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Balkanlarda 
Harp Başladı 

YUGOSLAVYA VE YUNMi.-;TA 

EN SON 
DAKiKA 

HARİTA 

Siyam Başve
kili Tokyoya 
çağırıldı 

BALKAN 
Vaziyetine 
Umumi Bir 
B A K 1 Ş 

Muhasamat 
arifesinde 
Yugoslavya
nın büyük 
hazırlığı 

Ordu harbe hazır 
hale getirildi, hü
kumet merkezi 
başka yere nak
ledilecek, hudut 
köprülerine di-
namitler kondu 

' 

, 

Dağlık mmtakalarda Yunan topçusu 

Maarif Vekaletinin Telgrafla Bir Emri 

Fakat Alman
lar Balkanlar· 
da muvaffak 
olamıgacaklar 

ALMANYA 
Yugoslavya 
ve Yunanis
tana harp 

ilan etti 
r 
Alman orduları 

Fon Ribben
trop! ''Bitler 
şimdi cevap 
veriyor" dedi 

iılapoa Hariciye Na
zırı Moskovada iki 

iç gla kalacak 
Baugkong 6 (A.A.)- japon Ha

riciye Nazırı Mahııokanın avde
tinde onunla görü mek üzere Si
yam Başvekilinin Tokyoya gitme· 
sinin muhtemel olduğuna dair 
Tokyodan gelen haberler burada 
heyecan uyantiıroııştır. Şimdiye 
kadar r en tekzip edilmiyen bu 
haberi gazeteler büyük ıklar

la neşrediyorlar. 

Taarruz baş
lamadan ev
vel siyasi mü 
nase6at ne 
safhada idi? 
ANADOLU AjA..'ISlNDAN: 

Belgraddnn D. N. B. Ajansına 
bildirildiğine göre, Kral İkinci Pi
yer Nisandan itibaren, Yugoslnv
yanın bütün mü!ell.ih kuvvetleri-

(Dnamı; J mel -lııbl 

Taarruz Yuna

Erken tatil müna
sebetile fazla ders 

veri 1 m·iyece k 
Nihayet Almanya Bal
kanlara harbi yaymak 
meı'uliyetini üzerine al· 
dı Yugoslavya ve Yuna· 

' tt' Av· niıtana taarruz e ı. . • 
rupa karalarının nıhaı 
harbi belki de Makedon• 
yada olacak ve Alman· 

·1•b' tı" ora· yanın mag u ıye 

dan bqlıyacaktır .. 

!aaaıı: ETEM iZZET BEJdCI 

bu sabah Yugos-
1 

lav ve Yunan hu
dutlarını geçtiler 

\. 

Harp bütün 
şiddetile de
vam ediyor 
yagoııavya ile 
SOVJetıer dlD ge
ce bir dostluk ve 
adellll tecavtlz 
111 uabedesı 1111-

ı; a 1 adılar " 

Aı .... aı)·a bu sabahtan itibaren 1 
Yuı:osla\'ya ve Yuuauistana .kar§I 
laarru~ ı:eçmiş bulunuyor. 
~, Almanların bu gay~ 
ıle, harıı harıl hazırlık ıördüklerı 
llıuhak.ka.ı.tı. Yugoslavyayı ırü:1'
vere bail.nıak suretile, Yuuanıs· 
tana taarrtu etmek için Almanla, 
rın Yirnıj beş kadar tümeni Bul· 
ıar ordusu ile, bir arada ve ital· 
)'anların da Arnavutluktan yar· Berlin, 6 ( A.A.) - Alman 
duıu \'e mütemadi saldırışları ile Jyoları tarafından bu •a-
lıii h k ra · ·· Al i addetmekte olduğu mu a • bah bildirildiğırıe gore • 
~~lı. Fakat, Yugo,Javyanın ke~- manya Yugoılavyaya ve .~~-
disıne gelişi ile, bu hesap ve ?1.an . t a birer mufassal ultı· 
•-- ın· nanı• an "k" ..,..anıile altüst oldu. Bunun ıç t m tevdi ederek bu ı ı 
ılir ki, Almanya, l\facaristan mmeomlekete ilanı harp ettiğini 
Ve A\'uı;turya yolu ile Yugoslav· 
Yanın •imal hudutlarına a,kcr ve bildirmİ§tİr. .. .. 1 ··1 • ,. Al motorlu kıt'a arı u • 
lllotörlü kıt'ıhr yığmHkta idi. ,.o• man d"ld""" d 
lllany,. yolu ile Bulı::ıristana da timatomun tevdi e ı ıgı a· 
asker getirilmekte idi. Bulgar or· kikadan itibaren Yugoslav 
d"· T ve Yunan hudutlarına teca--u da hazırlaumış(ır. aın ve d" 
'llnıunıı taarruz için Almanların vü:ı: etmiıler ır • 
ııe Vakit haıu olacakları belli de· Alman Hariciye .. N~ırı 
iildi. Ancak, Yugoslav, Yunan Fon Ribbentrop Harıc'f-e· ;· 
'l>c İııı:ilizlerin de buna karşılık sareti ıalonların~1a1n . ı~ınk e 
boş durmadıkları ve bani harıl ha· matbuat mümessı erırıı a
~rlandıkları muhakkaktı. Yugv&- bul Jerek Yugoslavya ve 
la"Ya, hemen hemen umumi y e · tana tevdi edilen no-. r ananı• 
&cferbeliğini ikmal etmış 1

• taların metnini ".kumuş_ ~e 
Yuııanhtau da bütün ihtiyatlarını keyfiyeti lıendilerıne bıldır

Bertin 6 (A.A.) - DNB: 
Hariciye Nazırı B. Von füb • 

bentrop matbuat mümessillerine 
~ağıda.ki beyanatta bulunmuş • 
tur: 

İngiltere Avrupaya karşı yeni 
bir cinayet işlemeğc hazırlan • 
maktadır. BaUtanıara muıuıa ınık
tarda İngiliz krt.aatı çıkarılmıştır. 
Dıınkerk'e ve Andalsnes ric'atle • 
rinden sonra İngiltere harbi tek· 
rar Avrupa kıt'asına getirmek te
şebbfu;ündedir. Atinada kör bir 
hükfımet ve Belgratta Sırp sui -
kastcilcrinden mürekkep bir zilin. 
re lngilulerle elbirliği yaparak 
bütün Yunanitan Ye Yugolavyayı 
Almanya ile ltalyaya karşı ileri 
arazi <>!arak İngilterenin emrine 
vermişlerdir. 

Almanya aylardanbert bu faaliyete 
ıahit olmuş ve Yunanistanla Yugos
lavyayı manbğa ve dostane bir anlaş
maya -cvk için çalışmıştır. Fakat bü
tün gayretler boşa gitmiştir. Fı.ihrer ce
vap verecektir. Bu snbahtanberJ Al
man kıl'alıırı İngiltercye icap eden 
dersi verrnek için yüruyliş halindedir. 
Az zaman zarfında B. Çörçll İng-iltere
nin kıt'a üzerine yapacaiı hi(' bir işi 
olmadığını kat1 ~urettc anlıyacaklır. 

Belgrad bu sa
bah bombardı

man edildi 
Ankara radyosu bugün E«ı.at 13 teki 

neşrıyatında ıu h<ıbt"ri ve-rn1iştu 

Yugos!a\")·adan henuz b!r haber alı
namamıştır. Bclı;radın bu abat\ er
kenden A1n1:m tayyMC Nlol:ırı ta.rafın
dan bombardıman edildigl ötrenıl.m:io
ti:ı'. 

Salahiyettar malıfiller, bu habe
ri teyit etmiyorlar. FP.kat siyasi 
mahfillerde kaydedildiğine göre, 
böyle bir davet vukubulursa Si· 
yam Başvekilinin bunu reddetme
si güç olur. 

PANAMADAKİ JAPON BALIK· 
ÇILARI GİDİYOR 

nistanı istihdaf 
• 

etmıyormuş •• 
Berlin 6 (A.A.) - Birkaç haf· 

tadanberi lngiltcrenin Yunanis • 
tanda harbi Avrupa kıt'asına na· 
kil için son bir gayrette bulun 
mak maksadile Almanyaya karşı 
yeni bir cephe ihdas etmek üzere 
olduğunda artık hiçbir şüphe kal· 
mamıştır. 

Bu hususta Alman hükumeti 

Tokyo 6 (A.A.)- Domei ajansı· hususi eh~mmiycli haiz haberler 
nın bildirdiğine göre, Panamada almıştır. Bu haberlere gı 
oturan 800 japon balıkçısı ve tüc- nistanda harekatta bulunan kıt'a· 
carı, Panama hükümetinin koydu- !arın genel kurmayı Belgraddaki 
ğu tahdidat yüzünden i~ göreme- genel kurmak ile irtibata girmış-
dikleri için Boues-Aires vapuru ile tir. Amerıkan haberleıi Yunanl9-
Panamadan ayrılacaklardır. tanda 200.000 kişilik bir ordunun 

<Devamı 5 tncl sayfada) şimdiden hazır bulunduğunu teyit 

Garbi Trakya 
ve Makedonya 
hudutları da 
kapatıldı 

eylemektedir. 
Bu suretle Yunanistan Avrupa 

camiasına karşı ağır bir mes'uliyet 
deruhte eylemi~tir. Yunan hüku
meti Almanyanın artık pasif ka· 
lamıyacağ. bir yaziyet ihdas ey· 
!emiştir. 

Buna binaen, Alman hükümeti 
İngıliz kU\-vetlerını Yunanıstand~ 

Atina li (A.A.)- Atina radyo- tard ıç•n Alman H:ıtalnrına emır 
su şu ı.bliğde bulunmuştur: Bu vermıştir. Alman ordusuna kar§! 
sabah saat be~ buçukta Alman se- her tülü mukavemet kati surette 
liri Yunan Bc~\'Ckil ve Haı iciyc kırılacaktır. 
Nazırı B. Korizisi ıi)aret ederek Alman hükumeti, Alman kıta· 
Berlindeki Yunan efirin<• verilen lannın Yunanistana Yunan mille. 
notnnın suretin tevdi etmiştir. Bun- tinin düşmanı olarak .gitmekte ol.
do İn~ili~. ~ .kerleri Yunan topra- madığını ve Alman milletinin as
&tnn gırdıgıııdeıı Alman kuvvetle- la Yunan milleti ile muharebe ve 
rini~ ~e gireceği. bildirilmektedir. onu imha tasavvurunda bulunma· 
Korıııs, Yunanıstnnın ecdattan d • b.lh k 't · t 

ıgını ı assa ayı ve ışare e • 
miras kalan topraklarına vaki olan der. Almanyanın Yunan toprak· 
bu nevi tecnülc de mukavemet laı-ında indirmek me~buriyetinde 
edec<ğ;n; bildirmiştir. bulunduğu darbe İtıgiltereyi istih

Alnınnlar garbi Trakya ve Ma- da! eylemektedir. 
~U.b altına çağırmıştı. İngilizle· 
rııı de Yunani.staua 200,000 kadar miıtir. 
••k•r tıkardıe-ını ve tıkartmakta Hitler dün ak

Yunanistanda 
heyecanlı nü
mayişler oluyor 

\.iııa, 6 <AA.) Bu· Y ıani~- \ 
tanda buyuk bır 1-ev ı:aı '- jı Ati
nada, Setanikte buyuK numay, ier ol
makta, halk kanınır: son damı sına k.a
-dr harp edel'<'iıni bağırarak tldn et
mektedir. 

kedon)D hndııtlnrıııdan tecn,·üzde ------
bulıınmuşlardır. 'unan kı<'aları al- -~----=-==---------....., 
dıkJarı cn1ir muti hince muka\.·emet 

MOVADO de"•uı ettiğini, bir iki gün evvel 
llıuhtelıf kaynaklar haber ve~di- ş a ın b i r 
ler. Şimdi harp başladı; İngıl • 

terenin en geniş imkanlarla as. nutuk so··yledi 
lıer, t•knisyeu harp malzemesi 
tiindermek su~et.ile, Yugoslavy_~ . (A.A.) _ (Radyo) B. 
'l>e Yunanistauı takviye edecegı Berlın 6 ordusuna hitaben 
'\>e Yardıma Amerikanın da ayni Hitler cenup e ne<retmıştir. B. 
ıanıanda başlıyacağı muha~a.k· bir beya~na~bah b~ beyannameyi 
tır. Yugoslav \'e Yunani§tan ıçıu, Göbbels ~:muştur. B. H er har· 
cereyan edecek harp; bir ölüm ve radyoda 0 yaptıktan sonra İn· 
d' · h k d lngil b'ın hulasasını L ırım arbi olduğu a ar, • . . .ı\lmanyan "'l hayat sa ,3. 

