Buna mukabil İngiliz hava kuv
ntleri ke\'fö·et itibarile Alman 
ha\•a kuv~etİerini ge~ti. İnı:"ilizler 
)·eni bomba kullanıyorlar; bu bom· 
balar Bcrliııe > npılaıt son hücum
da çok tahribat yapmış, Alınan 

h:ılkını ilerin bir ~:"i!\<' düşürıniiş

tiir. Alnıaııl.c r htniiz hamda ha-
1-imdir!or. l'okat bu hakimiyet 
günden güne azalmaktadır. 

İngiliz han kun·etleri yaza ve 
soncalıar~ d,ğru kemiyet itibari
le cle üsti:..-ı.Hik elde cd:nce Alman
ya cok fcd saatler ve günler )aşı
ycraktır. İnı;il'.zlcrin şimdiki hal
d<" l1 ctlt.:flcri İ!-;t:ıa liıuaıılrırı. gemi 
tczgiihiarı, n .teri fabrikalardır. 

Aln·ruılar gece hombordımanlarmı 
tercih ettikleri l alde İngilizler 
giin:liiz bomlınrdımanları yapmak
tan da çekinmiyorlar. 

4 - Bo.lk~nl·.rtla: 

Bulgari•landa J.\Iareşal Listin e
linde H fırkadan nıiirekkep 4 0T

d11 olmru: \'C ordu nlerkczlı.:rinin 
J.\fcııli'<, Trigrad, Slntograd ve Si
vilingrad olması muhtemeldir. Bir 
tümen ile deniz kunctleri Var -
nada ve en aşağı bir tümen Tür -
kiye hududu üzerindedir. Dör -
diincü hava tilosu merkezi Sofra· 
dadır. Altıncı hava filosu merke
zi Biikreştedir. Bu filo petrol n..ın
takasının nıüdafaa>ı vazifesini al
mıştır. Bir filo takriben 1000 bom
bardıman, 620 avcı ve 75 keşif 
tııyyaresinden mürekkeptir. Fn -
kat bu kuvvetler Yugoslavyaya 

taarruza kafi değildir. Yunanlıla

nn Bulgar hududunda 7-8 tümen
~ri vardır. İngilizlerin de Yuna -
aist.u.a 150-200 bin asker çıkıır 

dıltlan haber verilmektedir. Al -

man ordusu 30 tümeı•lık l:ı.ıgoslav 
ordusunu saf harici bırakmadıl<ça 
renuba ilerlemesi de nı ıbtemel 

değildir. YugO'ilav ordnsıle har

betmek için Romanya, Ma.r.ris -
tan, Avusturya ve hatti'ı ltalya hu
dutlarından da taarruz etmek icap 
...ı~r. Bunun için de A!maıı ordu
sunun hazırlanması lılzıındıı. Bul· 
ı:aristandaki 14 tümed n hepsini 
Yuı.;o•lavyaya taarruza kull ın~ -
maz. Alman ordu.'\u cenuba ve şılr

ka kPrşı , bazı ibtimallc·i düşüne
rek J. uv,•etler ayırmak mrcburi
ycfı.ıdcdir. 

İ.olanbui Atliı>e Oınuıca Hulr.ıı.k Bi-
1<.bnllilnd<n: 

Dikran vekiU avukat Hayri Hükü
mün tarafından Yediltulcde Cazlı çeş
mede Demirhane caddesinde .(7 No. da 
oturan I~idayet aleyhine Hrome edilen 
ecri misil dav:ısmdao dolayı Hidayetin 
ikametgAh.ında bulunamaması ve ad
resi de malUm olrnan1a.c:ı dolayısiyle 
dav3 arzuhali illnen tebliğ edilmiı ise 
de muayyen müddet :ıarfında müracaat 
e\.Inemiı ve vekil de cöndennemiş ol
duğundan muayyen müddet titanı bul
muş ve muhakemenin 12/5/941 tarilı.1-
hinde saat 10 da yapılasına ve dave
tiyenin de bir ay müd<letle il5ne:.ı teb
llğ'.ne H:lkim!ikçe karar verilmiıı oldu-

Allas denizinde Alman bava 
kuvv•tlu i denizaltılarından d.ıba 
çok gemi batı.rıyor; bu sebc1'k, ti· 
caret gemi kafilelerinin havadaıı 
hima)e H müdafaası ehemmiyet 
knzanılı. Atla• denizinde bulunan 
ve bir k·•mı İspanya ve Port~ <jze 
ait cılaıt adaların kıymeti artnıış· 
tır. Bunlar Okyanoı ortalarında 
birer deniz ve hava cankurtaran 
merke. leı idir, Yakında bu adalar 

için yeni mücadelelerin başlama" 
çok mnbtemeldir. Atlas denizi ü

z•rinıle de bava muharebelerine 

inı'zar edilınelidir. Fakat en mü
llİm netice şu: İngiliz gemi zayatı 
harta geçtikse azalnı~ktadır. ğu ilim olunur 941/290 
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Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 28 

TUNA BOYUNDA~ 
TÜRK ORDULARI 

Yazan: M. SAlW ARAYEL -:"l_., 

Umur Beyin elçisine bir mektup verdi 
Brolas, ~mparatıorıçcnin huzuru

na çıktğı zaman, evvela onıuı dilt-
4ı.atini celbetmek liite<li: 

- Kanta.kozinos vakıa Türkleri 
çağı.rdı, fa.kat ona misal eooteren
ler oldu. Apikavkoo ilk evvel na
ıul ki Türklere baş vurduysa, Kaıı.
takozİJID6 da yıine bu bari>ariara 
müracaat mecburiyetinde kaldı. 

Dedi. 
Umur Beyin elçisi, K~

Jlı06un lmparaioriçe nezdindeki 
tekliflerini kabul et~ için 
Brola.;a yardım edecektl 

Umur Bey, elçisine venl<i.ııi na-

mede Kantak-0z.~ ile aralarında 
mevcut eski dostluklarından bah
sediyor, imparatorluk araziııine 

mahza dostuna olan hüI'IJliltin -
den dolayı riayet ettiğini, ııite -
kim evvelce Foçalılar!" Ama -
vutlara karşı da genç Atıdrani:kosa 
yardı.m etmiş bulunduğunu im -
paratoriçeye hatırlatıyordu. 

Umlll' Bey Kantakozin0&tan bah
ll'ederken, gayet ihtira.ıııkiirane 

bir lisan kullanmıştı. Kanta.l<ozi -
nosa sadık kalacak Rwr.l~ra kat
iyyen ilişmiyeceğ;ııı, binaenaleyh 
aulha talip oldukton sonra impa-

ratoriçenin de bunu kabulde te -
rcddüt etnı<."mesı i~ap edeceğini 
söylüyor<lu. 

Apokavkos bu lıeyetten hiç 
memnun olmadı. Maamafih U -
muı· Beyin elçisine çok lıürınet -
ler etti, hatta hediyeler vermekte 
de kui>ur etmedi. 

Fakat, Kanakozinosun elçisine 
lriisbüün başka muamele etti; el -
çinin saçını, sakalırıı kestirdi, bur
nunu ezdirdi, bacaklarını kır<lır
dı, tehrin meydanlarında bu hal
de dolaştırttı. 

Daha •onra da hapse att .. ·dr. 
Umur Beyin elçisine bir mek -

tup verdi. Bu mektup hürmetU -
ranP. yazılmlljtı. Mektupta Umu.r 
Beyden aı;i bir adama yardım et
meme-.;ini rica ediyordu. 

Kantak.ozinosa yazılan mektup 1

1 ise, küfürlerle dolu idi • Umur B y 
bu mektubu aldı, Kantakozinoıa 
kendi götün.!' ı...,Jiın etti. 

Kantakozino al'tı.l<: kendisini 1 

harbe d v t n c lll('«bur gör-
dü . Bi. BulgarlJ birle ti. Bu Bul- ı 
ıar a.ske> lij:. ve Cl a.c J.~ müm-

tazdı. Sonra, bir ordu topla<U. 
Fakat Bizansa tabi şehirlere 

karşı hi9bir muvaffakiyet elde e
demedL Umur Beyle beraber Di
mitokaya döndü, şehire alkışlar i
çinde girdi. 

Biraz sonra tekra.r çıktı, Dmıi
tika civarında imparatora rasgel
di.1mparator 1vfnradan dönüyordu. 
İki rakip arasında ~iddetli bir mii
sademe oldu. Umur B<>y haS'lalıık -
tan yeni ka&m4!t. 

Fakat, hasta olmakla beraber 
muharebede öyle kahramanca çar
p:~tı ki üç yerinden mızr&k yarası 
aldi. Egcr 1.ırhı k-0rum..saydı, telef 
bile olacakk lJmur Dey hasta -
lığın<lan dolayı mul:arebeye gir -
miyecekti. Fakat Kantak02inodun 
ısrarına < ayananıam;ştı. 
İmparator müşlciil l>ir vaziyette 

idi. Kaııı~.:rnıinosa ka~ı Bulgar 
kr .. h Ak \,,andı· ile itii!ak etmek 
istedi. 

Fakat KrRI Tiırkkrden kork -
tu. Tür).leı Tıı... 
ke rıe vıuJ:u l 

s{ edi. 

"J <''i k •n 

YC\.<.1'glı1 

İmp~•aUr bu ı;e!cr b~ka bir ça
re düşündii Kantakminosıın dos

tu UmLır Beyi ekle etmek, onu 

memleketine çarçabuk dönmiye 
mecbur kılmak isted 

Unınır bey bu teklifi şiddetle red
detti. Bizans sarayı Umur Beyi 
müzakerelerle iknaa muvaffak o

lamayınca, hileye saptı. 
Apokavkos, Mavromaii ;.,_.,.,;nde 

birini buldu. Bu adam, Kantakozi

nos tarafından bütün işlerine bak
mak üzere Umur Bey maiyetine 

verilmişti. Bunun için 'l'ürltlerle 

münasebatı ziyade id!. Bundan 

başka tıürkçeyi de ııayet gü.zel bi
liyordu. Mavroımati, Umur Beyin 

askerlerini ayarttı, Araciduya aön. 
meleri için teşvik etti 

Umur Bey, a&kerleıinin dön -

mel< istedikkrini işitince §~. 
Onlan fikirleo-inden vazgeçirmek 
ıcıı ta~aır n bt gün uğ • t 

.Hrc,·ou· ;;eye muvı:lJ ·, < olam:ıo· 
(Al'Uaı VU'} 

TAKSIM Sineması 
Bugün Matinelerden itibaren 

2 Büyük Filmden mürekkep Fev besi Parlak iqıanyol Yıldın 
1 - İMPERİO ARGESTİNA'nm raltfkaIAde bir Program takdı~ C'd;yor. 