Muharebe başladı 
Berlin, 6 (A.A.) - Bu sa

bahın ilk aaatlerinden itiba
ren Alman kuvvetlerinin Yu· 
goslavya arazisine gird;ıtleri 
ve muhasamatın ba,ladığı 
öğrenilmi.ttir. 

etmekte '\'C n1ua ,-'.\en me,:zileri iş
gal e)·lemektedir. :\lemlekette tam 
\'e mutlak emni)<I ve itimat ha. 
kimdir. Biihin tedbirler alınmış
hr. 

Yaşasın mill~t. ya asın Kral!. 

Bitler, orduya bir 
emri yevmi ne!:rettl 

Berlin, 6 (A.A.) - H t' r Cenup oı:• 
dulanna hıbbcn bir e •. rl ye\·mt n ş ... 
retnılş1.i.r. 

• ilk mektepler de ayın 16 sın-
d a tatil edilecekler 

• 
Şehrlmizdeki Ortamekteplerle Lise- 1 

!erdeki imtıhan listelerinin tanzımi ve 
imtihan komisyonunda vaı.i!e &örecek 
muallimlerin mün1eyylzlik saatlerinin 
ieıblti tçın Oı-tam<"ktep müdürleri 9 
Nisan Çarşamba, Lise mUdUrlcri de 10 
Nisnn Pcrıiembe ır;iınü İp;tanbul Kız Li
SCIİnde toplanacaklardır. 

sanın on bqine kadar i art.:t etmiş ol-
dukları derslerden fazla ders vermiye
ceklerdir. Fazla ders veren ötretmen
ler hakkında takıbat yapılackUr. 

Mümeyyiz listelertnin hazırlanması
na dünden itibaren başlanılmıştır. 

Diğer taraftan baı.ı Ort.amcktep, Lise 
ve J.luallim Mekteplerinde, tedrlsntın 
erke>n kesilmesi rnunasebeUyle muaı
limletin talebelere fazla dtta verdikleri 
ıik~yeti mucip olmuştur. 

Maarif Vekillill bu vozlyeU önle
mek üzere bütün orta tedrisat mües
ııeselerlne dün bır te)&rnf ıondermiftir. 
Öğretmenler senelik plAnlannm Ni-

Şekerden ma
mul maddelerin 
fiatına zam! 

Şekerciler bunun 
temini için cemi -
yetlerine müraca-

at ettiler 
Şelı.er fiatlarına yapılan 10 ku· 

ruş zam üzerine şehrimiz şekerci
ler ve tekerli maddeler satanlar 
cenıiyetine azalar müracaat ede
rek akide şekeri, fondan, lokum 
ve tatlı liatlarile r~el, helva ıibi 
şekerden mamul maddelere zam 
icrası için teşebbüslerde bulunul· 
masını istemişlerdir. 

Cemi'l'et idare heyeti ba talebı 
tetkik ~dip mıntaka ticaret müdür
lüğüne ve belediyeye- bildirecek· 
tir. 

Tıp Faldllteıı Bekam 
ADkaradaa geliyor 
Şehrimiz Üniversite Tıp Fakül· 

tesi Dekanı Profesör operatör Ke· 
mal Atay Ankaraya gitmiı ve 
Fakülteye ait bazı tema•larda hu· 
lunnıııştur. Ankarnda bazı hasta
larına birkaç aıncli)·nt da yapmış 
olan Dekan, yarın sabah şehrimi· 
u dönecektir. 

Ecnebi ekalliyet <>kulları yardlrelı:· 
törleri de dun Maarif MudilrlUğtinde 

bir toplantı yaparak yeni kar.ınn bu 
okullara da teş:mil muamelesini &örilt~ 
mi.işlerdir. Bu oklılların gerek lise ve 
•erek:se ilk kısımlan bu karara uya
caklardır. 

Bu okullann lise ve Orta kısımlan 
lmUhan progra-nlarını ayın 22 inci 
günü akşamına kldar :\Ianri! MUdilr
lü~ne bildireceklerdir. 

İlkmekteplerdo de !ı.<eler gllıl ııyuı 
16 •ında derslerin k llcceğl anlaşıl· 
maktadır. son ıınrOarda derhal ım

(Dtvamı 5 lncl sarf•da) 

Tren, vapur 
bilet ücretlerine 
zam yapılacak 

0/0 de 5 i geçmiyecek 
olan bu zamlar ve 
elektrik tarifesi iç n 

tetkik yapıhyo: 
Kömür fiatlarının pabalıla mıı. 

sı münıısebetile tren, vapur ır;ibl 
Jı.ömürle müteharrik nakil va .ı 
larıııın bilet ütretlerinin ve elek· 
trik, havaıaıı lluetlerlnin bir m.ik. 
tar artacaiı anlaşılmıştır. 

Bu maks la Devlet Demir ve 
Deniz) olları idareleri hesapları 
tetkik ecf,p biletlere ne miktar u• 

. yapılması icap edeceğini ara~ 
mağ• başlamı~lardır. 

Liman tarife komisyonu da ba
güulerdc toplanarak Şirketihayri
ye, Haliç, Denizyolları apnrlıııl 
bilet üeretltrini ve motör tarifele
rini teshil edecektir. Biletlere, e
lektriğe ,.e hnagazine yapolacak 
zammın % 5 i ıı~miyecejii kat'i• 
yetle anlaşılmaktadır .. 

Sulama projesi 
Yaz ayları yaklaştığınıi n Beledi,.. 

temu1 ik işlerı : u l · r, . ' ruı 
m\.:ıyyen. valı;:ıtlert1r JlanM ı iç!a 
su ama prnjc ı ' de ı:ct nr. • tır. tere ve Amerika için do. kat'i za· gılızlerı (D<\"&llU 5 inci )facU) 

<Devamı5mcl•1rMb::_> ______ :.._ ______ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~ ....... --~------........ .;...-:.. ............................... ıılllilliİılİİlllİllillllıiıilllll 
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KJ.d KlMlNLE 

E.VLENMELIT 

Ilir gazete yan yana bir ta
lum erkek Te kadın resimleri 
Dnfrebnİftİ. Ve okuyuculan
- fU suali soruyordu: 

cKimi kiminle eTlcndir-
-li7.• 

Resim nqri aaflıaaı bitti. 
Şimdi okuyucalar, fikirleı-ini 
&ı.ildirece.kler Te o muhayyel 
çiftler de e'Vienmif olacak • 

Bir arkadq: 
- Yazık, dedi, bu çiftlerin 

)lepai bekar kalacak .. 
- Neden, diye sordum. 
- Ortada evlendirecek 

kimse yok ki.. 
GONON 
SESi 1117. 

Vatan refikimizde fıkralar 
aqreden Çalıkutu müellifi 
iMtad Refat Nuri Güntekin'in 
ceçaı gün yazası . çıkmamıfb. 
Merak ettik. Birinci sayfada. 
fıkranın bulunduğu y4'rde, 
cazetc tarafından yazılımt fU 
itizar Tardı: 

cArkadatıllllZlll rabatuzb. 
iı cGünün Seaiıt ni yazması
na mini oldu. Okuyucuları
mu:dan özür dileriz. 

Bir arkadq föyle dedi: 
c- Fakat, bu itizarda bir 

Janhflık olacak.. Çünkü, üa
tad, cGünün Sesi> ni deiil, 
Dünün Sesini yazıyordu. 
A.DAPT AS YON 
llESELESI 

Bir refikimizin açbiı c Ye
m edebiyat var mı?.ıt isimli 
anket, bir hayli alaka topladı. 
Dün de, dostumuz Seliimi İz. 
zet Sedesin cevabı çıkb. Se
limi İzzet Sedea, kendisine 
adaptasyonçu diyenlere tid
ıletle hücum ederek diyor ki: 

c- Mahez göstererek a-. 
daptaayon yapbğllDI ispat e
deceklerin alnına kartıl• 
rmı.ıt 

Bir arkad&§, §Öyle dedi: 
c- Doiru söylüyor.. im. 

ki.n Jok.. Çünkü, F ranaa boz
gunundan sonra, Paris altüst 
oldu, h.iç bir -eski eseri getirt
mek mümkün deiil!ıt 
HUSUSi 
BiR SEANS 

Geçenlerde, «Kıvırcık Pa§&lt 
iaiınli Türkçe filmin göateril
miye bqlanmaaı münasebe
tiyle, gazetecilere hususi bir 
seans tertip edilmi§tİ. Biz, 
kesreti rne§guliyetimiz dola
yısiyle, bu davete icabet ede
medik. Giden bir arkadq 
fÖyle dedi: 

c- lıtıuıbulda, ne de çok 
gazeteci varmıı ! Salon hınca 
hınç dolu idLıt 

Osman Cemal fU cevabı 
verdi: 

c- O gördüğün kalabalık 
gazeteci kalabalığı değil, 
çünkü, hepimizin iti vardı, 
çoğumuz gidemedik. O kala
balık gazeteci heveakaranı
dırl 

AHMET RAUF 

Edeb~ Roman: 21 

·Ye itütün 
fiatları 

l Marmara mıntakasın
! da iiatiarın yükseltil
i mesi Ticaret Veka· 
1 letince bildrildi 

1 

1 

Ticaret V eklleü İnh iprlara yerli 
tütün şirket ve tii<:carlarına teUe
rel.er göndererek, Marmara niınta
l<ıwndili tütün fiatlarının yülaeL. 
tilınesiııi ve loşa kadar mahsulün 
müstahsilden mübayaa edilmesini 
temenni Vf> ~ysiye etmiştir. İnbi
aarlar İdaresi~ Türk Tütün IJ.
miteci Şixketi deibal bu yolda fu.- ı 
Ii1'ete geçmişlerdir. DiL!ük olan 
mezkftr mıntab tütün fiatları yeni 
~tlarla yükııelülecektir. 

KOÇ'OK HABERLER 

ViLAYET o. BELEDiYE: 

* BelediY"! Reisliği, bütün kay
makamlara tambn yapm~ ve mın
takalanndaki asansörlü binaların 
tesbit edilerek, sahiplerinin aym 
on beşine kadar asansörlerini mu
ayene ettirmek üzere Belediyeye 
müracaatlarının teminini bildir • 
ıniştir. 

*Bütün ka,.ınakamlar bu aym 
onunc:u gününe kadar mıntaka -
larındaki gazino ve içkili yerler 
hakkında tetktkler yapacaklar ve 
tarifeleri lmkkında Belediye İktı
sat Müdürlüğüne bir rapor vere -
ceklerdir. İktaa.t Müdürlüğü bu 
raporlara göre, gazino ve içkili 
yerler tarilesinde t&dilit yapaea.k
tır. 

*Dahiliye Vekaleti, alakadar • 
'a bir tamim yapmış, talim ve 

manevra dolayısile sil!h altına a
lınaca!ı: Belediye memurlarının, 
odacılanrun ve bu gibi Belediye 
mensuplannın maaş ve ücretleri
nin tam olarak terhis tarihine ka
dar kendilerine verilmekte devam 
edilmesini bildirmiştir. 