ESTRELIT A CASTRO'nun 

GECE GÜLLERİ 
İspanyolca sizlü n ...-1ı.ı11 flhn.lırl 

1 _ Umumi Talep üzerine 

Si iRLi YUZü 
1001 gece masallarından büyük fark filmi 

Bu müstesna fırsatı kaçırmaJlDJ.Z, mutlaka gidip görünüz. 
· Bugün saat 1 de tenzilatlı matine. , t 

Mevsimin en ı:lizel Ye en fevkaliide Filmı 
M A R i K A R Ö K K'ün yarattığı 

o ATER 
Harikalar filmidir. Bu hafta göriöimemiş nıuvaffakiyctle 

ŞARK Sinemasında 
Devam cdi;.-or . .llugün saat 13 de tenzilatlı mat'ne. 

" in .LLİ/ 
5 Nisan 1941 

1 

!Aiemdar1•d-=. -= 
Harikulade Filim· 

ler Haftası 
Muazzam aşk ve gençlik 

şaheseri: 

ELVEDA 
GENÇLİK 

Baş miimcs•ili: 

01\ERT l!ONAT 
ve 

Heyecandan döndürücü: 

AT[S 6UlUTlARI 
Baş miimessili: 

Ed. ard Roblnson 
Son günleridir 

MİCKEY ROO.NEY'in 
GEORGES BANOtOFT 

ile beraber çC\·irdiği 

TOMAS EDİSON'u 
OENÇLİÖİ 

Filmini bu ha Ha 

SARAY 
Sinemasında 

görenler, en hakiki, ~n insani 
ve en hi•si bir film olduğunu 
beyanda ittifak edil orlar. 

Büyükler ve küçükler !Ju 
plıeseri görınelidır 

Bugün saat 1 de fe.ailith 
matine 

iTiZAR 
Künderecalınuzııı çolclulundan 

dlekri M11.6tafu lefrikamızı ..,._ 

eeclemedik. ö.ur cllleri.z. 

18.00 Program ve memleket 
ayarı. 

18.03 Müzik: Radyo ca• orkC 
trası (İbrahim Özgili: ~ 
sinde) 

ıa.40 Müzik: Saz eserleri. 

19.00 Konuşma (Günün ·y,e " 
19.15 Müzik Köy türk:il~ri. 
19.30 Memleket snat ayan ,.e 

jans haberleri. 

19.45 Konuşma: Ziraat takviıJI' 
19.50 Müzik: Meydan faslı 
20.Hi Radyo gazetesi 
20.45 Müzik: Solo sarkılar. 
21.15 Konuşma (Kitap saati) 
21.30 Müzik: Radyo salon orkr' 

trası (Violonist Necip Af 
idaresinde) 

22.30 Memleket saat ayarı. ajal' 
haberleri; ziraat, eshal11 
tahvilat, kambi)'O - nuf(ll 
borsası (Fia t) 

22.50 Müzik: Dans müziği (Pl·~ 
23.25/23.30 Yannki program 

kapanış. , 
MARMARAU 
TÜRKiYE DE 
ilk defa göste" 

rilen ve 
Mevsimin en büyük ı ağb<Iİ~i 

kazanan 

SARAJEVO 
Süper filminin 

Son glnlerlnl 

Kaçırmayınız! 

Ankarada binlerre halkın alloıladığı büyük Film 

Türk Filmciliğinin Büyük Zaferi ••• 
Şimdiye kadar yapılan filmlerin en güzeli 

Eser: SBBMED 
HALiL Prodüksiyon: 

MUHTAR 
KAMİL FiLM 

Oyaayaalar: Me nlek.etiıni:ıin sevdiği sinema ;nld111,.r., 

SAiT - HALİDE Pİ.Şi{JN - YAŞAR - TALAT - KEi'İK Kt:· 
MAL - SENİYE - AHMET GÜLDÜREN- NECİLE·- VEDAT_. 
BEATRİS - HAYRİ\".E - SEHER - Fe.-knlnde s ••. hryeti _. 
Nefis şarkılar. 

SNISAN AL 
SÜMER ve TA 

~nemalarında bkclc:ı 

Te 

A 
k 
ed 
ki: 

b 
m 
k 
d 

ğ: 

y 
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Son Telu~.afI·a~ dea -9, ,Al-n 'ff J. 
tal,..a lmnetlerinin çil
de .-it mikyuta harp 
barekitma siritecekleri 
timdilik -edilmiyor. 

lnırilizler M•"- limam-
meııaı.rt '2AH• nm A._,.. haUnnm ia-ıuu :ruuım • tar) ec1·•--

AJansı bWı.Jeüul"" almmlf te•İ içim. tahrip ıa.-
T clhiı eden: M,,.,.,..., Alaho: den teslimini ltalyanlu-

11 -' ... gazetesi, dan iıtemiflerdir. Bugiia •Nevyor!ı. De7 ....,7 
Al it lyaauı yardımına cevap beklenmektedir •• 
k ınta~)a:_ır..;cıe,.,, fayda el• :::::=:::::::::::::::\ 
oş ugu ... alı. d.i • -

edeceğini merak!• -ar 
7 ı ilerliyebilir. Fakat barp meydanı· 

ki: . 1 • • k 111 lıis kendimiz iııtihap etleri:&. 
•Hitleria strateji!"" er .. : ay- Çöl harbi deni& harbi gibidir. lu-

bettiği anlqıh7or. talyan onan- barebenin nerede verilecrği kesti· 
masına mensup ea iyi genıilerill . 

rilemrz. Hedef düşmana zay.at 
lu!ndi emrile kaybedildiği hakkı•· verdirerek yıpratmaktır. Tahliye 
da musırrane dönen şa) ialar bn· da 

edilen Bingaı.i zaten iki tarafın na delildir. ı 1 
Sonra Bitlerin neden dolayı Ça- işine yaraınu. Llman balan la -

· vaıı ı:emileri ile doludur. Binga-n:ı l.:ılc}c sahip olmak istediğin• • 
2in:n tahliyesi evvelki gece saat 

de anlamıyoruz. Çanakkale ve Bo- 22 de ilan edilirken, Kahire sine-
ğaziçi Hitlcre ne petrol, ne de yi- maları İngiliz a>kerleri ile dolu 
3 erek \'erecektir. Irak petrol sa- idi- Bu da İngilis erkiınıharbiyesi-
halan Boğaziçinden çok uzaktır.• nin bu harekata verdiği ebemıni-
ALMANYA İLE MÜNASEBA- yelin derecesini gösterir. 

TiMiZ NORJ\IALDIR Diğer taraftan Alman kıt'alan 
Berlinden ele, yan resmi bir da şimdiye kadar ltalyadan şimali 

menbadan şöyle !ıildiriliyor. . Afrikay• zayiatsız varmamışlar· 
•Türk _ Aiınaa müna•ebetlen cbr. Denizaltılarımız Akdenizole 

hakkında yab..a ıazeteciler ta- takriben 109,008 tonilatoluk düş-
rafındaa sorulan ınallere Almu man ticaret ıemisi batırmışlardır. 
Hariciye Nesarelinde aşağıdaki Tayyareleria lıatırdıkları başka... 
cevap verilmiftir: 0 Türk - Almu l'WSAVVAYA ooC.RU 
nıünasebetleri normaldir.• b"l 

Riyterin Eritre mnlıabirinin ı -
BİNGAZİNiN 'J' AHLJYESJ didiğine göre, beyaz bayrak tışı-

V AZIYETI J'•n lıir fngiliı subayı Mıısavvaya 
Bingaziyey kartı ;yapılan hare; ıönclerilmiştir. Bu zabit A5mara- · 

kata Alman motürlii kuvvetlen- daki halkın iafni için, limanın i-
bİJı iştirak ettiii tahakkuk etmek- )'İ bir halde teslimi lüzumul!u leh-
edir. liğ etmiştir. İtalyanların cevabı 

Röyteria diplomatik m~ab.~ beklenmektedir. 
diyor ki: •Bingazinin tahlıyesını Şimdi İngiliz kuvvetleri biri 
lkyık olduğu derecede takdire im- Musavva,diğeri Dewe islikame-
kan ~oktur. Çünkü Almanlar~ tinde cenuba doğru ilerlemekte-
nıiklar.a ve malzemece kuV\"etı dir. Yollar tahrip edildiği için ile-
maliıın değiltlır. Lğer bn taarr'?' ri hareket yavaşlamıştır. Bir ~k 
de\'am eder ve hııkilı.i bir lehdıt esirler gelmektedir. Asmarada uç 
Dıahiyetini alırsa • ki muhtemel binden fazla esir ayılmı~tır. Ha-
Ci'rüuıniiyu.ı _ bu takdirde muha· beşislanın diğer ~ıntakal_a~ın~a da 
rebe bıiyiir ve ona göre mütalea harekat ınemnunıyel verıcı bır şe· 
edilir. Eğer Almanya buraya ~ker kildedir. 
riind"rcbilmiı iw:, lıunları beslıye- İKİ iTALYAN DESTROYERİ 
lıilecek midir!. General Vayvıl İNTİHAR ETTİ 
ıibi bir kı.maadar.nı karşıııın~t Şarki Hindistan• Baş~uman.~an -
her türlü 1Ldbinia hareket ıelı - lığının bildirdiğine gore, Suudi 
keli b:?\eJ· ulur. . Arabistan açıklarında ıkı ltalyan 

Bingazinia ta!ıllye•İ hayal inkı- destroyeri kendi mürettebatı ta -
•arını mucip olu da, askeri l:ıy- rafından balınlmıştır. Batar bir 
nıeti yoktur. Şehir müdafaaya el- halde bırakılan İtalyan destroyeri 
vrrişli degildir. Al'llaalar buna de şimdi batmıştır. Bu suretle son 
kendi propapndaları için ~tisnıar günlerde Kmldenizde balan ltal-
edebilirler. Fakat, bu 40 bın İtal- yan destroyerleri beşi bulmuştur. 
Janın ~>ir edilmesi !U<etile ka_u 

ed it JAPON HARİCiYE NAZIRI nılan zafeııerle muka~·ı-se 1 
• 1 E DÖNÜYOR 

ıtıcı. t;onı" İr.ırilizler Afrika i.~ MEMLEKET N • 
k · · de•ıl Romadan avdel eden Japon Ha-Parntorfuğu:ıu alma !flD "' ' 

1 "h -L • ug"rıt••- rıc· 1·ye Nazırı Matsuoka _dün öğ. e-btı veri nıah\letm ... ı~ın • ı 
Yor.. den sonra Berline gelm~ş ~e Hıt er 

ÇÖL DENİZ GiBİDiR tarafından kaılıul edılmıştır. ~k~-
ka bu akşam Mo9kova tarı e 

Kalıiredeki askeri sözcü de di· :ı:mleketine dönecektir. 
)'or ki: •Almanlar istediği kadar ... 

Tramvay irketi 
(1 - _,,r..ıan d•vam) 

Dıan. biletçi, otobüs şoförü kon .. • 
troloru kullanılması bir iıdet hülı:· 
Dııinc girrrı4tir. Biz de bu iıdeti 
fehriınizde ilk defa tatbik ederek 

erkeklPr gibi kadınlarda nda bi • 
~tçi almağı faydalı bulduk. Mev
aını münasebetile hatlarımızda 
Yolcu sayısı fazlalaşmakta oldu t: 
~nclan hiılen yetmiş kadar bile 
cıye ihtiyacımız vardır. 

Bu vazifelere talip olanlan bıı
Rİinden itibaren kabul etmeğe b: 
lad.ıı.. Kadın biletçilerde ilk ara -
iıınız evsaf ahl.ikınm maJJlıut ol

llıaııı, bilet hesaplarını yapaca!ı.öıı I 
kadar amalierbaa bilmesi. açıl<e -

ÇERÇEVE 

Dedl-De"991 
NEciP FAZIL KJSAICÜl!EIC 

(1 ... _,.... tnaa> 
ribi daiıtmak laıkinın• verd~ 
Bu iti mükemmel bitiren ~gı
lizler, orııcbJU kuvvetlerini şıı~
di Balkaalar ahasına çekmıt 
buJuıı117or. Trablustaa gelen 
lıir takım tortu kuvvetlerin (fır· 
aat bu fınat!,) tarzında yap.tığı 
ve yapacaiı mahdut ve n~tı: 
ıiz ileri hareketlerden hiç 
işgillenmemek lazım- Halli bu 
torlu kuvvetler Libyayı baştan 
başa istirdat etse ne çıkar? .. o
rada imhaaı ııereken kuvvet 
vaktinde yok edilmiş ve Mısıra 
taarrus ihtimali kökünden ka
zınmıştır. Tortu kuv\letler: ~
şılarmda tek İnıllis neferı inle 
bulmasalar, sadeee !ıulacaldan 
menina prtları ba!ı.ımm ... 
mabclut hlr lıareket Mh•uıÜ 
ciTi•m'tı ••• .._ .wMhn 

olmasıdır. Yaş için bir had yoktur. 
gu. nde 9 5 saat çalıştırıla -Bun r · . 

caklar ve yüz yirmi kuruş ye_vrnı-

1 Caklardır. Fazla rncsaı tıa. ye a a _ 
!inde ayrıca munzam ucret de ve-
·ı kt"r Aynca erkeklerden nece ı . .k i, 

d tman tesviyeci, elektrı ç 
eva' ğib" 

marangoz ve demirci çıra ı g ı 

işçiler anyonız.• . 
Kadın biletçiler erkek bıletçi-

1 "b" ceket kasket giyecekler· er gı ı ' 

dir. . ti 
Diğer taraftan . 1st~n bul cıhe 

tramvaylarında bıletçıle~ kadrosu 
. dilik tamamdır. üskudar tram

şını lannda kadın biletçilerden c. 
vay _ - lınaralı. 
di}ecek istifade gözonune a 
bu ~vzuda ona göre bir karar ve

rilecek•.ir. 

·ıı· q..- pek yalwıda Ceaulıl 
~:U.., iflııi bitirip yukarıya 
çıkacak olu tnırilia kavvetleri
al 1ıu1-klardır. 

Dedi: 
:..- 0-- ki tıısilisler, b~ 

tarafı bitirip öbür ta~~ " ö
hlir tarafı ııibayele erd.ın~ ~ 
b taraf• sarkmak çevıkliti sa-

. ~. ıı.olefleriM ul,...ak· 
yeııın• 

lar .. 
Dedim: 

t aa ki itte ff1Dıli eu doğru 

t 
-h. ~ '---'nn ve en güzel söd 

eş ısı ,..,.. bu -rilr.-
.. ledin' tıte yalıııs çe 

soy 0:.__.11deri, bir eııaal be-
liktir ki ._. ibtlr es..t hedefe 
defi d"""'P iki eııuf !ıedefl dil
atıl~ak lta~ .,...ı !ıeılefe top
ftirlip 11_.ı. ff ıaruile lı4i-7ekibı P eılefl · llınt•l etmek 
tün ~H lı • ..:~- ve ıririft 
ureüle " - ...... erdireaık· 

bir mİkYaat& •-L-'lk dtialunl: 
tir Metil• --. 87lli samanda tıJra-
aBer ıleliii Mliii açak k
...,.a pht•D, .... 
rak"'11I olar·• 

Amerika'nın 1 

gardımı için 
geni rakamlar 

Vaşington 5 (A.A.) - B.B.C. 
Reisicumhur Ruzvelt gueteeilere 
demokrasilere yapılacak yeni yar
dımlardan bah•ederken, 50-60 A· 
merlkan tersanesinde demokrasi
ler için Z12 vapurun inşası için 650 
milyon Türk lirası tahsis edildi
ğini, me\•cut harp malzemesinin 
dl~mokraTilere d vri için GSO mi). 
yon Tiirk lira ı daha sarfedilece
fini, l·nrdım i in kongrerlcn 2 mil
rnr s:;ıı 000 000 Tiirk liralık tahsi
~at daha isli ree·~inl, birkaç güne 
kadar Kızıldcııiz sahasını ınuha· 
rebe . nhnından ihraç edeceğini 
söylemi,tir. Aıuerikan gcrruleri 
harp malzeme.sini Kızıldcnizdcki 

Mısır limanlarına it.adar getire
ceklerdir. Oradan da Akdenize ve 
Balkanlara sevkedilecektir. 

Askerden dönen 
(l lnel •rfadaıı dn._) 

!eri bizzat işletirken sila altına 
vatani vazifel<-rine gıderken plaka
larını iade etmekte, hatla ekse -
risi otomobilini de satmaktadır. 
Terhisten sonra, bu kabil kimse -
!erin işsiz kalmamaları için yeni 
ibir karar verilmiştir. Bu karara 
göre, sahibi bulundukları taksi • 
!eri bizzat işletirken siliıh altınan 
alınanlar, terhis edilince eskiden 
çalıştıkları y<'rl<>rde çalışmak şar. 
tile ve Başvekiiletin müsaadesile 
tekrar seyrüseferde bulunabi -
leceklerdir. , 

Diğeri de doı:rudan doğruya 
müstahsılden tütün mübayaası için 
yeniden bir milyon lira tahsis o
lunması t.akkındadır. 

Eğer çarpu;mak 
icabederse 
• (1 inci ıı&rfadaa duam) 

yı tebrik ellikten sonra bilhassa 
şunları ilave etmiştir: 

•Ben §ahsan Yugoslavyayı harp 
fırtınasındıın uzaklaştırmak için 
ellinden ;;eleni yaptım. Hükümet 
inıza cd•len itilafı kabul etmi~li 
ve Yugo•lav ı:e, le linin hikimiye
ti ile aJAbdar bazı noktalarm tel· 
biti için müzakerelere başlanmıt
tL Tanı hareketimizi le•bit etmek 
;yani biç kimseye kartı düımanlıl< 
!ı<'8lemediğimizi, fakat yecine he
defim!1<i11 milli istiklalin temini 
olduğunu .~srih etmek için başb
yan bu nıÜ•a°kneler inkıtaa uğ

radL• 
Nazır, bundan sonra Alman ve 

İtalyan matbuatının Yug1>Slavya
ya haksız hücumlarıdan bahsede
rek demiştir ki: 
•Tamşvarda Almanlara ve Dal

maçyada ltal~ anlara karşı~ apıldı
iı iddia edilen fena muamelelerin 
bir ma.aldan ibaret olduğuna dair 
müsbet deliller gö•lerdik. Buna 
rağmen bu yanlış iddiaları tasrih 
-.ıtmek istemediler. Biz hü•nlini
yetle hareket eden · nsanlarız. Bu
na rağmen hadiselerin inkişafını 
beklemekten başka birtey yapa
mayu;. 

Nlnçiç, netice olarak şunları 

oöylemiştir: 

·Milletimiz mazide başka taar· 
ruzlara da kartı durdu. Bis kork
mayız. Eğer çarpıtmak lhım ce
line çarpışaeaiız. V uifemizi 1•
paeatunızdan berkea enıhı olabi
lir_. 

Katimerini r•zelnl. ayni sa
manda Belgradıla ki Tilrki7e sefiri 
ile yaptıiı lıir millilah da neşret
mektedir. 

ALMAN llUVVETLEaf 
Mtln:MADIYEN t. iYOıt 

Londra, 5 (A.A.) - Alman kuvvot
lerl Ma<"arlslan )'Olu7la Cenuba doi· 
ru lnmlye dlPVam ediyorlar. 
YOLCU nBHLBJU TATh. EDİLDi 
Londra, 5 (A.A.) - B. B. C.: Bel-

ıraddan ıele-n haberelett gOre dun ee
ce yarısından Jtıb re.q Yuı:oılavyada 
biltün yolc ı trenleri gayri muayyen 
bir zaman ;çın t.ahl edılmhıleM.Jr. 

Tavassut za
manı artık 

çoktan geçmiş 
V~ 5 ( A.A. )- Vişi'deki si· 

yasi malıfillerin kanaatine gö· 
re ftalya.nnı, Yugoslavya ile 
Mihver arasındaki ihtilôfın 

halli tçin tavassut etmesi za.. 
manı g~r. General Si -
moviç'in t:eyahu.t diğer bir 
zatın talyan ta.t:assutunu talep 
emek Uı:ere Romaya gideceği 
rit•ayct1eri tekzip edilmiştır. 

1talya, Yugoslav hududu ci
varındaki araziden sivil halkı 
çekmektedir. 

imtihan hazırlıkları 
(1 lnd sa1rad:ııı dovaml 

ibit için A nkaraya gitmiş olan Rek
tör Cemil Bilse! pazartesi sabahı 
Ankaradan dönecek ve kararları 
Profesörler Meclisine izah ede -
eektir. 

Avrupada tahsillerini yarıda bı· 
rakarak dönen talebeler için hu
susi bir imtihan programı teshil 
edilmiştir. Bu talebelerden İktı • 
sat Fakültesinin birinci sınıfında 
olanlar 9 nisanda iktısat mevzuun
dan imtihan vereceklerdir. 

İktısat ve Hukuk Fakültesi la -
!ebelerine verilmekte olan .Askeri 
Ceza Hukuku. konferansları 11 
nisan cuma günü tamamlanacak
tır. Siyasal bilgiler okulu pr'lfe· 
sörlerinden Tahsin Adal da c lktı
sadi f!arp ve İktısadi Bıtaraflık• 
mevzuundaki konfer nlarıru 7 nL 
sanda bitirmiş olacaktır. 