* Florya plAjı ve gazinosu bir 
mayısta ıı:çılacaldır. Haylayf ve 
Yeşilköy tarafındaki halk plA.jı 
kabineleri yı!nlımş ve yeni kabi -
neler inşasına başlanmıştır. Gazi. 
noda lüks tuHenin tatbiki karar
laşmıştlr. 

TiCARET rıe SANAYi: 
1 

*Yerli sermayelerden bir müte-1 
şebbisin nişadır y ... prruya muvat- [ 

fak olduğu yıwlrnıstı. Sümerbanl:: 1 
bu teşebbüsle yakınaan alil.kadar 

olmuş, ve müteşelıbire muavenet 1 
etmiştir. Bu muavenet sayesinde 
ilk günlerde 17 bin kilo kadar ni

şadır yapmak kabil olacaktır. İle. 
ride hem istihsal artacak, hem de 
tiat daha uetttlıyacaktır. * Son günlerde piyasaya bol 
miktarda taze ka.,"ar peyniri gel
mektedir. Dün gelen 30 çuval ka- ı 
şar peyniri, Fiatlan Mürakabe Bü
rosunun kontrolü altında, peraken
decilere tevzi edilmiştir . 

* Yeni mahsul beyaz peynirler 
hissulunur derecede fire verdiğin.. 
den Fiat Mürakabe Komisyonu ta

rafından peynir narhının yeniden 
tesbit ol unması için tetkikler ya
pılmaktadır 

MÜTEFERRiK; 

*4 Kadıköyde Eminbey aokağuı.. 
da 9 nınnaralı evde oturan 11 ya
şında Bülent, evleriniu onündeki 
elektrik direğinden düşmüştür. 

Hurdahaş _bir hale geleıı çocuk. 

( KOLA 
MüE llifı : Nizamettin NAZİF f 

Bu •gcld .c ını ız.• görsunler• de [ gözler:c bazısında bır hayret ve 1 
bır ek ncLrn ız goslerel m• manası hır kısmında da bır haset sezer gı-
sezmeın k rn m:. ıiıı oogildi. Naci bi oldu. Kaşkolunu sıkarak araba.. 
bunu anlamı ş gorünnıekten ken - dan ınılı . Yaprakları d.Dkülıince 
dini n1cnedcme<iı· sıskalıkları büsbütün meydana 

- D ıkknt et güzelım.-. - dedi • çıkan cılız ağaçlar arasında duran-
tıaşımıza yenı bır dedikodu çı lara şöyle bir baktı: On kadın yedi 
karma. erkek saydı. Sonra onlara yakl;ıştı. 

_ Kovkma ... Şimdi karşıl~aca. Perihan bu sırada başladığı bir 
ğın ekiple Rezzan grupu arasıOO& sözü -ıöyle bitirmekte idi: 
hiçbir bağ yoktur. Hatta Cavidanı - Kendioı;ııi tekrar tarttun, bak. 
bile tanımazlar. tım. bu takatsizl~e yarı yolda lca. 

- Vebali boynuna. lınm. Hem bilirsin.i:ı, ben biç ü

Tcperlc üç dört araba buldular. 
Bunıarın ık.si kış günlerinde Be
ledıyrn• , kontrol ünden kaçmak 
ftrsatıru bulan harap taksilerden. 
di. Nacın n yataklı vagonu durun
ea ut ur gozler ona dikildi. Oto.. 
adı•·u·· u Perihan çıkınca Nacı. bil ı 

şümem. Değil mi? Üstü.ste ld 
sviter giydiğim halde odnuyoıııaı. 
Hem dört kadeh de konyak yu. 
varladıktan sonra ... Ş~di size ka-
valyemi tam.tayan. Naci Galib.. 
Aijantindeki sabık başkonsoloeu. 
muz. 

Ve k~ paı;magıJe deli.kan. 

Günün meselesi: 

lilme karşı?. 

-;:be çs 
T siler 

ingllter~ Vlşl ter 
mlllaaebetıerl 

Henüz Balkanlar mn•ımna ha
linde. Meçhuller çoktur: Romu-

1adald Alman kıt'aları ne yapıyor, 
ae kadardır?. Bulearistandaki Al
man kıt'aları ... yepıyer, ne ka

dardır?. Yuıoslavya harbe gire -
cek mi?, Yahut da, bu sual şöyle 
ilOnllabifü: Almanlar, Yuıoslav -
yaya ne zaman taarnıs edecek?. 

Belediyenin yeni 

1 yollar programı 
Hazirana kadar ve Haziran
dan sonra yapılacak gol la r 

Belediye her garajda 
geceleri nöbetçi 
taksi bul un mas ı n ı 

kararl~tırdı 

. (. ıınıza 
Yazan: Ahmet Şükriı E-·'' ı ikan 1 

Bütün bu muammalar ortasında 
lıılr ses duyuyorsunuz; Butıar Baş
!.-el!ili Profesör Filof, güııi.iıı biria
defıir ~utuk söylüyor. Filofun bil
hasııa tu cii.mJesi mühim: 

._ Bulgar milleti ... Bvlgar or
dmu haı.ırdır .• 

İyi, güzel anıma, kime karşı ha
zırdır. Bulgaristan artık bir teca
vi1:1 beklememelidir. Çünkü, Al -
manya, onun hudutlarını garanti 
etmem iş midir?. 

O halde, Bulgar ordusu, kime 
karşı hazırdır. K im ı enin Bulga -
ristana taarruz fikri yoktur. 

Bu cümleler müphemdir. Bul -
gar ordusunun, Alman ordusu ile 
birlikte, bir taarruz hareketi yap
ması akla geliyor. Eğer, Bulıar ~
dusu bunun için hazusa, Bulgar 
milleti için hazin olur. 

Çiinkü, Bulgar hükU:meti, Bul -
garistıını harpten uzak tutmak i
çin, hudutlarını açarak, toprakla
rına yabancı kıt'alar "6kmadı mı?. 

REŞAT FEYZi \ 

Kürekle yaraıama 1 1 

Kazlıçeşme sahilinde balık av
lamıya gelen Kumkapıda oturan 

Mehmet ile Cemal Saçkeeen balık 
tutmakta iken aralarında gavga 

Belediye Reisliği, haziran beft
na kadar şehirde açuacaıı: -,., ııı.-. 
ediJt,cek yol ve meydanl1lrt tesbıı 
etmiş ve bu imar hareketleri hak
kında aliıkadarlara lhını gelen 
direktifleri venni§tir. Hazirana 
kadar tamamlanacak imar hareket. 
leri şunlardır: 

Taksimde Mete caddesinden Tar 
kışlaya gelen yol, inşasına başla
nan Taksim - Sıraselviler yolu, 
Eyüp - Rami, Ed:irnekapı • Otak
cılar - Yedikule - Balıklı , Maltepe
Gümüşsuyu , Yeşilköyde Güli.bri • 
şnn - Gülistan yolu, Büyükdere yo
lunun asfaltlanması. Kağıthane 
yolunun katr~ nl~-: :~a:c.. h..2.d.!köv 

tzmlr um ınn:ı 
tetkikler 

Devlet Demiryolları Umum MG- , 
dÜı'Ü İbrahim Kemal Baybora !le 1 
muavini Haşmet Dülge bazı tet. 

kiklerde bulunmak il•eTe İzmire 

gitmişlerdir. Bu arada Bandırma 

limanında tetkikk!r yapılmış ve 
yeni iskelenin biran evvel inşası 

bavalisi, Feneryohı, Feneriıahça. 

6uadiye yollan, Şaşkmbakkaldak! 

Köseleci sokağı, Şişlıa.ııe - Azap -

kapı yolu, Çamlıca Llseal • Kısıklı 
yolu. · 

Bu inşaat 939 - 940 senesi büt -
çesindeki tahsisatın tamamile sar
file yapılacaktır. 941 - 942 malt 
yılı inşaat programı için tetkikler 
yapılmaktadır. 

Bu programla Beyazıt meyda. 
nırun asfaltlanması, Sultanahmet
Nuruosmaniye yolunun asfalta 
çevrilmesi, Topkapı, Mevlanekapı, 
Eğrikapı yollan, Kariye camiine 
~n yollar ve saire yapılacaktır. 

126 kilo şeker 
saklıyan bakkal 
Şelızadebaşında .bakkal Osman 

Hikmet ismınde biri mfujterisine 

şeker vermemiş, yapılan aramada 
dükkAııda gizlenmiş olarak 126 ( 
ltilo şeker bulunmuştur. Şekerler 
müsadere olunmuş, Osman hak • 
kında takibata girişilmiştir. 

için lazım gelen teşebbüs~~· bo- , Ecnebi memleket-
ıunu1muştur. Umum Müdür ve • 
muavini yann ıehrlınize döneof!k- lere yapllan ıhracat 
lerdir. 

çıkmış ve Cemal, sandalın küre - 1 Sarıyer ve 'Oskldarda 
ğin.i kapınca Mehmedin başına vu-1 A kft k 

Yapılan ista~ göre, mart 
ayı içinde İzmirden ecnebi mem
leketlere 5,908,417 liralık 17,416,72'1 

lcilo eşya ihraç edilmiftir. İzmir
den yapılmakta olan ihracat git • 
tikçe artmaktadır. 

rarak yaralamıştır. Yaralı Meh • bUgun OŞDJar 
met tedavi edilmiş, suçlu yaka • tsugıinkü pıttar günü saat 16 da J 

lanmıştır. ---o---
K6prldekl Oıkldar 

iskelesi 

Üsküdar Halkevi tarafından 5000 
metrelik bir kOfll yaptınlacaktır. 

K.ofu da her atlete açıktır. Birin

ciden beşinciye kadar derece a
lacaklara spor malzemesi verile -
cektir. 
Diğer taraftan bu sabah saat 10 

da Sarıyer Salkevi tarabndan da 
bir koşu tertip ei<ilıni, ve muvaf
fakiyetle icra olunmuştur. 

-0-

Kumaş hilekarhğı 
Mah:mutpaşaıb. oturan Ali, all

kadarlara müracaat ederek, rey
yar kumaş satıcılığı yapan Hasan 
- Osmanın kendisine yün di,.e 
iplik lmınaş attıklarını bildirmiş, 
Hasan ve Osman ya.kalaruırak ta
ldbo.ta başlanmısbr-

Mevcut tek merdivenin yolcu
ların ihtivacına kıfayet etmedi2:i 
anl~ıdığın<ian .Beleaıye, Köprü • 
nün Üsküdar iskelesinde tad.i!At 
yapmağa kar:ır ·.-ermiştir. Fen he
yeti bu hususta tetkiklere başla
nuştır. 

Agova Nahiye Mer
ke:dndeki yangın 

t • • ' ===c ADLiYE ve POL/s-,-
$ilenin Ağva .. nhiye.,nde evvel- Cura çalıp çalmamak yüzün-

ki gece bir yanı;rn çıkmış ve bir ı 

fırınla 2 dükkan. 1 ev yandıktan 1 de k kani b • • t ! 
sonra sondunilmüstür. Istanbul 1 n çı an 1 ır cınaye 
jandarma kunıal!danhğ'ı yangın 1 
hakkıda tahkikata geçmiştir. _

1 
Fındık ıda gece vakti arkacla!'llDI bıçak:° 

Nümune haı;•.anesıne kaldmlmış- 1 la~ıp öldüren genç 12 yıl h pis yatacak 
tır. * Her sene oldu ğu g?bi bu sene 
de Ha-Va Gedikli Okuluna Orta 

mektep mezunları alınmaktadır. 
Bu tr,ünasebetlc Türk Hava Kuru
mu, bir müsabaka imtihanı aç -
mıştır. Müsabaka kazananlar 
Hava Gedikli Okuluna alınma -
makta<lırlar. * Atinadan bugünlerde şehri -
mıze bir Yunan operet grupu ge
lerek Fransız tiyatrosunda temsil
ler verecektir. 
* Yanndan it>baren Tünel sa

bahlan saat 8 den 10 a, 12 den 13 e 
kadar çalı:;acaktır. 

Jıya işaret ederek kısaca· 
- Dağcılarımız.. 