Talebelerin imtihanlara hazır -
lanabilmes! için Üniversile idaresi 
sın:f kiitCphanelerinin ve okuma 
odalarının saobahları saat 9 dan on 
üç·e ve 14 den 20 buçuğa kadar açık 
bulundurulmasını kararlaştırmış· 
tır. Ayni zamanda talebe taksit -
!erinin 19 nisana kadar vezneye 
yatırılması bi!dirılmiştir. Bundan 
sonra taks;t kabul olunmıvacaktır. 
LiSE BiTiRME İMTİHA'.llLARI 

HANGi MEKTF.PLERDE 
VERİLECEK! 

Resn~ ve hu.su.si okulların LiSP 
bitirme imtihanlarını hangi mek
tepte verecekleri tesbit ed:Jmi~tir. 
Bunlar aşağıdadır: 

Pertevniyal ile Vefa erkek lise
sinin lise bitirme • n•ihanları İs
tanbul Erkek Lisesinde, diğer res. 
mi liselerin Lise imtihanları kendi 
okullarında. 

Hayriye, İatiklAI, Yüce Ülkü, 
Darüşşafaka Liselerinin lise bitir· 
me imtihanları İstanbul erkek li
sesinde, Şişli Terakki, Işık ve Bo
ğaziçi Liselerinin de lise bitirme 
imtihanları Galatasaray Erkek Li· 
sesinde. 

İstanbul resmi Orta Okullarile 
resmi Liselerin orta kısımlarının 
eleme imtıhan~an kendi okulla • 
rında. 

Hususi Orta okulların eleme im
tihanları aşağıda gösterilen Okul
larda yapılacaktır; 

İstikliıl, Darüşşafaka, Yüce th
kü, ve Hayriye Liseleri lstanbul 
Erkek lisesinde. 

Şişlı Terakki, Işık liselerinin e
leme imtihanları Nişan taşı kız orta 
okulunda. 

Boğaziçi Lisesi Gazi Osmanpap 
erkek orta okulunda, Yeni Kolej 
Taksim erkek lisesinde. 

Resmi ve muadeleti tasdikli bu. 
sus! orta okullann söz! ü imtihan
ları kendi okullarında yapılaca!ı.
tır. 

Kasım paşa 
(1 lael _,fadan deYaa) 

acente Mehmedin •lıortalı 43 numa
ralı ahııaP. biriblrine muttasıl evlerini 
ateş sarm11tır. 

Tuna üz.erinde de nalr.byat dün öl
leden ilibaren durdurulmuştur. 

- llVLGAK TF.BEA81 BUGtlN 

Deyoglu it!aiy"i Yanım malılllllne 
eelmii ve H~in eviyle acente 
Mehn1edin evı tamamen diğerleri kıs-
men yandıktan sonra atesi söndünnilf
tür Bu seıntte kAmılen ahşap evler 
me,~ut otdutundan Kasımpaşa ve d
varı yangının söndUrWmesiyle bU7ük 

1 bir tehlike auatmııtu-, 

DÖNÜl'QIUAR 

Londra. S (AA ) - B B. C.: Yu. 
aoslavyada bulun.en Bulıar1nrın, bu
l[Ün memleketi terketmek emrini al
dlkları bıldirılm8lechr. 

YUGOSLAVYA AMEıliKADAN 
HARP MALZEMEliİ isTEDi 

Vatlnı\on. 5 (A.A.) - B Ruıvelt 
pzetecller toplantısında 7aptıiı beya. 
natta Yucoslavyanın Arnerlkadan bazı 
tip harp malzemesi ıstedltini ve Ame
rlkmım bu mabıeme,,ı -rUte irnkAıı 
oıu,. olmadıjım arattırdıiını bildirmif
tlr. 

B. Ruzvelt enelld gün YuıroıılaYJ'll 
Elçlol Ilı> sllrlifllrken bu talebin ilendi
*'- -,apıı.totuu lllJ'lemtlti• 

Beylerbeyi ve 
Kandilli 

(1 lnd ııartııdan devam) 
Beylerbe71 Sarayı bahçesinin altın

dalc:i Tünel olduiu glbi muhafaza edi
lecek: fakat t ele giden vlrnj lstım
llk edılercK düz ltil~ktir. Yol bura
dan itıba.ren sahile daha yakına alına
ealrtır. 

GÖll~UDA 'Altlı. llDl JlAllVE8t 
Belediyo Reisliii Köksu dereslnhı 

6n kısmını temizk.tm~ı kararlaştır
m11br Bu ctvann lmar plAnına g6re, 
d...., J'Bnında Şark ııtlllnde bır kır llalt-

- lellİll olunaeallUr. 

Balkanlar 
VeBingazi 
Harekatı .• 

18-al<ai ...... Dena) 
mültefikleriııi ole hnnrladığı tak.· 
dirde, belki de Avrupa harbİ•İn 
karadaki nihai ve kat't neticeshıi 
almak tasavV11J"U ile taarruza r• 
çecek; yahut da böyle cehennead 
hır boi,;'llşmadan kaçınmak i~ 
~"n dakikadaki bazı kombinesoa
larla vaziyeti eluruna bağlıyacak 
we Balkanlarola büvük bir ceplıe 
açılmasına fırsat vermiyecektir. 
Herhalde, hakiki vaziyet bir kaç 
gün zarfında aydınlanacaktır. 
Alındn vr İtalyan kn\lvetlerinin 

Şimali Afrikaılalti mü terek taar
ruzuna \'C ilerleyişinr gelince; bu 
hareketin dr Balkaıılurdaki lıare
kdle a•:.kLlı olduğu aıikiırdır. 

• 1\ lmnnların hedefi şııdur: Şimali 
Afrikadaki İngiliz kuvvetlerini 
mr•gul etmek ve Balkanlara ıe
-;irilrnrsinc miıni olmak. 

Bu kıın etlrr, Balkanlara veya 
di;:er harekat sahalarına geçiril
miş ve Trablas bo bırakılmış'a, 
o ınkdird,• de sür'atle Mısır hudu
duna ilerlemek ve İngilizleri ye
niden beklenmedik bir vazi;yet 
karşısında bulundurmak. 

Fakat, her iki şekilde dl" Alman
ların aldandıkları mııhak!ıaktır. 
Zira, Bingaziye kadar ilerle
miş olan ve bu hareketleriııi 
150,000 İtalyana malelmiş olan İn
gilizler, Trablwıu ne kadar bot 
bulundururlarsa bulundursunlar, 
yine esaslı noktaları müdafaa ede
cek tedbirleri kat'iyetle almışlar
dır. Ayni zamanda, Uabeşistanda
ki harekat da bitmek üzeredir. 
Vayvıl ordusundan daha çok sayı
da bulunan bu ordular d.a serbest 
kaldıktan sonra, yine bunların bir 
kısmı ile Trablustnki kuvvetleri 
takviye etmek we Alman - İtal;yan 
müşterek kuvvetlerini BingazideD 
tekrar çıkartmak ve Tunıısa ka
dar bfitıin Şimali Afrikayı, bila
hare Sicilyayı işgal eylemek de 
İngilizler için müınkünJür. Hem 
İngilizlerin Trablu'" kaçak olarak 
gönderilen ve Trablu ,ta bakiye 
kalan bütün İtalyan kunetlerini 
çöl dışına çekmek ve topyek<ın 
imha eylemek için, Biııgaziyi bo
şaltmadıkları ve a..keri bir tusak 
halinde kullanmadıkları nasıl te
min olunabilir?. 

Nihayet, İncilizler, Afrikaya re
çece!ı. ve ııeçlrllettk her Alınanı 
memnwıl7etle karşılar ve buna 
milsamalıa dahi ederler. Zira, ln
C'iltere iatediii tıün, Sici'7a ile 
Trablus ara11nda kuş uçurlmı;ya
eağı ıibi, Şimali Afrilı.adıı ~opla

nacak Ahnan kuvvetlerini de Av
rupa cephesinden ~kilmiş birer 
kir unsuru uyarak topy•kiln im
ha eylemek iktidarına daima sa
hip olacaktır. Bu itibarla, Afrika
Y• adım atan her Almaru, 'imdi
den bir kurbanlık koyun farset
mek ve onları bir defa daha haya
ta ve Avrupaya dönıniyecek birer 
fedai savmak lazımdır. 

Görülüvor ki, Alnınların Şimali 
Afrikada yeni bir cephe açarak, i
cabında Balkanlara İngiliz y .... ı
mını .meneylemek i .temelerinin 
manası yoktur. İngilizler, hem Bal
kanlara yardım edebilecek, !ıem 
de Bingazi tnsağına dUfl!ll we ılllt
mekte de\'am edecek olan son Al· 
man \'e ilalyan kuvvetlerini tep
yekiln imha eylemek ikticlarıada
dırlar. Hele Şimali Afrikada ee
hennenıi ıcağon !ıs lamak !bere 
olduğu lııı -nimıle ve 7-1 :rüs 
hin kişilik Şarki Afrika onulan
nm serbest blaesğı lnırllnlerde 
Almanlar için yapılacak. hiçbir py 
kalmamııhr_ 

ETEM iZZET BENiCE 

Taksim - Sarıyer 
(1 inci •J'fadan -ı 

nl malalle otobllalerlnln geceleri de 
sefer 7apmalan kararıa,tırılıruttır. 

Bu sabah Belecll7e Reia Muavini ve 
Olobus Komı.,,onu Reial B. Luıtı Ak
soy kend isi)e görüten muharririmiae 
ıu izahall vennlııtır: 

- cTak.sim - Yenimahalle arum
da rece otob!lsil lemini haklundakl .... 

zular ~ edilmif ve :rerlnde 16r11-
_lerek bu hatta ıece saat 2ıf e kadar -
fer 7apılma91 kararbıtırıbruttır. Bu 
hafta ıçin<le ıeoe ııe!erlerin• başlamlıı
caktır. Anc:ık: ıimdılik seferler uaı 

yirmi bire kadar de 1am - ft 

7anm oaatte bir sefer :rapolacalrnr. Ö
nümilzdokl a7 ı.. IO•t 14 e kadar -
tılacaktır.> 

Dtıa.AK IUR411 S't ft 
CEZALANAJf ~ 

B. LOtıi AboJ' tramvq durak ,...ıa.. 
ri ve olobilaler hakkında da demilllr 
ko: - •Kaldımııı oldulmnuz ınıa.,.. 
durak mahallerlnden buılannın ,...&-

den lhdumı - ecıı,,oruz. -
,..,ıcu alan otobllal• ..t...ı.ı m-
luıten menol.-ııta-. ll:rQııı - it_. 
tecı.er hattında btı kabU Dd otoı.o.6 11 
... ıun mMdet'• ...... menett'k • 
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Nafia Vekaletinden 
lift/Hl Omıa ıünll aaat il da Anluıracla Nafia Velr.aleli ı ı 

zeme müdürllltü odasmda loplaoan malzeme elr.ai.ltme llamisyon nda < 

muhammen bedelli ve bllliln maı-ı müteahhide alt o=:ı.k uzere 
malırutt çadırm luıpalı zarı usuU,le ekailtmeol 7apı4ıcaklır. 