Dedikten sonra koluna girdi ve 
~ ış kalan elini havada sallıyarak: 

- Ha;.-di çocuklar! Yolunuz a
çık olsun • diye bağırdı - Baybay._ 
Baybay ... 

-- Baybay ... 
Oh! İstediği effet'yi yaptığına e

mindi Parihan ... Naci, bunu, onun 
kanepeye gönül ferahlığile yu
lanışından anladı. Külüstür iki 
taksi ile modalan geçmiş, elden 
dü.şünne k<>lepirlerin kendi ara • 
basile yaptığı tezat ne iae şu daki
kada tepede kalanlarla yanındaki 
genç kızın arasındaki f&I'k da oy
du. Onlar temiz hava almak, spor 
yapmak hevesile loplandıklan yer. 
de Perihanın saltanatlı gel~ini 
görünce hasetlerinden ..-ııarıuş • 
!ardı. Perihan ise terütaııe gel<i!ği. 
bu yertlen bir kat daha sevinçle 
bir kat daha hayatı tatlı bularak 
uzaklaşrnıştL Şişliye geldikleri 
zaman, Naci, hangi istikamete gi
deceğini kestiremiyormuş g>b! a
rabayı tuttu .. Ön camlardaki kar 

Bundan bir müddet evvel Fın
dıklıda arkaqaşı gemici Abdülımü-: 1 

talibi öldürmekten maznun gemıcı 
Hüseyin Deli Osman oğlunun mu. 
hakcmesi dün bitmiş ve İkinci A
ğ:r Ceza Mahkemesi kararını bil
dirmi ştir. 

Bu gcmicilerr, bir kaç ay evvel 
Galatada Şarap iskelesinde içmiş
ler. Geceyarısına doğru meyha -

neden çıkmışlar. Fındıklıya git -
mişler. Sokakta Abdülrnuttalip 
hem cura çalıyor, hem de ~kı 
söylüyormuş. Hüseyinin enişte -
sinin evine gelmişler, ·burada çal-
1!1 çalıp çalmamaktan ikisi arasın-

süpürgelerinin muttarit hareket
lerine gözlerini daldıran genç kı
za baktı. Bir au ırar süpürgelerinin 
tiktaklarını, heyecanlanan kalbi. 
nin vurşunu dinliyormuş gibi din
ledi. Sonra kızın fikrini alrnağa 
lüzum görmeden volanı Mecidiye 
köyüne doğru çevirdi. 

Tram\'ay garajı önünde vatman
lar sahlep içiyorlardı. Likör fab
rikasının modern binasını görünce 
Naci: 

- Yanlış yola mı saptık? 
Diye mırUdandı. Kız, gözlerini 

daldırdığı yerden ayırmadan ve 
başını çevirmeden ooı:du: 

- Nereye gilmek istiyordunus! 
- Yeniköy, Tarabya, Büyükde-

re ... Bu havada Boğaza doyum 
olıınaz. 

- Tamam ... Doğru gidiyorsu • 
nuz? 

- Bu yolu ötedenberi iyi bili -
rim amma ... Şu büyük bina, et
raftaki zarif köşkler beni şaşırtır 
gibi oldu. 

- Heıısi yeni yapıldı_ 

da kavga oa,gOsternı.1§ ve kapuun 

önünde Abdülinuttalip, Hüseyini 

:bıçakla yaralamıştır. Hüseyin Deli 
Osman oğlu da bıçağını. çekmiş, 

Abdülmuttalibi birçok yerinden 

yaralıyarak öldürmüştür. 

Hadise, bu şekilde sabit görül • 
müştür. Mahkeme, Müddeiumumi
liğin isteğine de uygun olarak, Hü
seyin Deli Osrnanın tel'ıevvürün 
ve kasden öldürmekten 18 sene 
ağır hapse ve Abdillmuttalip, onu 
bu harekete tahrik ettiğinden, ce
za müddetinin 12 seneye indiril -
mesine ittifakla karar vermiştir. 

Fabrikayı geçmişler, üç yol &t
zına yaklaşıyorlardı.. Naci sol ta
rafı işaret etti: 

- On dört yıl önce burada yal. 
nı.z bu teneke kulübeler vardı. 

- Şimdi burada oturmak moda 
oldu. Havası da iyi. Etraf açıklık. 
İnsan burada kendini hem cam· 
pagnroe hissedi,1U", hem de ,eh· 
rin yanıbaşındt yaşıyor. Mecidiye 
köy, nakil vasıtalarıııda.n bıkan :t..
tanbulun yarattığı yeni saylfiye -
dir. 

Asfaltın çatallaştığı y-ere gelince 
Nacinin sağ tarafa saptığını gören 
Ferih an: 

- Bu yol Yıldıza gider ...• dedi· 
Boğaza giden sol tarattakidir. 

Delikanlı derhal durdu ""' ara -
bayı üç dört metre kadar geri geri 
sürdükten sunra V'Olanı ·sAr'atle ..
la çevirdi. Araba tekrar durdu. bir 
iki kere ileri geri gitli geldi. Htllll 
bu manevrayı yapıyor, hem dı9 
konuşuyordu: 

- Burada bir evim olmasını is
terim doğrusu. 

- Benim de o•nım çok çekiyor. 

Belediye, şehrin birçok yer • 
!erinde yeni taksi durakları ihda8 
~ek üzere tetkiltler yapmakta. 
dır. Böyle ilkle bilh-a geceleri 
Ani ihtiyaçlarda halk lı:ola~a tabi 
bulabilecektir. 

Bundan ıbaşka her semtteki bü
yük garajlarda .liabaha kadar ha
= taksiler bulundurulması karar
laşmıştır. Bu garajlarda sabaha 
kadar nöbetçiler bekliyecek ve te
lefonla yapılan müracaatlarda dahi 
derhal otomobil gönderilecektir. 

Edlrnekapı ·Otakçı
lar yolu ID"aatı 

F.dirnekapı ile Otakçılar yolu -
nun inşasına hız verilmiştir. Yolan 
mayu sonuna kadar tamamlan • 
ması için alakadar !ara direktillı!r 
verilmiştir. 

Yolun akar çeşmeye kadar olaıl 
.kısmı tamamlanm~tır. Yolun sol 

tarafındaki mezarlık: duvan bet 
metre geri alınmakta ve yol geııif
letilınektedir. Yol parke olarak )'ll· 
pılınaktadır. Diğer taraftan Eyüp -
Rami yoluna da başlanacaktır. ~ 
ride Edirnekapı ile Otakçıla.r ar-. 
smda otobüs işletilecektir. 

Yeşllaycıların kon
ser ve temsilleri 
Y eşilay Gençlik şubesinin kon· 

ser ve temsil, aylık, umumi, üçih>
cü toplantısı 12 nisan cumartesi 
günü saat 14 de Eminönü HalJoe

vinde yapılacaktır. Bu münase -
betle mczkılr Kurum umumi kt
tipliğinden aldığımız bir teze -
rede azaların davetiy>elerini her 
gün saat 14 ile 17,30 arasında, Sir. 
keci, Şahinpaşa oteli sırasında 61 
No. lı Cemiyet bınasından alma -
lan bildirilmektedir. 

Bakır öy Akliye 
Hastanesi 

idare MüdlrlOIO. 
Bakırköy Emrazı Akliye hasta

nesi İdare Müdürlüğüne, Haydar
paşa Nümune hastanesi ayniyat 
muhasibi Edib Akgül tayin edil.· 
miştir. 

Gar büfesinde 
ihtikarı 

Aksarayda oturan Sacıt, alaka
darlara müracaat ederek her yer. 
de beş kuruşa satılmakta olan şık
let sakızının Sirkeci gan büfesin
de 7,5 kuruşa satıldığım §il..ayet et
miş, tahkikata baslanmıştır . 

Mevlidi Nebevi 
Kandili ~ 

J ~ 

9 nisan 941 çarşamba günü ~~ 
1360 Rebiülevvel ayının on ~ 
ikisine müsadif ohnakla önü- ~ 

müzdeki salı günü akşamı ~~ 
(çarşamba gecesi) Mevlidi Ne-
bevi olduğu ilAn olunur. ~l 

İstanbul Müftisi: ~ 
Felımt Ülgen~ 

Fakat Cavid.anı bir türlü bndıra
mıyorum. Faraza bakınız- Şu eoL. 
daki ağaçlığı görüyor musunuz? 

- Evet, harilı:uMıdıe doğrusu. .. 
- Harikulade amma ... Kaçır .. 

dık. Satıldı. 

- Kim almıf? 
- Bayan Safiye, 

-Sabnu mıT 
- Bilmem 

- Sanmam, ev~ 
Ev ... Karlı sahralar arasırıda u

zayan yollar kadar insana ev ıı
reti veren ne vardır! EYde otur -
mak:tan bıkan insa mn gurbet jştl.. 
yakı, gürbette dolaşarak tekrar 
~e bir ev ôştiyakı alevlendir -
ıınek istemesinden ileri gelmez mit 

EY- .. Sevilenle baş'>a .. kalınan 
yw:. 

Ev ... y abaı:ıcı göılerin ~ 
ve kontrolünden Jaıçanlann sılm
dıklan yer. 

Ev ... Naci hem arabeyı ~. 
hem de muttasıl beyninin içinde 
bu kelimeyi tekrarlıı:oıdu: 

- F.:v ... Ev ... 

Geçe11 Mlleaia hniranınd•~ şguJ e 
ri ~tere ile Vi.Ji arasıdalu af' kald ı 
naaebetler, zaman zaman al<' . ıı~aln; 

. _,_, 1 b' d ncır eı 
nıp, :t1ıUUll eşen ır yanar b .. .., 
,__ -'-tedir Bu .. bt uyu, .,.,nzem,.,., . munase ,. d 

,- ene 
ea bliyük krmni, iki devlet endill 
naıımamıın çarpışhğı iÜJlkr 11 tik m 
fıncla goeçirmifti.r. Gerçi bwıun' ·adan, 
ticeaiııde Ü)'asi münasebetler 1 İngi 
silmiştir Te esasen İngilterenc~ maktı 

Golle hareketine karşı taı:v bu 11 

melde oldutı> siyaset kar~ısınd• gemil 
§İ ile münasebetlerin iıla• miş d 
mümkün değildi. r bu zı 

İngiltere Vişidcn, Dö Golle t kapatı 
hareket etme.ini istiyor ve c' •.peye 

. İn ·ı·zı . h'· l• ı r. Fa ymee, ıı ı· enn ucunı • .,; 
uiruyor. Vifi Frannsmın 'aıl en 

• . ? •aş ya 
ti nedır.. di İn 
1- Almanlara j'Öre. mağlfiP iuşa 

muş ve ~p tarafın~a? sulh ,';iliz t 
Iarmm dikte edılmcsını bekle düay 
te olan bir memlekettir. Sulh a çal 
teılilmedikçe Almanya ile Fr Üyük 
ara<nnda siyasi münasebeti ebi!" 
mevcut olduğu bahis mevzuu nıo · 
mu. Geçenlerde bir ajan.;, Alııllr. Pa 

ya ile Fransa arasındaki mün~1 Şile 
betlerin gerginleştiğinden b•~ 7.J:ah 
dince, Berlinin yan r.,..mi söıtl'•~k k 
buna hiddet ederek demişti k :u 

- Almanya ile FTansa ara"'t' ~tl ~r 
siyaııi müoa...ıbet yoktur ki bu; . "" 
gerginliğinden bahse<libıin. · n ç 

~ inı:-ilizlere ıöre, Fransa· ı. ing 
ırifterenin, vllcibelerini yaplll~ ıştı
nıüttefik.idir. İngilizlerin naz• izaİ 
nnda Fransız ittifakı henüz JJI' bu. g 
dir ve devam etmektedir. Fr,.ı>' dat 
İngiltere ile birlikte harbt f areJ 
mq ve müttefikinin mvvafak•1tiyet 
almadan düşmanla mütareke . le 
za etmiştir, Vi~ bükfunetinin 
yolda hareket etmeğe hakkı ) 
tur. 

3- Vişi hüldlıneti ise, bi tı i ha 
bir devlet vaziyetini takının 1l Yy 

Bu sebepledir ki, İngiltere ile;::• 
manva arasındaki mücadelede _J, lı 

.. ~.ere 
disine bitaraf muamelesi '•r:t' lngi 
masını ve bitaraflık hakla 1 .. , 

'"' hürmet edilmesini ııırarla t• idiı, 
etmektedir. liı · 

Bu itibarla, İngiltere liri 
Vişi hüJaiıneti aramıdaki ıu~'' dü 
sebetler ıerı:-lııleşmiştir. il• l~riıı 
verildiğine göre, Vişi lıükılıı' lteçt 
Birleşik Amerika ı .ısıtasile i~I fet 
tere hilkfımeti nezdinde pr<•1 iil e 
toda bulunmuştur. Fransız g ili, 
teleri İngiltere aleyhinde ne~rif.:, hüt 

• 'U (' • 
yapıyorlar. lngiliz ırazeteleı1 t nı, 
Vişi hükumetini AlmanyanıO Yon 
mellerine hizmet etmekle il~ ! .. nıit 

. •uyu 
edıyorlar. l<ld 

Vapurlar İngilizlerin iddia b U:· 
tikleri gibi, Uzak Şarktan nıı f' d tı 
liyorlardı? Yoksa Fran,.,larıP 

1 
ır. 

dia ettikleri gibi, Alrikadaki 
1 
~ına 

Fransız limanından mı ~·ükl,'ı ~e 
mişlerdi?. Yükleri kauçuk 

1
' uç 

yok"IB arpa ve pirinçten ibı, ek 
. .ı·• M .1 k 8 r •ada m!y. ı.. arsı yaya mı yr. ·ıı;; ~tsid· 

rikada başka bir Frnnsız linıoP ~ .. 
mı gidiyorlardı?. Anlaşılan l~f; .. ~ 
tere ile Vişi hükiimeti ara ;ıP 0 ı a 
ihtilat mevmu budur. Bunl•',ıt'\ 
gemilerin muayenesi netirc::.i d~e 
anlaşılacak olan meselelerdi. ~ b 

Ve işte laı:iıterenin bu ihtil .ı •h 
, a o 

en çok hakh olduğu nokta d• ~ırk 
dur. İngilizler, vapurlarda kol 
olduğundan şüphelenmişler ol 
::ııı.ııhariplere devletler hukuk~ İ 
verdiii salllı.iyetlere iatiııat 

1 
rek buııları muayene etmei' 
ıebbü.t etmitJ.erdir. ViJj. hiikiı~ 
kendisiıı.i bitaraf addebe bıle, 1 
cilizleria btı salihiyetini m~11'1 
ta etmesi içla de ortada hiÇ 

aeltep menut delildir. Bu ıib~ Ha 
lar akıada bitaraflar bile iıı İ 
reye m-Jt:M hakkını in_kit I 

niyecel<leri lpadir ki ingili' in 
·-·- . -'-~- v· . ~ 1ev .....,, ua111D17..,....... ışıye 1 
fiddetli bir iihiru 11Yaıunıti'1' J b 
cilizler, biru da haldı()~ 
man.ya iie ıiriftiklerl hayat~ 
mat möcaclelesiain, ayni ....,. ·~ 

• 1 bu. 
da Franaeaı• da miicadeldl ~ 
duğunu iddia etmektedlrlef• 1 ~ 
lı:ibten eter Franaa, ı..,on 1 

olmazsa, filiyatta bltara1 ıı;.,. Ve 
tavrını talanabiliy ..... in&, ıl ' 
terenia Alınanyaya br'f' "' I 1

• 
veıneti ...., balya7a luırp ı.as-",; ıı 
zaferler U3"''1ntledir. hıgl~l<,ı : , 
ka ve.met! kınlsaydı ve Aft1 ,1 . 
İngilizler mağl(ıp olsalardı. ~~ l 
&a c<>lctan dikte edilmiş hir ",1 l> 

~Deva.mı 5 inrl p:1( 



ya tezgah arı 
tere emrinde 
ı.nııza daha ) akın ıe!diii 
ikan patırhbı"l biı.i daha 
gu} etmekle berat.er, eö
kaldırıp uzaklnra. b~~tı
nıan barbia bırb.ırın• ı 

ncirlc
1

me Iıidbelerı isin • 
bü) ük Atlantk ınubare • 
de ne safhalarda olduğunu 
endimize oruyoruz. 
tik mubarebesı Alınanlar 
adan, denizin üslilnden ve 
İngiltereye J;İdcu gemi

maktır. Şimdiye k~dar Al· 
bu muharcbcd~ bir çok 

gemilerini deniım dıbine 
miş değillerdi;, Fakat İn· 
bu zayiatı bit !;Ok cihet
kapatmaktadırlnr. ~inıdiye 
peyce gemi nıusadcre et
ir, Fakat bundtıll ~OIU'B mıi
en müsadere cdilPcek ge-

aş )avaş kalmıyacu ıLa gö· 
di İngilizler mütemadiyen 
inşa ett rmcktcdirler. Yal
liz tezgahları de·,;ı, hemen 

dünya tc.zgahl. rı ;ngilıcre 
a çnlışı~or. Sidacy, hır dc
uyu · tonajda dürt 'apur 
ebil'r, Kisland te: gahları 
rrıotürhi upur sıpari~eri 

· Pa i(ikte Kokatocs tez • 
şi~eııler ynı1maktndır. Ka· 

2 Jhları da İngiliz zayi:ıtını 
ca ka iliyett"dır. Amerika 
dan hariç ... 
har içinde denizaltı harbi 
'detile devam ederse, mlİ-

in çetin olac f om• ~ü~be 

ning Sten rd• gazct..: .. i şöy· 
ıştı: «Alman) r. hurb~ !i et• 

nizaıtı He b şladı. ş.nıdil<l 
bu g nıile.rın miktarı ~ edi 
ar vardır,. 

.arelerc geline", bu snbnda 
Yet her gün >eni bir inki· 
terınekfedir. Bilinen ıey 
i, İngiltere Victlcy, llarri-
Pitfayr tipi tayyarclerini 
. illcı le dcfiştirmcktcdir. 
ı halde Ilavker Tornado 
YYareleriniD sür'at: :-antte 
oınetreye yaklnşnınktaıbr. 
rdıınan tayyarelerı lle baş-
erle değiştirilmektedir. Ye· 
lngiliz tayyareleri dünya -

Ür'atı ~e CD kU\ ,·c Ji ma
İdir. 

iz irnparatorluğu1 sadece 
nritanya adalan değildir. 
d~nyaya yayılmış biiyük 
crı11 geni~ mesat birliğidir. 
geçtikçe, İngiltcreniıı deniz 
:erhe.rliği daha zi) ade te

. etmektedir 
ıı· • 
h~ı anıharı. B' ılnn A v'f1st-

utu .;) 
. n teçhizatı ile altı fır-

nız aşırı göndcrnıiı;tir. Ye-
011 nüf 
..... 1 usuna ıaliınen daha 
... ı )O k' o ' 
lÜk hn 1 i hazırlamakla -
dır B arp fao·iknlara kur • 

· rend k h 'k e urulan mitral· 
rı asınd 30 

dır a 00 nnıcle (&lş-
rıo . Ayrıca 3jOO ·ı t ela 
k . ~an pıo 

1 • ~ np akta dır 
il ı Zel:tndu 'k' . • 

ij .. 1 ı fırka teckU et- • 
tık Çun •. b" 'll 
.: ~ k . cu ır f:rkn> ı tla teş· 
ıp;••C iızcredir 

d ada "e . b'. 
S'ıd' .., nı ır iptid:ıi l'.ladde 

il I)" 
.... · un3 a ııikcl hf •lısa· 
.. uzde 88. 

· har ı oratlatlır. 
Ull P fabrikalnrındu toplar 
ı.r ~ trıot" ı ' 

tınekte 0~ er, kamyonlar i -
. da d'v dır, On altı deniz tcz-
1°ıJJI b tı· ıger geınil relen maada 

ir a"Iam:ık isin {ıı,l kor -
b ırk:ıllnınnktndır. İngiltercde 
; ,.ı! =.:: .. :::d•r. Kanada, ln-

Eier İnl'iltere tek kale o
larak Almanya ile karıı 
karııya kalmıı olsaydı, bu 
harpte daha çok mü§kül
ler geçirecekti. Fakat her 
taraftan Büyük Britanya
ya kollarını uzatan İngiliz 
İmparatorluğu ve s~nra 
Amerika muvazaneyı te
min etmiıtir .• 

gilterenin bilhassa havnc.hk ıuck
tebi haline girmiştir :. } 000 pilot 
yefo~tinncğe devam edilmektedir. 

Afriknda General Smot büyük 
Büyük Britan> n) a aı tık o kadar 
kafa tutmamııktadır. Hnrp Afri
kaya ya) ılıncn1 e\T'\Telce tereddüt 
geçiren dominyonJara ~i~ . hıırp 
bahişi gelmiştir. 200,000 kışılık or
dusunun >arısı Jlabeşistanda ve 
Sonınlide ital) anlara karşı har • 
betmektcdir. Cenubi Afrika, İngil
tcreyc başka tlirlü de >ardım et
mektedir. İngiltcrenin ecnebi mem· 
lekelerden sipnrişlcrini finan c 
etmek için altın isth aliitını ar 
mal;:tadır. nu suretle Trans\ l 
topraklarından tnn a~c, malz~.me 
ve yİ) ccek maddcforındcn mut.e
şekkil dağlar ~ ticude gclınektcdır. 
Hindistan yarım mil> onlul oru
sundnn dörtte b'rini Lib)aya ve 
Mısıra göndermiştir. Fabriknlan 
ağır toplar ynpmaklndır. Hul~ a 
bütün İııgilt re müstcn lel clerın· 
den çeşit ç ı;it harp ihtiyncına ya
rıyacnk her tüı lü malzeme gel -
mcktcdir. 

fı;te İngiliz imparatorluğu budur. 
Şi~di baş kale vazif es· ni gören 
Biiyük Britnnl n tek bnşına 1 1-
nıış olsa) dı, artık bu iin daracık 
bir çukur h r cimi olon Mnn· 
şın öte tar € ndn Ahıınnyn:ıı.n ~ar
şısıdn güç da> anırdı:. İn .lız ~m
p&ratorluğu ise bu mu\ azencyı te-
min etmiştir. 
Şimdi iki l{olos ölüm mücadele· 

. de knrsı ı nr ı) ndır. Almnnl o: 
sın ~· d d' •Bn sene harbi bitirecc ım> c ı. 
Bih iik hamlc,inin beklenildiğine 

şü~hc ~ol-. in il_tercyi _isfln!? mı 
kalkacak?. İngihz smaı 1 abıhye • 
tini mah\'etmck ve monc\'iyatını 
bozmak için fabrikalarınm altını 
üstiine mi getirecek? Büyiik Bri
tanyayı yüzlerce tehtelbahir 'Te 
tayyaresi ile mııhn nrn mı edecek? 
Afrikayı ve Akdcnizi süpürecek 
mi?. Taarruz te ehhıislerindcn bi
rini veya ikisini ve) a iiciiııii bir
den mi tatbik edcct>k?. A1rnanya
da bile bu feci sırrı bilen belki 

on iki kişi ~ol.tur. Yalnız 'azıh ve 
muhakkak olnn brşcy \ar ki, bil-

"'- arpışnın giinlcri ynkln~ıyor. 
yu11. ç 'b" ı: ·ı 

F kat anlattı~rınıız "' ' ngı -
a .. b' d tere bugünlerde her guıı ırnz a-

ba vasıtası ve kuvveti artarak ha· 
zırlanmış bulunmaktadır.• • 

__._HALK~ 

_.ÔTUNU 
lı Ve lıçi Arıyanla.r, 
ıikôyctlcr, temenna· 

l-._r ve müılriiller 

t ~l ROMAN: 104 - . I 
~ en de Seve ek ~n · 

Yazan : TEM iZZET BENiCE_ 
. ··ndunnczdi. ln nı-

, e .. ümid ıu sbo . eok s \ilor "e 
ki o cuı ::ı 

) oruın ı ld ki rı dognı-
butun oyleını ho t:lık d hı ol 

A bır a k dur. en on h d ı 
llal'l N ip ııun uun nu 

r l ıç b.r ııı n d . 
· 1 k en ı · ide ka> bctmcc ı ı;c ' 

tı 1aı \'C .. 

ni ôlünıun kt c ua , crcbılen 
B ır'et Ul • 

atamaz. u . b"tün çer· 
dece bc>nı u 

sadece ve sa ·ı tilale veren, 
çevcsilc ateşe ve 

1
1 k' durduran, 

k i nıan ı ı . 
nıuhn mey • . · soı düren, 
düşünce kabıliyctlcrıılı~riıdiır. Bu 

son teza ı d 
bir marazın. ibin hareketin e 
tczahtir Hahl Ncc uk azra-

·ı dır l,'a\fUC ' tamamı e ,ar . ı· kcn bile gôz
bogaza ge ır 

ille boga~ . 1 bakı~ or \' c •. 
lerimin ıçıne .nası Jde beni ıçi e 
na ıl du) uşlu bır sev 
siııdıri) ordu. 