Eksilteme ~I ve te!errilalı cZI!> ıauı., -.Ue malzeme mudürlO
tünden alınabilir. 

Muvakkat teminat c4000> lıradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını muw.kkat teminat ft ,.rtnamesındP 

ııaill ile birlik.le BJ'lll IÜI> oaat 15 e - mezl<Qr t-· ,..,. makbuz m 
nrmelerl Jhımchr. <182'> cUSI• 

Devlet Demiryolları ve limıları İşletme U. ldarnsLli~iarı 
Muhammen bedeli 17000 (On J'ecli bin) lira olııll M ı... Aral' sabunu 11/~ 

941 Çarşamba ıünll saat 15 de kapalo ııarf ....ıil ile -..Sa !dan! bln...
sabn alınacaktır. 

Bu işe girmeJ< latcyenlerin 1275 (Bin illi yil& ,.etrAit boi) lira1* muvMDI 
teminat ile kanunun t:ıyln ettlö Ye911uılan w ~ 8J'Dl Ciln •at 14 de 
kodar Komisyon Reisliğine vermeleri lbunchr. 

Şartnameler par8.SlZ Olarak A.nkarada vaı ı• ..., ' ı1en, llaydar,,.ada 
Tesellüm vo Sevlt Şc!ilgnden dağıtılacaktır. (25'15) 

TÜNEL SAA TLERI 
1-al -·· Tn:m...., 9'I Tllııcıl iıl 1 l 1 ._ il~ 
Görulcn lüzum üzerine 7 Nisan lMl Pazart..ı ıüaıQDd• itibaren Tünel -

ferleri lş'arı ahire kadar qa,(ıcla ,-.ı1eıı autllr - lile&lleceli ...,. 
yolculara ilAn olunur. 

Sa&t: 

ldetıll&k-
1%d ... ue-
16.30 daa !Ut & - (2715) 

İstanbul hava mıntaka depo amirliğinden: 
1 - 45 ML mlkAbı 400 X ZO X • baltalı cfınnh _. kuru> 

zarlık.la satın alınacaktır. 
ıııra- ... 

2 - Talip zuhur etmedığlndeıı lldncl defa l1lama ltlaoım ı6rülmıı.tıır. 
3 - 372 liralık kat'l teminat Batırkö7 Ml llüdiirllltOne ;valırllarall maıı. 

buzlarlyle birlikte 10.4.941 Pe.._..,. ıünil saat 14 de YefllllÖJ' Hava ırmı.-
k.a Depo Anıirliti satın alına komlıyoaunda bulunmalan. «2683> 

--~--=.~~~~--::::-:-=======~-
bianııuı Kadulro -tml'tlnclell: 
Mihal: Ahıçelebi mahallesinde, Lon

ca sokağında 8 numarada sakin. 
İstanbul Kadastro mahkemesinden 

sadır olan 28/2/941 tarih. 18 esas, 35 
karar numarası ile eskı Şeyh Mehme-t 
GeylAnt, yeni Ahiçelebi mahaHcsinde 

Balıkpazar cadd uıdc kl 9G, yeni 41 
numaralı gayrtmc.'1kuliln 6720 h · e iti
bariyle 590 hissesin(!' n1alik, ?wlıhal ve 
823 lı.isseslnc malik Yorgi, 592 h.i..
sine malik Mal")"a keuı 592 hlsseslne 
malik Angelikinin bu ııa;vrimenkul ü
zerindeki tasarnıflarının iptalı içın ha

zine tarafından açılan davada mahke-
meee hazinenin işbu talebinin Teddine 
kabili temyiz olmak: üzere karar vem.. 
mlıJ ve hazine lfbu dava11 28/3/941 ta
rihli l»m;viz l;\7iluısqle tam7iz etlltln
den ve adresiniz.in meçhul ol-
masından cıoıa,., tebligat yapıl-

masına imkAn olmadığından tem
yiz 1Ayihas1ntn tebliği makamına 

kaim olmak ılıere 10 gün içerisinde 
cevap vennediğın!z t::kdirde dosyanın 
temyize gönderllecoti lllın o unur. 

841/11 

llaUanıh- 1 - il .. Bü .. D. 
tı.ımHitndea: Nt/118-... 

Çakmakçılarda Valide Hanında 1/1 
No. odada ık•met etmekte ıken 9/12/ 
940 tarihinde 6len ve klmscaizhği ha
sebiyle ter kesi mahkememize zabıta 

t.arafuıdan ·hbar edllmesl üzerine el
konmuı olan İranlı AbdUlhüseyin ml
rasçılannın işbu ilAn tarihinden itiba· 
ren üç ay ve alacaklı ve vereceklılerl
nin ise bir a7 içinde mahkemem.im 
müracaattan lüzumu. ak ı takdirde 
bunlardan alacaklılar .için Kanunu 
Medenlnln 569 unrıı maddesi hükmQ 
tatbik edilecetı llAn olunur 

llAllDIRJ.DDI 
(3 üTICti ııııhifeden devamı) 

neler vardır amma, bu yoktu. SDI 
adresimi vereyim.. İnşaallah bir 
gün teşrif edin. Oturur ıkı satır ko
nusur, kahve içeriz. Yalnız, şunu 
bir daha söyle de, vazayun .. Bıın1l 
da, •gilvcnrne dostuna, saman dol· 
durur postuna• darbı meselini de 
birer yaldızlı levha yaphrıp dük
kanın karşılklı iki duvarına asa -
cağım. Doğrusu, pek güzel laf. Kmı 
söylemişse, ağzını öpeyim ... 

Ben, ya~ yavaş. beyti te-krar
lachm .. O, cebinde nçıkardığı bir 
deftere, kurşun kaleminin ucunu 
dilinin ucunda ıslata ıslata ve he
celeye heceleye beyti yazdı. 

- Bundan 90nra dost mu, ah
bap mı? Lanet olsun! dedi. Affe
dersiniz dost kazığı hiçbir şeye 
benzemiyor. 

Defterine yudıfı beyti nbeJo. 
lemek ister rtbl tekrar tekrar o
kuyordu. 
Mübaşirin nedasile kendine gel· 

dl. 
- Eyvallah Beyim .. dl!di Mah

kemeye giriyoruz. Beklerim .. Ne 
zaman teşrif etseniz, bendeniz p
zlnodaywn_ Hem de, akşam, sular 
kararırken teşrif ederseniz, malUııa 
ya, vakti kerahettır _ Şöyle bir lıt 
kadeh de ... Allah ne verdiyse. 

Ha! Adresi vermeyi unuttum.. 
Yazınız!_ 

Adresini verdi ve acele acele 
ltalyanlardan esır 12!!..ahkemeve girdı. 

alındı Genç kaptan 
(1 lael aarf .... -) cı lael Sahifeden Dnaa> 

Cephenin başka bir 11<'ktasmda lmtlbaııbır .,,... cın d6rdilııe kadar 

düşmanın mevzilerimize taarruz aüraoo1t ve ~ bu mllddet içinde 
Marmara aalıWertııde do1-lttır. Tüt

için tanklarla yaptığı bir tefebbGa' baler ...-- ile ~ ldue -

tank defi toplanmızla &eri püaldlr- ~ ve naaaıt lmlllıiuılıın da -

tülmiiftür. -· 

Balkan Vazıyets 
(1 IDel ..,.,..._ de.-..) 

~ Yuplav hUkQmetlnde Bat
Yellil Muavinliğinı kabul -
Zalrepten Belgrada eelen Hınat 
Lideri Maçek Yueosıav hükUınet 

meııkezinde büyük tHahüratla 
karıılannı!llır. Maçell dun abalı 
saat onda :remin etmlflir. 

Diinllll kahine lçtımaıbda hilllOmM 
beyannamesini haz.ırlamııtır. Bqaıma
menln bu&ün -ri beklenmektedir. 

Diler taratlall Maçell ta bir be,,an
ııame ,...reclenk, bütiuı Hırvatlardaa 
keodialne mllzaheret ıöatennelerlBi 
ıstemlfUr. Maçek 1>e7annameslnde de
mlltlr ki: cHtlllilmele ı,tlrıılllnı -
ne. Huvatlaruı mlllı:leoep halllan :ral
na temin edl1mil delil, 8J'Di •= t 
artm11 olacaktır. Sll.lh altuıa alman
larm verilen emlrlere .,,_. ft ...._ 

bal itaat -)eri ımıı eWtinl ....ı 
ınalımlada ;...- -.... Hırvat -
!eti aıkaında okhıkçe wulteaıl lalY-
\letle ifa ecl-etm.> 
ROlılANYADAKI 1'UOOllLAV 
KOLONf.si 
y~~ llWml ll1çlllll ..... 

-adalU Y-1av kolonı.inl derlıal 
,,_,le!ıele ~ davet elıniftlr _ 

Şehirlerin de tahliyesine devam e
dilmektedir. z.ra pıhrlnJzı de ıılYll ·
ballde:n ta~ betlınmqtır. IDtJ
velld akşama ım...r kadın, çocu1ı: ... 
lhtı,yııriardan mllrellllıııp bfıl bm idil 
ııeblıdmı a:rrılnnllır. 

sbrov1ıc YDd 
BEYAKA'ITA MJLUJfDU 
y._ı... Bao • m ~ Allltada 

plmıı c:s:au..tnb pmt rtna l>Q9-
- bul- tımıana demlftlr ili: 

«Namuslu bir aüıer sıtatl}'le sltt ttl-

-~~~~~~~~~~~-

rafıı mecbunmı ki, takip edllece!ı. 10-
lu blse luıhrıunan Ywıan mllleU 1111-
temılflir. - llbi btr ukerln 117a· 
ııl beyanatta bulunmasını beltlemeal· 
Diz. Çünkü .aderin k17met ifade -
dili blr zamanda 7aşıyoruı. Yı.ıpalav 
milleti ve onlU1UDun yaratı.il -
mun lııtlltW .... ıerefimlzin ......... 
11Ddan baııluı hiç bir IBJ'e takip eı-
mekledlr. 11-ılınmızla doııt lla1-
7a bazuu. P'alaıt bu doltluiWı m...._ 
,._ ..... 1*la elimi 1s deClldlr.> 
BULGARLAR B!CŞ 
ALMAN1 öU>Olu>UUll 

1l67terln Belıraddaıı ...uıı bir .... 
bere IÖN- ,,...... hududu eiftraıda 
yıın 1 ... lıllır8nde - bulan bir 
luınpllbll 1a Bu1-r ll117111Jert 
bet AJman ~ 6ktOnnOı' 1 dil'. 
AJmaıılanD ta- .,. barekeUerl o -
...... tabammGI ~ blr -
cqe ıeımı,tır ki. kö:rllller toplu bir 
balda ... - Almanlara bilcum 
etını,ıerdır. lüdlK'J'i milteaı.ıp ı.o,. 
karat vabfq- multabelede bulımııl
dutu da Ulft cıdllmekledlr. 