Bir muharrir arluıdaı, §e

hirdeki umumi bahçelerin, 
yani parkların, birer haylôz. 
yeri mi olduğu malini soru
yor. Bu suale aebep olan ka
diıe ıu! 

iki arkadaı, akıam üzeri 
İ§lerinden çıkıyorlar. Yorgun 
kafalarını biraz dinlendir
mek istiyorlar. Civar parklar
dan birine giriyorlar, fakat, 
biraz ıonra, çıngırak çalıyor. 
Park tatil edilmiştir. Halk dı
ıarı çıkmıya davet ediliyor. 

Muharrir arhacla1 gibi, bi
zim de aklımıza gelen düıün
ce §Udur: 

Gündüzleri, herkeı itinde 
gücündedir. Parka gitmiye, 
İ§İ olan bir vatanda§ın vak
ti bulunmamak lazımdır. 
Gündüz ortası, parka, an
cak haylazlar gider. O halde, 
parklardan istifade edenler, 
yalnız hayazlar oluyor, de
mektir. 

T ahdir ediyoruz ki, park· 
ların, geceleri de açık halma· 
aı bcllzi, bir takım mahzurlar 
o;taya koyar. Fal at, nihayet 
gecenin muayyen saatleri 
vardır. Mer:ea, geceleri -hat
ta geceleri de "il, akşamları 
d~mek daha doğru olur- yaz 
ak§amları, parkların aat ona 
lladar açık bulunması zanne-
diyoruz ki, bir mahzur tevlit 
etmez. 

BURHAN CEVAT 

~, 

Bcyoğlunda oturan Abdülmelik 
isminde bırı beş kuruşa aldıgı ha

ritalnrı mekteplere ve diğer mü
esseselere Kızılny nnmına 10 ku
ruşa satarken yakalanmış, sahte. 

karlık ve ihtikar suçile Adliyeye 

verilmiştir. 

Şimdı artık kış mcv fr l ni at
lattık, yaza g çtlk. I<'nknt hu inti
kal devrinde vucutlnnmıuı da bir 
bn!:kalık ıız olur. M el1i k m
m~ın fa iyct dnha zı) de gclı ir, 

art r. Vuc d ze d ta leni bir 
gençlik gcldığ nl hi ede .,., Bu da 
kanımızın bu blr n \ i t z 
sınden ılerl gelmektedir. Ş ı ld 
tabı:ıtın vucu ilmüzde yap ı bu 
n f de ıklı c biz de ellmızden 
cldiği kadar yardım etmeliyiz. 

selfı kışın a ı tı ız p stırma, 
s:ıl m, kon rvc ve lre gıbl dur-

u , e ğır şey erden artık elimlı.1 
çekınelıyh:. Buna muk bıl kanın 
tazclenmeshlc dnha fa l ne yar-
dım edecek, mümkün olduğu ka
dar vitamini bol sebze ve meyva-
lara ehemmiyet vermcllyız. Yani 
mid yi bir n \ 1 bahnr ramıwmı 
g bl hafif tutmak lAzımdır. 

İntikal mev iminde yalnız. mide
miz de l, gls m ve ku mımıza 
da dlkknt cdec z Y dl d ye 
hemen f nllcl rl fırı tıp t a
ca ız. Damıa ute not ol c ız 

_ Mcs'uduı 

Dyordu. Muhakkak ki, o anda 
karşı ına çıkmam ona bu saadeti 
en ıleri ifndcsile tnttıl'dı. Belki de 
beni hiç beklemi~ or, ka • r:ın ha· 

nt ufkunda öUlmiin o u du:.!tınu 

du du)n k.ılbiııin çı pmı nı 

b J li~ ordu. Bır nn c lcccl o , 1 ı 
·nı t ın nl 

1 n o 
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Yavrum! Sana küld~ 
hı am giydirmişler I 
"İnsan ağaç altında uykuya da
lar da hiç övüşlenmezolur mu?,, 

~öZ2.f Yazan: &0SEYi BEB ET 3--
Hakim davacıya sordu: 
- Anlat bakalım, davan nedir? 
Davacı anlatmağa başladı: 

- Efendim.. Ben elma şekeri, 
horoz şekeri satarım. San'at bana 
'babadan knlmadır. Ta çocuklu -
ğumdanberi bu işi yaparım; ço
luk çocuk, aile geçindiririm. Kışın 
da, keten helvası satarım. 

- Çok uzatma .. Yalnız davanı 
anlat! 

- Evet efendim .. Devamlı anla
tıyorum. Havalar ısındı.. Herkes 

·-lara, çayırlara, bayırlara do • 
~ e b ladı. Bizım de ışimiz, 

roluk çocuk varsa orada -
dır. B'rkaç gundiır kırlara çıkı. 
yorum .. Allah b reket versın, bı.r 
kaç para kaz n rum. Dun deyi
ne kıra ç.lktım Bizım is malum .. 
Bir süpürge s pasının uz rine ha
sız sararız. O hasırın iıstune de, el
ma şekerlerınin sopalarını sapla
nz. Hasırı tam donattım. Elma şe. 
kerı, horoz şekeri, dopdolu! .. 

B raz dolasıp birkaç tane :ıt -
tıktan sonra bir g v klik geldi. 
Bır n • ç altı bulup oturdum. Sırığı 
da ) ere sapladım. O da yanıb -
şımda .. Otururken, ô le u andım. 
1 _im geçive mi ... Bı mem n 
dar, bir saat mi, iki c::aat mı uyu. 
muşum ... U andı ım z ma 
sırı_,ını yanımda goremedim. Et
rafıma bakındun. Acaba b r ar -
kad mu 'p ık mi }ap ı di)e ... 
Yok .. Bir d b ktım kafamda ka
ğıttan bir kü · h v, r .. Kasketim 
de ) k. Pnbu l rımı da ayal l ı -
rımdan çıkm!-lllar. Cebimi yokla -
dım ekel' paı al arı d 'ok ... So -
yulduğumu anladım. Kalktım. Ya
lın a ak, bası kabak, bir o tarafa 
kostum, bir butarafa ko 

- Elma sınğını ben çaldmadun. 
- Ya kim caldı? 
- Ne bıleyim ben efendim .. E· 

ğer doğru söylüyorsa, ba kası çal
mıştır. 

- Senin elindeki elmalar kimin
di? 

- Benim efendim .. Eskiden şey
tana uyup cahil ıkle bazı ı ler yap. 
mıştım. Şimdi artık te\ bekfır ol -
dum. Elma şekeri, horoz şekeri 
satıp geç'niyorum. 

- Pekı .. Buna lrulfıhı g ydircn 
sen değil mısin? 

-Ha ır efcndım. O kul hı baş
kası gı) dırmiş olncak. 

- P kı .. Bu kasketle i karp n • 
ler kimin? 

- Onlar da benim efendim .. 
- İyi amma, kasket b ına, is

karpinler nv ına u~muy r. Hal. 
ibuki, da ·acı R ·de ikısi d u u -
yor .. De k , ı ı de onun!.. S nin 

olsa, sana da u ardı .. 
- Ef nd m . Ben onları Bıt a

zarından ucuza, eld n d me 1-

dım. U) masına u)mam ına pek 
ha madım. 

- Ona da p ı dı el 
Ya S ff t ,anına lıncc, 
kacmaga ba dm? 

- Tenha yerde, bırdcnbıre clın
de bı n üz rime ) urudu. So) a. 
cak, bı aklıyacak andım. Korkum
dan kaçtım. 

- Peki .. Otur bakalım!.. Şu şa -
bitleri çağırın ... 

Şahıtl r çağırılıp dinlenıyor. Ra-
şi n el a s ını çald nı, Snf-

f t kf. ıt kül h ydırd nı ö • 
ren k' m e ) ok .Fakat, şahitler, 

'Me)danda kiınsele.r yok Saff t'n önünd R ıd n kaçtı•nnı 
payım? Başka çare yok Y l görrnu l r .. Yakalanınca da 
tum, eve g d yorum. Silivr l - An an a •abe c im .. Hep ıni 
sınd n içeri gırdim. Orl dan, Et verey m.. B nı bırak! dedığıni 

meydanından vurup Fatıhe çıka. jı;ıtmişler. 

cağım... Şehremıninc eld m.. ı Ra idin hır ızlık ve yankesici -
Tramvay caddesinde ta uzaktan likten, sekiz dokuz sabıkası var. 
bir elma şekercisi gördüm. Sn ık, Mahkeme, Raşıdin suçunu sabit 
benim elma sırığına benzi 'Or. A- • 

görüyor ve altı ay hapse mahkum 
yaklarımı açtım .. Hızlı hı lı yiırü- edip tevkif ediyor. 

meğe başladım. Biraz yakla ınca Samilerden, yaşlıca bir adam, 
dikkatlice baktım. Bac:ındakı kas-

mahkemeden çıkan davacıya ta -ket de benim, elind ki sırık da ... 
kılıyor: 

Ko tum.. B n •• koştuğumu gör -
- Yavrum! Sana kü1Cıhı tam gıy-

dü .. Tabii tanıdı da· El ndeki sı- dirmisler ... Amma, kabah t·n bu-
rıkln o da ko ma~a ba 1 ı. O koş- .... 
tu ben ko tum. E~ · k t • tnn yu s nde .. İnsa~ a aç nltında uy-

• . 1 kuya dalar da, hıç sövu lemez o-sonra niha~ et, Sarıguzeldc ) ctiş· 
1 1 

., 
• Ü t .. I ur ar mı. 

tim. Yakaladım. um yuru - ------------
dil .. .1 gaya başladık. Polis ye. -
tişti. Yakalad m. Polise anlattım: 1 Paskalya tatili 

_ Bu elma sırığı, ba ındnki kas- b. 
ket, ayağındaki iskarpinler, hepsi ve ecne ı ler 
1benimdir. Ben uyurken çalmış .. 
dedim. Bu da: 

- Hayır! .. Bunlar hep i benim
dir. Ben elma şekeri satarım .. O
nunla geçinirim. dedi. 

Sonra tahkik cttıler .. Sabıka -
lının bıriymi . Hırsızlık .. Yankesi
cilik hepsi bunda ... 

- Otur bakalım .. Saf t, sen kalk 
anlat. Nasıl çaldın elmn smğını? 

''e dııur dibindeki o ba dönmesi
ni geçirdikten sonra eve çol müş
kulntlıı ~cldim Kapıdan jçcriye a
dımlarmn nttı rım ,akit <.."\•İne ge-
len bir k dınm dı ilibi \'C duydu

ğu h 

Şehrimizde bulunan bazı ecne. 
ibilcr aralarında anlaşarak paskal
ya tatilini Uludağda geçirmeğe 

karar vermişlerdir. Slmdiden Bur
sadaki otellerde ve Uludağ ote -
linde yerler a) rılması ıçin müra -
caatlar yapılmıstır. Uludağın git. 
tıkçe ı bet bulduğu gorulmek
tedir. 

Dhe cevap verdim. v~ belli idi 
ki, epe~ umandır: 

- idarei ma lalınt •• 
Dedikleri kabilden de ol a ken· 

dimi ~alan sös lcmiye alı tırıyor, 

lıclc Salihc karşı taın J nlnncı o

lus or, knrııl.tcrimdcn, bcnlicim -
den 1 ay bedi. ordum. 

Demek ki, in n ) alan SÜ> lem iye 
hi>> le bö~ le nlı ır. il l kadınlık 

bo~ le b 'le lı r. H le kadınlık 
~ e koc lı nı el 1 rinde Erkek bel 
ki l urı nıa ) al o si>) lerk n bir ka

dın kn ar miışkulat çekmez. 
- İşim çıktı! 
Arl ada larla bulu mıl n mecbur-

dum .. 

Başmnbarrlrler 

Ne Diyorlar? 
IK DA• 

Abidin Daver cAlman Yugoslav ecr
glnliğı> ısımli bugilnkJ B ak.al ın
de Yugoslııvyıı ve Balkan ın vıızıye
tmın guniln meselesi olınııkta devanı 
ctilğinı ve bu geri:ınlığin muvakkııten 
ycrmde saydığını soyllyerek: 

cBu bır gilnlUk tavşamıyıı bakıp ıa 
Almı:ınların Yugo lavyaya k l'Gl d117-
duklnr1 kin ve g zabln sUkCUlct bul
duğunn veya Balkanlara mutevccclb 
ihtirnslarmdan vazecçtlklertne hilk
mcı ek yanlı olur. Sonra sinir har
binin b r b ycsl de hnsmı ş:ışırtmak 
ıçin, ara ıra i~ gl'v tmeyl Amirdır. 
Alm:ınyn, Balk d ınuUaka bir 
ŞC) lcr yapacaktır. Butun B..ilkanlılar, 
bir b kına uğramamak ı~ n, tamıımile 
uyanık ve mukabcley hazır bulunma
hdırlar.> demektedir. 

YENi SABAH 

B. Yunus Nııdı cYugo ı aru> 
li b ıcu il ım k 1 ı ıdc harc-

c;.ı do ru ııw bu oldu unu ~• 
bu y .. nı Lh•erın y rattığını aöyll
ycr k: 

c ca\ z ve istilAya uğratılacaiı 
tchdıt en:, e bu memleket uzcrlnde 
) P lan • bır hadde vardırıldı 
kı ı.ki 'et 'e askeri müda-
lı wı y h b na verilen 

r n m 1 t syan etti, Ha-
Uıhakl,umune boyun eğen za;:rıı 

ey 1 p süpurerck vazıycte kencll-
s ı kıın o du. Bunun fiılcıı de, esasen 
de 1111 btr iıı oldu.:unn ıüphe olma
mak a beraber h rice karııı memleket 
i tıklalmln korun nası kayn ğma da
yandı 111 da bllmı.ycn :yoktu Avnıpa
)1 ve dünynyı kcndı key1flerıne yeni 
bır nıza n sokmak ıstıyen keneli te
şebb ın n d nılleU -den göre
ceği l ısn sız. urctte umumi mukııbo
lo \ e mukavemet n sadec bir misali 
ile k ılaşı:ıorl r > dem ktedlr. 

VATAN 

1). kt•• .. . f ti . dd d •••••••••••••••••••••••••••• 
ırc onın zıya e nı re e e-

çok 
knh\C iç'l or unuz?. 

- Çok kah e çh oruır., çunkiı 
çok ıc k. Ha tı ke c.tın' . ll nı 
bir z da ~or wıum .. 

' KİMSESİZ YA\'RULAR dl.LE- ' 
ınc dlm. TIN ŞEFKAT İN İl\'D 

ll şl>utibin çoeugunun stinııet dil- BARINIR! 

guııuı ne 8İtme)c mecburu n .. 
H lehe 2ldeeegim. 
Mudur bey ccl benı I t nbula 

gönderi) or .. 
tArk Va.r) 

•••••••••••••••••••••••c~ 

Z Si a 
verir 

Günün hararetli mcv ... u rı 
araıında, ed._biy t c e !>i 
münakaıalar, b;rinci plc.ı. da 
yer alıyor. Bir akş ..... m refı •• i
mizin açbğı ankete şny nı 
diltkat cevapar ver lİ}O • 

Bir kitapçı, bir ıerı n olo
ji ne§retmi§.. Bir de, « dın 
muharrırlerimiz» den b e· 
den antoloji vamiı .. İyı, ori
janal bir fikir .. 

Biz, ıahscn, bu antolojiyi 
görmüı değiliz. Bir arkada., 
tın anlathğına göre, mevzuu 
bahis eserde Suat Dervişten 
bahsedilirken, aıağı yw: n, 
ıu mealde bazı §eyler yazılı
yormuı: 

«- Günlük gazetelerde 
bazı yazılar yazıyor. Bun &• 

rın edebi kıymeti fazla yokıa 
da ... ilah .. » 

Bu s tırların manası §U? 

Günlük gazetelerde intişar 
eden yazılar edcb: ym ttcn 
mahrumdur. Bın, yh, 
Su t Dervi§ tc, bir dip de il, 
günlük gazete yazısı yazan 
bir muharrirdir. 

Bizim gibi, herkes te, ıanı
yoruz ki, ayni man yı çıka
rır.. Bu kadın muharrirleri 
antolojisi mevzuu, matbaa
da, bir çok ar ndaıların bu· 
lunduğu har re li bir media
te konu ulu)ordu. 

Ark~da§ımız Niz mettin 
Nazif, «Günlük yazılar ya· 
zan» ibaresindeki garip eda
da, bir qagı gô ın k mfmn ı 
sezmİJ olacak ki, bir.del}hire 
parladı ve oturduğu kotu t&n 
ok gibi fırlıyarak, gür sesiyle, 
ıunları söyledi: 

- O antolojiyi vücude ge· 
tiren sayın müelliften sormak 
isterim: Acaba, bütün hüsnü
niyetimize rağmen, herhangi 
bir yazısı, günlük iazeteleri
mizden birinde mü•amalıa 
paaportunu alabilir mi?. Bir 
takım edebiyat hocalarının 
bu itlerle uğratmaları e ascn 
hatadır. Evveli., cEdebiyat 
Hocaıı:t tabiri yanlııtır. «E
debiyat» ın hocası olmaz. O
kuma yazma hocalığı vardır. 
Sonra, günlük gazetelerde 
yazı yazmak bir memleket 
münevvermın ulaıabileceği 
en üıt rütbedir.~ 

Lokantalar aki 
Yemek porsiyonları 

• 
• 
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Tünelden çıkarken cördüm. Sa.. 
nem \.ıücutlu, kap kara gözlü, 
llbm<tZ saçlı bir kadındı. ... Görür 
riımM~ vuruldıml ve o günü cvu
:nıldum> sözünün ne demek oldu-
wı nladım ... Gözleri fil d~i üs-

e ilci damla siyah mürekkebi 
andıııyordu ... Bu gözler göz değil, 
&adının içini meydana koyan iki 
dttin dehkti sanki.. 

Peşine dü§tüm. Yolda onu gö -
r6p e bakmıyan erkek yoktu ... 
Biraz nra bir otond>ile bindi. 

olduğum yerde kaldım. 
On be~ gün kadın aklımdan çık. 

mtdı. On beş gün sonra unuttum. 
Altı ay sonra yine rasladım. 

Taksimde knrşılaştnn. Görür gör
ez, sevgilimi görmüs gibi yüre -

fim ağzıma geldi... Durdum. O 
ntazam adımlarla yaklaştı, nız

rile yüzümü Okşıyarak ıeçti. 
P~iııc düştüm, münasebetsizlikler 
J pmaktan, kendimden koriruyor. 

Bir ay kadm rüyalarıma girdi. 
ir sene sonra onu önümde yürür 

cöıdüm. Endamından tanKhm. 
Adımlanmı sıklaştırdım. Aramız

.411 iki admıhk yer kalmıştı. Atıl
mak, yvhı.nu kesm k, dizlerine ka
panmak istedim ... İki üç kere admı-
mnı laştınp geçtim, sonra yi. 
yavaş yürüyüp ona yol vcniim, 

erkasında kaldım. 
Bir ralık dönüp yüzüme bak -

tı, Sonra sıra ap rtımanlardı:ı.n bi
rine girdi. iki s 2t bekledim. Çık
madı. KaptCJya sordum, tarif et -

. Tanıyamadı. 
- Misafir olacak! dedi. 
Sekiz ay gene örmedim. 
Bir Şubat bahı, rüzgar yüzü 

fğneler-ken Tepebaşına doğru hıı. 
• hızlı yürürk~ gördüm. Bende 
hızlı yürüdüm, geçerken koluna 
prptn, çantası düştü. eğildim, 

al ım: 
- Afimu dilerim dedini ... İki 
nedent>eri sizi tanımak için can 

atıyorum. İki seneden beri, ne kim 
.elduğunuzu öğrenebildim, ne de 
nerede oturduğunuzu... Size ken · 

imi t*tim edeyim .. 
Artık beni mes'ut v a ıb tbabt 

~tmek elinizdedir ... Söyleyiniz, si
zinle ne zaman ve nerede görüşe
bilirim. 

Gö lerini, siyah mürekkep leke
lerini, derin delikleri gözlerime 
.Cikti: 

- Adresinizi 'Y'C!inh gelirim! 
dedi. 

Öyle şaşaladım ki, p~kınlığımı 
· liyemc.-dim ... Fakat kendimi ça

lnık topladım, derhcl hrt viziti:ne 
1ı imi yazıp ve.-d:m Ye kcke1e

dım: 
- Ne günü gelirs•nizl 

Bir müddet tereddü! etti, du. 
üncü sonra: 

- Pazar sabahı aeleyim mi! 
4edi. 
- ihy' ~d rsiniz' 

Ve arkrsına bakmadar. yürüyi:tp 
gitti.. Bu p~zar gJr.üne kadar bu 
adının ne cins rnahlu olduğunu 

duş-ndüm. Bu kadma karşı nasıl 

bir muamele yapacağımı tasarla
dım. Bu kadın l..imdı? Nasıl şı::y
di? .. Ne diye geliyordu? 'Maksadı 
para lmakmıydı?.. Bunu geçim 
ıçin mi yapıyordu! 
Nıhayet karar\ erdım Guzel bir 

yüzük aldım. Bu yüzüğü hediye 
edecektim. 

Cumartesi gecesi rahat uyuya
madım. Pazar günü saat ona doğ. 
ru geldi. Kırk yıllık tanıdıkmışız 
gibi elimi sıktı, şapkasını manto
sunu çıkardım... Yan yana otur
duk ... 
Nazlanmıyor şımarıklık yapmı

yordu. Kalktı, esvabını, kombine
zonunu çıkardı. güzel bir kadının 
soyunmnsını seyretmek kadar bü
yük bir zevk yoktur. zevkle onu 
seyrediyordum .... 

Bir an gözlerim dört açıldı, tüy
lerim ürperdi. 
Kadının arkasında, iki küreği. 

nin arkasında siyah bir pençe var
dı, pençe şeklinde kabarmış sim 
siyah bir et parçası ve bu et par
çasının üstünde bitmiş kıllar! .. 

Bu iğrenç ,korkunç bir şeydi... 
Neydi?. Bilmiyorum, fakat iki pen
çeydi. Kabarmış siyah bir et Te 

kıllar!.. 
Zcvıkim kaçm~tı. Korkmuş, ürk.. 

müş, iğrenmiştim ... Söylcmiye ha
zırlandığım k kasidesi boğazım
da düğümlendi, gırtlağını kunıdu. 
nutkum tutuldu ... 