ALMANLAR FiKRiNt 
Dl!lGi$TİRMEDt 

Alman Haricqe Nezaml, Y..,.,.,,_ 
:padilti vazi:ret lıallluncla 11111um17etle 
ııeraiue fimdl7e luıdar blr Aeilflllllk 
olmMılı tlllri ileri allrillnıelttedir Al
man reamı -.fili, v....,.ıav:radaki 
vad:ret blltkmda 8J'Dl lb1l7alltlrlıl! 
mubaf.ua etmektedir. eeıınıcıcıa -
d rece lilzumlu memurlardan maada 
Alman Elçilljlnde klmsenln kaim mlf 
oldutu tebarüz ettirılmektedlr Alnıaa 
Sefirinin de Belarada ne :ı:amon ğöne
cell malQm detildır. Maçek'ın kab'1leo 
:re ctrmes1 Alman siyasi. ınahfülerinla 
f.illriAi,..deibtirmemlatir. 
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....:>TÜRKİYE~ 

Kızılay Cemiyeti 
UMUMi MERKEZİNDEN : 

Cemiyetimizin idarcsınde bulwıan Afyonkarahlsar M.adei:ısuyu şişeleri
ni koyn1ak üzere asgari 75CO, Azaınt 15000 

SANDIK \'APTIRILACAK 

Akdeniz, Barbarosun kılıcı ile 
gölü halini almıştı 

bir Türk 
Bu sandıklann-'tabta ve çivisi Cemiyet tarafından verileceğinden yalnız 
imlliyesı açık münakasaya konm\liitur. Mü!lakasa günü: 11 Nisan 941 
saal 14,30 dadır. •raliplerın ıartname ve ~ema için İstanbul'da Miınar 
Vedat Caddesinde cKızıloy Hanında> Kızılay Deposu Direktörlüğüne 
müracaat etmeleı·.i ilan olunur. 

~ O; tıeyzadl!dlr. Ne haddinize 
ona ııöz söyler, böyle maskara ta
"llUlarla alay edersiniz! 

Der, sonra da yalnız kalınca 
Rabmullaha naslhat kılrklı telkin 
lerle .tıeyudelib otoritesini is -
tiınal etmeani tekrarlardı .. 

Bir giiıı; yine böyle bir harp o. 
,.mu sırasında Turi11t kurnandan 
.tatile yerini muhafaza edemiyen 
Jlahmullahı karşısına, divana çek
ti. •.. Tıpkı bir alay kumaooanı e· 
mile beceribiz beyzadeyi ha,ş -
kmağa başladı .• 

Çelimsiz çocu~ o gün birden.. 
tıire oeUllaııdığı görüldü. Turgu
da ta1Hrir eder gibi karşılık verdi. 

- Ne bağırıyorsun ahmak .. Ba
lbıımm ....Un g-ibi binlerce it besle-
4tijıni unutuyor musun? Bundan 
ııonra ben kumandan olacağım, sen 
9e benim hizmetkarım .. 

- Tur(ut; bu Ani şahlanışa ön· 
oe hayıetie sul!arak mukabele et
ti. hı..t küçük ıbeyzadenin bu sü
ırotl:an cesaret alarak söz saldırı
f!DJ arttırması karşısında layık ol
ftğu cevabı vermekte gecikmro.i .• 
üıll-=ıdaıı geçi:rmedlltleri bu 
~ ~a diğer çeculdar 
Turgudım ne yapacağım merakla 
tıeltllyorlanlı. Küçük Turgut, cür. 
«kAr beyzad.,ye sokuldu .. Yüzün
.ıie ~ çtktıran bir şaklayışla 
iki hiidayi sille aşketti. Rahmul
lah lru tokatlarla sendelemeğe va. 
ktt buloımadaıı Turgı>dun ayakları 
altına ııeril-Oi. Lala; oturduğu kö
te<fen fırlayıp Turguda hikum e. 
dince ipı ~kli değişti. Küçük Tur
.,n, delikanlılara has bir çeviklik 
Ye çel:ildlkle bu sefer lalaya da 
lrlicum l!'ttl ... Turgı.ıda gücünü ye
tlremi)oen lala, RahmuJlahı kucak.. 
lı.yarak oradan kaçırdı. Çocuğu ba
basına götihdü.. Turgudun teca -
Yiitiinü diter yalanlarla sfı<;leyip 
bire on kata, kata anlattı. Bey· hid.. 
tletle emir ..erdi: 

- Koğun o Veli köpeğini bura-
4an - veledi de tutup yüz d<!ğnek 
YUrsunlar .. Bir daha m! babasını 
.ede oğlunu gözüm görmesin!. 

- Bu emir; tabü sür'atle yeri· 
ne getiri1d.i .. VeHye Beyin emri 
tebliğ olundu.. Zavallı çiftçi ç0k 
eevdiği oğlunun yüzündt>n ekme
finden aynlırken Turgudu bul -
mal!a koşan hizmetkarlar elleri boş 
döndüler .. Mini mini, acar yavru 
meydanda yoktu ... 

Turgut; işte ilk defa böyle ken. 
di hissine uymuş, babasının mu
Takkat fel&ketini meydana geti
:ren bir hadise işlemiş, sonra da 
ortadan kaybolmuştu. 

Çocuktan ne babası ne de beyin 
adamları bir haber alamadılar. A. 
radan yıllar geçti.. Akdeniz, Bar
baros denilen şanlı ve eşsiz Türk 
kaptanının kılıcile bir Türk gölü 
halini almağa başladı .. Devrin en 
wıta gemicileri olan Venedikliler 
nıuht;.,şem Ehlisalip donanmaları 
tıı.skili için bütün gayretlerini sar. 
it-diyorlar; İspanya. Portekiz, Fran. 
sız, Venedik donanmalarını da 
devrin en şöhl'etli Avrupa Ami
ralı Andrea Doryanm emrine ver· 
dirmeğe muvaffak oluyorlar, böy. 
ıe..-e yüzlerce parça kudretli ge -
milel'den mül'ekkep bu muhtelit 
donanma kemali heybetle yelken 
a<;l1J Akdenizde cevelana çıkınca 
karşısında Barbarosun görünüşte 
mütevazı fakat kudrette eşsiz do
nanmasını buluyor, kanlı harp 
sahnelerinin neticesinde damıada. 
fükle savuşuyor; her tarafta (Bar
tın oluyor, civar limanlara güç
tıaros) sözü zamanın en korkunç 
deniz devi hükmünde tel2ltki o -
lunuyordu .. 

İşte bu !llralardaydı .. Barbarosun 
bfayük şöhreti sayesinde Akdeniz
de Türk korsanları istedikleri kı
yılara yelken bastırıyorlar. Her 
tarafı haraca kl!Siyorlardı .. İsim • 
!eri anılan reisler arasında çok 
genç biT delikanlının, Turgudun 
d.: bulunduğu her tarafta anlatı
lan korsan hikayel<>rindeki cür'et 
sah,ıderinin tetemmatını teşkil e
diyordu. 

Tur~udı.ııı birçck denizcilik me. 
ziyetleri arasında cür'eti. cesa -
rcti. kılıç, ok ve harbi kullanmak
ta ki mehal'llti de vardı.. Yine za. 
manın sayılı reisl<>rinin de ~tirak 
ettiği otuz parçalık bir donanma 
ile Turgut Akdenizde Cineviz ti
caıeüni baltalamağa başlamıştı .• 

Genç y~lanndaki bu meziyet -
!eri, sonsuz hazinelere sahip olu. 
şu Turgudun cür'etini arttırmakta 
en büyük sebep ve amil olmuştu .. 
Türk korsanlarının büyük faali • 
yeti karşısında artık bulundukları 
limanlardan dışarı çıkamıyan Ve
nedik ve Cineviz gemileri demir 
üstünde çürüyeceklerdi. Maama. 
fih Türk korsanları .buna da mey
dan ve imkan bırakmadılar .. Açık 
denizde düşman gem isi bulama -
yınca onların sığındıkları ara li.. 
manlara da hücuma başladılar. 
Tu~t bu arada bir Venedik a

sılzadesinin genç ve güzel kızı ta
rafından sevildi .. Delikanlı bu aş. 
kın neticesinde verdiği ani bir ka
rarla Kors>ka adasını muhasara 
etti. 

Turgudun bu muhasaraya kaklı
ş:ını adeta fırsat kollar gibi bek.. 
liyen Venedik Amirali Andrea 
Dorya büyük bir donanma ile 
Turgudu bastırdı. 
Yılmaz Türk denizcisi muhasa. 

rayı otuz parçalık hafif bir korsan 
donanmasile yapmıştı. Birdenbire 
karşısında amiralleri, erk&nı ve 
tekmil teferrüatile koca Venedik 
donanmasını görünce fütur bile 
getirmedi. Derhal harp hazırlığı 
emrini verdi .. 

Aşağıda cins ve miktarları yazılı mevaddı müşteile 8/4/'4:1 günü saat 11 de 
pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Bunların 
her biri ayrı ayn taliplere de ihale edilebilir. isteklilerin ıı..uı Cim ve saatte Fın-
dıklıda sabn alma komisyoDılm3 gelmeleri. c2599> 
~ llllkt..n Molı. Bedeli 

Jtllo L. iL 

Benzin 20000 
Mazot 10000 
Makine yağı 5000 
Gaz yal:J 3000 ... 
Beşiktaş\a bulunan 10 araba ıübnı 

11.4.941 günü saat 11 de pazarlıkla sa
tılacaktır. İsteklilerin belli gün ve sa
atte Fındıklıda satınalına lromısyonuna 
gelmeleri. <2673• ,.. 

Müteahhidi nam ve hesabına aat.uı 
alınacak 432 ton kuru ota talip çık
madığından yeniden ihalesi 9/4/ 941 

7800 1170 
13M 220 
2500 375 

720 108 ... 
bir anbar çalısı pazarltltla tamir ettiri
lecektir. Pazarlığı 8/4/941 günü saat 
15 dedir. Ş.'U'tnamesl her gün komis· 
yonda görUlebilir. 

Kat1 teminatı 585 lira 50 kuruştur. 
isteklilerin belli gün ve saatte Fındık. 
lıda Atın alma komisyonuna gelme-
leri. ,2711• Jıl. 

günü saat 11 de ywpılacaktır. Muham- Muhtelif eb'adda SS adet otomobil 
men bedeli 25488 lira olup ilk tem.inab listiğine pazarlıkla sırt geçirtilerek ta-
1911 lira 60 kuruştur. Şartnamesi her mir ett:i.rilecel<tir. Pazarlık ll.4.941 gü· 
gün komisyonda görülebilir. İsteklile- nü saat 10.30 da yaıplacaktır. Şartna· 
rin belli gün ve saatte Fındıklıda satın mesi her gün komisyonda görülebilh. 
alına komisyonuna gelrrıeleri. c2598> İsteklilerin belli gün ve saatte Fındık-

.. lıda satın alma komisyonuna gelm.e-
Keşif bedeli 3903 lira 31 lruruı olan Jerl. <2710> 

* * Beher kilosuna ilci kuruş fiyat tahmİn edilen 240 ton odun 7 /4/941 günü 5'1al 
1 lde pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeH 4800 lira olup kat'1 teminatı 
T20 Iiı·adır. Sal'tnamesi her gün komisyonda görülebilir. İstekli1erin belli gün ve 
mt,atte Fındıklıda satın alına komisyonuna gelmeleri.. .2580> 

Ağızdan ağıza savaşa hazır ol! 
Cümlesi dolaşırken Türk kor -

sanları harp nizamı aldılar .. Çirkin 
Akbabalara hücum eden birer do • 
ğan çobukluğile taarruza geçtiler. 
çok çetin tıir deniz harbi oıdu.. Ollnntıl~IlllH!llffiMllllllfilllllllllllnnımmııı !H!ffillll!!!l1!1!!1nı!l!IlU!11 1 11111111ilı:lll!Hlllli 

~l:~ş 1;:t:ı~~~nı b~~m:,::ıty~ _ f ÜRK i YE· CUMHUR İ Y 2T1 
- =~ 

korsan donanması yarım saatlik I z • t B k 
bir döğü~. neticesi?de dağıldı .. Dor- == 1 r a a . an as. ~ 
yanın mufrezelerı perakende ge- 1 r - ... -

milerin takibine giriştiler .. Tur • ı ~ . . i~ 
gut harbin kendi aleyhlerine en -- Kuruluş Tarıhı: 18RB 
alevli inkişaf sahasını gördüğü za- § Sermayeai: 100,000,000 Türk Llrası =:! 
man arkadaşlarını k:mtarmak ka- El_ <.: b A • d d. 2fı 5 :;:== 
rarını vermiş: !:§ ... u e ve J•'1ll a e ı : > 

- Dağılın!.. Herkes başının~ -=Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

re~~~~~sı::ı bastırmışh. ~ ~ ,- : 
(Arkası nr) =: ~ 

------------ -·· - === :::::; 
fstanbul Dördüncü =-= '•:: ~ !E3 

icra Memurluğundan: ~ ' ;~ 
Evvelce Halıcılar civa- ~ . ·' == 
rında Molla Şeref ma- ' · · ~ 
hallesinde Çeşme so· ~ ~ [~ 

~~~~am~~~~~~~: ~:~:~ ~ ,, .. ~ 
~ 3 

iidresleri meçhul bu- == , · = 

lunan Feyzi oğlu Meh- :ı- '. : 
met Ziya ve kızkar- ~ 
deşi Emine'ye ;;;;;; · ==~ 

~ Para B!riktirenlere · -~ Mülga Yetimler Malları Sandı
ğına izafeten İstanbul Maliye Mu
hakemat Müdürlüğü tarafından 3 
teşrinievvel 1332 tarihli tapu se
nedine müsteniden borç olarak 
istikraz etmiş olduğunuz ve mez-

kı'.ir sandığın Hazineye devri tarihi 
olan 1/3/931 tarih'nde görülen he
sap neticesinde kırk lira 37 ku • 
ruş borç tahakkuk etmiş ve mez
lkur borcunuza karşılık olarak 
Sargezde Çıkrıkçı Kemalettin 
Yağhane sokağında 1/21 sayılı 
maa bahre hanenizi ipotek gös -
temıiş olduğunuzdan işbu borcun 
ödenmemesi hasebile rehnin pa

raya çevrilmesi talebile tanzim e
dilip yukarıdaki adl'eslerinize 
gönderilen ödeme emirleri adres. 

lerinizin meçhul bulunması hase
bile bilfı tebliğ iade edilmiş ve 
zabıtaca da yaptırılan tahkikatta 
yine adresleriniz bulunamamış ol

duğundan İstanbul İcra Hakimli
ğince ödeme emirlerinin yirmişer 
gün- müddetle ilanen tebliğine ka

rar verilmiş olduğundan tarihi i. 
landan ihbaren mezkur müddet 
içinde borci'.t ödemeniz veya takip 
talebine karşı bir itirazınız varsa 

yine mezkıir müddet içinde bu 
itirazınızı bir istida ile veya şifa
hen icra daıresine bildirmeniz 
lazımdır. Müddeti mezkıire içinde 

itira zetmez veya borcu ödemez
seniz müddetin hitamında rehnin 
satılacağı ödeme emirleri tebliği 
makamına lr.aim olııııak üzere ilan 
olunur. 1141/1820 

: 28.800 Lira ikramiye Veriyor ; 
Ziraat BankHsında kumbaralı ve ihbarsız ta'8.rruf hesaplurında en ı==i 
az 50 l:rası bulu.o anlara senede 4 defa çekil•cek kur'a ile aşai[ıd.ık.i ~ 

= (Jlana göre ikrlll'liye dakıtılı:taJO.tır. ::. 
4 adet 1.000 Uralık 4.000 Lira 

~ 4 • soo • 2.000 • E 
-- , • zso • ı.coo • 
;,-:;;; 40 • 100 • (.000 • = 
. ~ 100 • 110 1 • 5.000 • :== 
-- 120 • 40 • 4.~00 • = 
-= 160 .. !il • 3.200 • § 

.= --
DiKKAT: Hesaplarmdaki ;:>liralar bir sene lç:nde ~O liradan := 

::.~ .. şajjı dü>mivPnlere ikrami.ve ç"klığı takd rde % 2" fazlasile verile- = 
=-=, el<tlr. Kur'alar senede 4 defa: l Evhil 1 Birincikll.nun, 1 Mart _ 

i;oı~ıııı:ı~"~;ıııı;ı;:ı;~~ı;ı~ıııı~~=~~;;,nm1ırmıınnmmnınııra ,.j 
1 lnhis2 rlar U. Müdürlüğünden : 1 

Jılii<ları Malı..,..,..,.. B. % ? .5 T-1ııalı 
Ll. ıtn. Ll ltu. 

Tahta ayakkabı 250 çift 
Uıstik Çizme 30 , 

325 
336 

00 
00 

24 
26 

35 
00 

~ık ek. 14 
• • 14,30 

muhtelli boyda 
1 _ Yukarıda. clmı ve m!ktan yazılı malzeme hlzaemda tıösterilen usullerle 

satın alınacaktır. 
n _ Muhammen bedeUeri, muvakkat temlnatıan, eksiltme ııekll .., saatle-

ri hizalarında yaz1hdır. 
m _ Eksiltme 2!.IV.941 Pazarteoigünü Kal>ataşta levazım ve ınüba,.aat 

ıuJ>estndeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
rv _ Tahta ayakkabı nümunesi sözü geçen fllbede förillebillr. 
V - İatA?klilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde % 7,5 gQven

me paralıır!yle ve çizme münakasasma gireceklerin de teltlif edecelcleri ııömu-
neleriyle birlikte mezkOr komisyona milrscaatlan. c270ll> 

r1~-----~---J~,,.__-/-~-~----,~ ........ --~~~.,... ...... ----.... ----------------.ı<0-/-:-:::::-,~--....,,,-
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~\\PARA 
\ \ BAYAT YAlll';HSIN 

~~- DİREKSİYONUDUR 
1', r'-'"' - ...,.,....._ __ 

Küçük T asarrul 
hesaplan 1941 

İstanbul Dördüncü 
lcra Memurluğundan: 
Evvelee Eyüp Tabakha
ne caddesinde 3 numa
ralı kahvede mu ki m 
iken haien adresi meç
hul bulJnan lbrahim 
oğlu Hüseyin'e: 

İstanbul Dördüncü 
İcra Memurluğundan: 
Evvelce T opkapıda Sa
ray içinde bamya oca
ğı namile maruf bos
tanda oturmakta iken 
halen adresi meçhul 
bulunan Hasan'a 

Hazinei Maliyeye izafeten İstan
bul Maliye Muhakemat Müdür • 
lüğü tarafından Sultanahınet Bi. 
rinci Sulh Hukuk mahkemesinin 
936/331 sayılı ve Temyiz mahke---. --- -- - -
mesi Dördüncü Hukuk Dairesi -
nin 3~5/2723 sayılı tasdik ilamına 
müsteniden Topkapısarayı içinde 
Bamya ocağı namile maruf bos -
tanın tahliyesile masarifi muha • 
keme ve masarifi icrai ye ve ücreti 
vekaletle tahsili talebile tanzim 
edilip yukarıdaki adresinize gön.. 
derilen icra emri adresinizin meç
hul bulunması hasebilc bila tebliğ 

iade edilmiş ve zabıaca da yaptırılan 
tahkikat neticesinde adresiniz bulu
namamış olduğundan İstanbul İcra 
H:ikimliıhnce tahliye emrinin bir 

gazete ile ve bir buçuk ay müd -
detle ilanen tebliğine karar veriL 
miş olduğundan mezkur müddet 

zarfında tahliye ve teslim etmeniz 
ve kiranın yenilendiğine veya uza
tıldığına dair bir itirazınız varsa 
yine bu müddet içinde istida ile ve
ya şifahen iı.;ra dairesine bildirme. 

niz lazımdır. Müddeti içinde itirazda 
bulunmaz_ veya tahlıye etmezseniz 
mezkı'.ır müddetin hitamlllda zorla 

tahliye edileceğiniz tahliye emri 
makamına kaim olmak üzere i!An 
olunur. 941/2022 

'İoA1!UİNİ BİLEN İŞ BAKl<AS 1110~ 
~KRAMİYEL.İ HESAP AÇ,Jı 

---; 
İstanbul Dördüne' 

İcra Memurluğundal 
Evvelce Aksara·yd 
Kemal paşa mahalle: 
ağa yokuşu caddesi f 
No. ca mukim iken hl 
len adresi meçhul bul 
nan Necip oğlu Kerna1 

Hazinei maliyeye izafuten lsl' 
bul Maliye Muhakemat MJdiil1 
ğü tarafından Temyiz mnhkeı' 
sinin 6/5/930 tarihli ve lb:iB/I 
sayılı ilamına müstenıden ,;ııo 
ile 67 kuruşun ve ayrıca c5ya 
deli olan 592 lira ile b !cümle 
sarifi muhakeme ve masarifi 
iye ve faız ve ücreti vekaletle 
sili talebini mutazamn._,,. tan 
kılınıp yukarıı:laki adres:nize P! 
derilen icra emri adresr,i7;n ~ 
hd bııhııınrası ha"ebi1e bilaıerl 
Jade edilmi§ ve zabıtaca da Y 
tırılan tahkikatta adrc·sıniı·n ı1' 
hu! olduğu tahakkuk etmesi 
rine İstanbul icra hi:lkımlir,ıYJce 
ı a emrinin bir ay mü de.ele ve 
gazete ile ilanen tebliğine karar 
rilmiş olduğundan tacihi ı.aıı 
itibaren mezklır m~cicıet içıı 

borcunuzu ödemeniz veya •etk 
merciinden veya temyiz mahlct 
mesinden ve yahut da ıadei ııı• 
hakeme yolile ait olılı:ğu ı.ıar ~ 
meden icranın geri bırakıldığııl 
dair bir karar getirmeniz liı.ı>ıl' 
dır. Aksi halde hakK.nızaa cebl 
icra yapılacağı ve yir.e bu miio~ 
içinde mal beyanınd3 J;n.:luııınaııV 
hilafı hakikat beyanı::~ buıurıJ!I 
ğunuz takdirde hapisle tecziye r 
dileceğiniz icra emri tebliği nı' 
kamına kaim olmak Ü7er' 

olunur. 941/21)llı 

Ho.zinei maliyeye izafeten İstan
bul Maliye Muhakemat Müdürlü
ğü tarafından Fatih NotPrınde re'
sen tanzim kılınan bir !uta sene
de müsteiden 46 lira 13 kuruşun 
22 haziran 929 tarihinJen 1tibaren 
maa faiz ve masarifi icrai)·e ve 
iicret1 vekaletle tah: li talebini 
mutazammın tanzim Ki lıı.ıp yuka
rıdaki adresinize gönderilen icra 
emri ~dresinizin meçhul olması 
hasebile bil:itebliğ iade ;JiJmiş ve 
zabıtaca da yaptırı!an talıkiketta 
oo!f•siniz bulunamam:ş cı!duğun
dan ıtra emrinin bir 3Y m ~ddetle 
ve bir gazete ile ilanen tebliğine 
kar&r verilmiş olduğunclan ~bı.:. i
~an~:rı tarihi neşrinden J t1baren 
me~kur müddet içide bur~ öcle -
mPniz veya takip taleo;ne k•,rşı 

bir :.ti , azınız varsa tetk1~ merciin
dc•· ·ıeya temyiz mahkenıesinden 
ve )n:1ut da iadei muf~Jkeme yo ... 
!ile ait olduğu mahkemeden icra. 
nın geri bırakı ldığma dair bir ka
rar retirmeniz liizım•lır. Aksi hal
de Jı.,kkınzda cebri icray3 teves
sül olunacaktır. Y:ne bu müddet 
kinde mal beyanmda bulıınmamz 
ıf,~·mdır. Hakikate mı.;hal'f be • 
yanda bulunduğunuz takdirde ha
pisle cezalandırılacağın·1. icra emri 
tebliğ i makamına kaim oillıak ü
zere ilan 0>lunur. 941/2033 

iş Arıyanlara iyi Bir Fırsat ~• 

İstanbul Dördüncü 
icra Memurluğundan: 
Evvelce Kasın-paşada 
Kulaksızda Camcı so
kağında 14 No. lı evde 
mukim iken halen adre
si meçhul bulunan po-

lislikten mütekait' 
Hasan Sabit'e 

Hazinei Maliyeye izafeten İstan. 
bul Maliye Muhakemat Müdürlüğü 
tarafından Beyoğlu Birinci Sulh 
Hukuk Mahkemesinin 938/144 sa
yılı ilamına müsteniden 10 lira 62 
kuruşun 5/9/938 tarihinden itiba
ren % 5 faiz ve % 7 ,5 ücreti ve· 
kiiletle ve masarifi muhakeme ve 
masarifi icraiye ile birlikte tah - · 
sili hakkında aleyhinizde takip ta. 
lehinde bulunularak tanzim kılı
nan icra emri yukarıdaki adresi -
nize gönderilntl§ ise de adresinizin 
meçhul bulunması hasebile bila 
t.ebliğ iade edilmiş ve zabıtaca da 

Suadiyenin en merkezi yeri olan Şaşkın BakkaJda On beş scnetiE'!nberi 

Bakkaliye olarak kullanılan m~terisi bol dükkıin vitrin ve i<:ind<."kl çok 
temiz mostra, demirba~ eşya ve takımlariyle birlikte kiraya veriliyor. 

Ayni mahalde berber İsmail Tuncaya müracaat. Tele!on: 52-79 

lstanbul İkinci icra 
Dairesinden: 

Aksaray Yusufpaşa camii Kuz. 
guni sokak 3 No. da mukim iken 
ikametgahı meçhul Cemal'e: 

Hazinenin Fatih Sulh İkinci 
ıınahkemesinden 8/5/939 tarih 
v& 39 /58 karar 171 N o. ile aleyhi -
nize istihsal ey ]ediği ilam muci -
Jıince alacağı olan 30 lira 20 ku
ruşun maa masraf ve faiz tahsili 
talebile açtığı takip üzerine tebliği 
muktazi icra emri ikametgahını • 
zın meçhuliyeti dolayısile bir ay 
müddetle ilanen tebliğine karar 
verilmiştir. İlan tarihinden itiba. 

ren bir ay içinde yukarıda yazılı 
borcu ödemeniz lazımdır. Borcu 
ödemez ve tetkik merciinden veya 
temyiz veyahut iadei muhakeme 
yolu ile ait olduğu mahkemeden 
icranın geri bırakılması hakkında 
bir karar getirmeniz aksi takdirde 
cebri icra yapılacağı ve bu müd
det içinde beyanda bulunmazsanız 

alacaklının talebile hapsen tazyik. 
ve tecziye ol unacağınız 39 /3377 
No. lu icra emrinin tebliği maka
mına kaim olmak üzere illl.n olu-
nur. 39/3377 

İstanbul İkinci icra 
·Memurluğundan 
Büyükadada Baska 1 sokağıııd' 

1 No. lu evde iken halen ıkanıet 
gfıhı meçhul Korelya ve Frose'f 

yaptırılan tahkikatta adresiniz bu- -------------
lunamam~ olduğundan İstanbul 
İcra Hakimliğince İcra emrinin bir 
gazete ile ve bir ay müddetle ila
nen tebliğine karar verilmiş oldu. 
ğundan tarihi ilan<lan itibaren 
mezkıir borcunuzu ödemeniz veya 
tetkik merciinden veya Temyiz 
Mahkemesinden veyahut da ladei 
muhakeme yolile ait olduğu mah· 
kemeden icranın geri bırakıldı -
ğına d_air bir karıır getirmedikçe 
cebri icraya t.evessül olunacağı ve 
yine mezkfu müddet içinde mal 
beyanında bulumnanız hilafı ha
k:ı1rnt beyanda bulunduğunuz tak
dirde hapisle tecziye edileceğiniz 
İcra emri tebliği makamına kalın ı 
olmal< 5- DA nolumu'. Nl/3088 

Hazin~nin lstanbul Asliye ll" 
şind Hukuk mahkemesinden ~ 
6/94-0 tarih ve 1121/l:JO No. si 
aleyhinize istihsal eylediği ilBİ 
muci<bince alacağı olan 5760 lir8o 
masraf ve faizlerile birlikte uııl 
talebile açtığı takip üzerine teb' 
liği muktezi icra emrinin ikarııe~ 
gahınızın meçhul:yctı hasebile ti 
ay müddetle iliıncn tebliğine ıca 
verilmiştir. il:in tarihınden iti~ 
ren bir buçuk ay iı;ınde yukarı 
yazılı borcu ödemeniz JazıındJI 
Borcu ödemez ve tet k k merciiııd 
veya temyiz veyahut iadei mıılı9 

keme yolile ait oldugıı m:>hkeıJl' 
den icranın geri bır . nıası hal' 
kında bir karar grtırnıediğil11 

takdirde cebri icra yapılacaktıl 
Ve bu müddet içinde beyanda bıl' 
lunmazsanız alacaklının talebi ıJI 
hapsen tazyik ve tecziye olunacl' 
ğınız 4-0/3695 No. lu icra emrilljll 
tebliği makamına kaim olmak t' 
zere ilan olunur. U21/130 _....;' 

ZAYİ - Fen Fakültesinden~ 
pasoyu kaybettim. Yenisini alacnıı' 
dan eski.sinin hükmü yoktur. -tJ 

3562 Selmi SEYll_:::.; 

Askeri Fabrikalar Satı
nalma Komisyonu 

ilanları 

!O - so Ton Klreo oymalı Alm""3k 
Tahmin edilen «14100> lira oJan 20 -

30 ton kireç kaymağı Askeri Fabrika
lar Umum Müdürlüğü merkez satın al
ına komisyonunca 14.4.941 Pazartesi 
günü saat 15.30 d.ıı. pazarlıkla ihale edi
lecektir. Şartname parasızdır. Muvak
kat 1'!minat 1057 lira 60 kuruştur. 

c2648• 

ZAYİ - Bursa erkek Lisesinin 11 ci 
ıımıfmdan alm~ olduğum Belgemi zayi 
ettim. Yaııisini alacağımdan eksisinin 
'aiikmü )'Gklur. 
' Y-' ' Mm ATA.TÜKE 

ZAYİ - Fatih nüfu~ menıurlu.ıu;: 
dan almış olduğum nüfus cüzdal'I~ 
içinde askert vaziyetim de yazılı ~ 
nüfus tez.kereıni zay.i etlim. yeni .J• 
.alac~ğımdan eskisinın hükınü yoıc;.-

-----~'.'.'ale~ı- TINAzTi/ 

- Dr. Feyzi Ahmet 
Onaran 

ciLDİYE VE zi.1RREVİU 
llltTEflASSISI 

(Babıali) Ankara caddesi C•~ 
oğlu Yokuşu Köşe bet·· ınrla No 