O bu halimi görünce .kızdı: 
- Beni buraya ne diye davet et

tiniz! dedi. 
Ve hiddeile gitti; ben aldığım yü. 

züğü verdim. hiddetle yüzüme bak
tı. 

- Siz ibeni ne znnnediyormnuz! 
dedi. 
Yüzüğü fırlatıp attı, çıl:ıp gitti. 
~ başımdan böyle bir macera 

seçi. Fakat bugün o kadına a -
ıığım. Ne zaman siyah saçlı, siyah 
gözlü bir kadın görsem onu hatır· 
larım. Ne zaman bir kadına kur 
yapmıya kalksam nrnmıza onun ha. 
yal! girer. O günden beridir sa
rışından nefret ediyorum, Esmer
ler ile de rahat konuşamıyorum, 
onun düşünces· mani oluyor. 

Kimdi? hala bilmiyorum. ona 
iki kere daha rastladım. Selam ver
dim. Görmemezlikten gelip ge.;ti... 
Art.ık yüzüme i>akmıyor. Ben hala 
o siyah kabarık pençeyi. o siyah 
!kıllan düşünüyorum, gözlerimin 
önüne geldiği za.mnn ürpcri:yorum, 
fakat o kadını seviyorum ... 

z? 
liili 

er söyle en söze inanmayı zz, çiinkü ortada 
reklamcılık gayreti vardır. Fakat bir artistin 
mesela eski hizmetçisi de .llalan söylemez ya! .• 

ŞARL BOYER 
Amerikan yıldızlaru:un yaşayış 

tarzlnrı, zevkleri, giyinişleri, öte
leri, bcrilcri hakkmı1o, sinema we. 
raklısı olduğunuza ~öre, bir çok 
şe) lcr bildiğinize şüphe yok. l'a· 
kat acaba bu bildiklerinizin hepsi
ıae de inanıyor mu unuz?. Belki de 
sizin kulağınıza kaduc gelen söz
ler, o artisti beğedirnıck için rek.
Jiimcılık ıayreti ile uydUl'ulmuş 
olabilir. 

Pakat bunlnrm yanında çahş

makta ve yahut çalışıp çıkmış o
lanlardan doğruyu öğrenmek da
ha mümkündür. 

Mesela Şarl &yerin hizmetçi.si 
ıunlnrı an)ııhr: 

•Sahnede o kadar şen görünen 
Şarl bayatta hiç de öyle değildir. 
Fakat mükemmel bir kocadır. 4ı1 
yaftndadır. Boyu 1 metre, 60 dır. 
Sikleti 65 kilodur. Evinin bütçe
sini kendisi tutar, fnturaları ken
disi öder. Kan51 Pat Patersonun 
kendi~i yanında olmadıkça, bir 
tuvalet ve )ahut bir şnplrn almıı
SJU müsaade etmez. Knrısı mağa
zaları dola tığı zaman, o dıı dıü
ma kendisine refakat eder. ıtnn· 
sının tuvaletlerini kendisi s~çer. 
Kiğıt oynamn~ını çok ever, fa

kat masaya bir kadın geldi mi, der· 
hal Jı:alkar, cider. Yiyecek işlerin
de son derece titizdir. Sık sık ve 
bol bol yer. Kendi kendine tıraş 
olur ve bir tmı bı~ağını kullanıl
mıy cak hale gelmeden atmnz. 
Saçlannı her cuma günü evine re
len berberine kestirir. 

Kortiimleri hep lacivert veya 
gridir. Fakat her renkten isk:ır

. pin giymekten hoşlanır. 
Sabnhtan akaşama adar sigara 

içer. Uyanırken ilk işi bir sigara 
teJlcndirmcktir. Yntarken de bir 

.. 

Sinema emasmın yeni yıldızlanndan: Dorı>ti Mey 

sigara d ha içmek fll'Satım kaça- İşte Vivyen Layhıo c i hizmetçi-
maı. sinin anlattıklnn: 
Şnmpan ·adan bn ita birşey .:!.;· •Yatak çok yumu ak olmazsa 

mez. E\'indc, bilyük bir otelinki uyuyamaz. Karyola mın cc\'İZ ak-
ksdar geni bir şnmp:mya mnhze- samı aşk heykclciklcrile sü'iliidür. 
ni vardır. Sr.loııu yemek salonun- Son derece hassastır. Aşk roman· 
dan bir cam perde ile ayrılmıştır. ları ol urk«!n nğlnr. Sc\•diği in an-
K:ıbul zamanlarında hu tam per· lar tarafından g<>nderilcn çirekleri 
de kaldırılır. Ayrıca bir jimnns- saklnr. 
tikh:ınesi de 'ardır. 
Yorulduğu uman keman ça1nr 

ve bir profc'iyonel kndar iyi ke
man çalar. Sakindir. Fakat kızdı
ğı zı1man, eline ne J?cçerse muha
tahımn kafasına fırlahnnkta te
reddüt etmez. Bunn razmen hın ı 
Pat Pntcrson kocasının ideal bir 
koca olduğunu ve onunla mes'ut 
yaşadığını söyler. 

ViVYENZAYH 
Sinema artistlerinin hu u~i lıa

yatlnrı hnkiknten meraka değer. 

Bir filmdeki mu\'n(fakiyctiuden 
dolayı •Akademi Avard• tarafın
dan tebrik edildiği giin Bet Davi
sin gönderdiği beyaz gülleri hftlfı 

snklar. 
Çckınecclerindc düzinelerle pi

jr.mnlar bulunduğu halde, kendisi 
d:?imn gece elbisesi giyer. Buna 
rağmen bu elbisenin rahııtsız ol
duğunu dn saklamaz. Kenarları 
otuz !lantiınetreyi geçmiyen l~ü -

_ .... ._am11._:sa1 .. mız!~mmm!1P.m::eımzsmıum~~~~e:m~~, 

çük bir yastıkta uyur. Saçları ltcn
diliğinden ondüle olduğu için, ber
bere pek o kadar ihtiyaç hisset
mez. 

1 BUGÜ 
iP 

ı!!lncın:ı.sında 

K Türkçe sözlU ve Sark efsanesinin en güzeli 
Zengin ve ihtişamlı saraylarda çevrilen 
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Yaı.l prkllan 
aa,.u1en 

k MUnlr Nureddin 

BALIKÇI OSMAN 1 
taklldll mOkAlemeleri ,.apan 

Ferdi Tayfur 

Prenses ŞEHRAZAD'ın 
yeni ~rlolnnnı söyliycn 

Uzeyyen Senar 

Ölmeyen melodilere yeniden ba]'at veren ... San'ata altın .esinden ufer takı kuran ..• 

G"iN~!_!!Gö Sev gilim in Ses i 
Jtalbleri müzikle nıees1eden bir aan'at abidesi. Gönülleri atkn bailayan bir 

bayat ıomam, senenin en ungin bir muaikl konseridir. 

Bu şaheseri alkışlamak için L .A L E g e koşunuz 
Programa ilave olarak: Son gelen Britiş Paramunt jurnal 

llıllil•m•m••••••••• Buziin na.t ıı • telıdliUı mattne 

Gözleri gri mavidir, sevdiii bir 
adamla göıii~iirken büsbütün ma

vileşir. 
Boyu 1 metre, 57 dir. Fakat dn-

Jaa yüksek ıörünür, çünkü çok za
yıftır. 

Çok oburdur, bir yere g;ui mi, 
çantasındn daima çikolata bulun
durur. En çok se\·diği böreğe aa
rılmış tavuk ciğeridir. TavuiuJı 

başka taraflarını yemez. Y qil n
latayı hiç sevmez. ATuç dolusu 
para verseniz, bir marul yedire-
mezsiniz. 1 
örıü örınesini sever, bir pulove. 

ri dört ıü•tle bitirir. 1 
Sodalı dendurmaya bayılır. Giill· 

tle ondan fazla yer. Şampanya71t 
•irayı ve Tiskiyi sevmez. 

Lnraas Olivlyeyi Hffr. B-• 
raiuJen bazaa oau •cezalandır

ınak, için, ltaftalarca ... prün-
mez. 
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TUNA BOYUNDA~ 
~ TÜRK ORDULARI 

"---..,.;:C. Yazan : M. SAMi 

i parato içe Umur beyi çok sayardı 
Nıhayet, donmıye razı oldu. Kan· 

tak zinosa meseleyi ıınl:ıttı. Maa
cnafih, yine döneceğini ve hatta 
kendisile beraber ya ölmek, y 
ı:a1ip gelmek için y"eni askerlerle 
elcceğini vadetti (H. 745). 
Kantakozinoo imparato.""Ull vali
esıne tekı·ar bir elçi göndermesi 

ıçın Umur Beyden r ca ettı. 
Umur Bey razı oldu. Umur Be

yın elçıleri imJMratorun meclisı
ne kabul cdıld . Türklerin mak -
sadı ımp ratorçeye sulh tekili et
me·, K. nt kozmos} aralarını bul-

u. 

Apokavkosla arkada tarı Uınur 
Beyin Kantakozinos1a beraber ça
lıştığından dolayı elçıye memnu -
nıyetsizl&k gösterdılcr. 

Anadolu &yleri arasında mü -
him bir mevki ~gal eden bfT be
yın Kantakozınos gibi bir herifin 
yanında adeta hıı..rnetkarlık ettiği
ne. o, uyurken rahat u~usun di -
ye çadırını bil bcklcdığıne hay
ret ettıkJerıni soyleclıl r. 

Manmafih imparatorıçenin U -
nnır Beye hürmetı okkığu için ne 
zaman Anadoluya g<'ÇE'l'SC' kend -
sine m gondcrece ru, b tta 

askerlerinin maaşını bile verece -
ğini anlattılar. Türk elçilerinin 
reisi bu sözlere karşı: 

- Bu lafları söyliyenler galiba 
dostluğun ne hukukundan, ne de 
vazüelerinden anlıyorlar. Bir in
tranm dostıma hizmet etmesinde 
ayıp birşey yoktur. Asıl ayıp, Kan
takozinosun haysiyetini iftiralarla 
telvis edenlere. kendisinden gör -
dükleri iyilikleri unutarak ona 
ikarşı har.bedenlere teve<:cüh eder. 

Cevabını verdi. 
Türk elçilerinin :reim Rumlan 

t 

kendi vücutlarını kemiren hay -
vanlara te§bih ettikten sonra, söz
lerini şu cümlelerle bitirdi: 

- Beyimizin haırekatı merdane 
ve alicennbanedir. Sizler ise bü
tün şerefini kan dökmekten ibaret 
zann,,deı:, hemcinslerine asla yar 
olm1 au bazıbnrlar g)hi hareket et.. 
tınız. 

İmparatoru müşavir~ Türk el • 
çileri reis'nin kendilerine fazilet 
dersi \'E'rl' insanıyetkarane 

sözlenn k lnılar 

F k t l mur beyle uyuşmayı da 

pek ziyade :istedikleri için bu eöz
lerden hiç alınmadılar. Nihayet 
müzakere başladı. 

Umur Beyi Anadoluya geçir • 
mek için gemi yollamıya, ask~· 
leri için para vermiye karar ve -
ddi. 

Kanta:kozinos, Umur beyin bu 
itilafına hiç ses ç.ı.kDrmadı, Hatta 
elaltmdan kendi de yardım etti. 
Bu onun için bir tasarruf demek
ti. Çünkü Umur Beyin masraflan 
düşmanlarının ceplerinden çıka -
caktı. 

Kan cakoziııos Umur Beyi tejyi 
etti. Umur Bey Meriç loytların • 
elan geınileıre bindi. 

O vakitler. Anadolu Türkleri, 
Trakyaya durmadan akın yapar -
!ardı. Başına biıikaç yüz kişi ve 
birkaç bin kişi toplvyan Trakyaya 
geçerdi. 

Umur Bey, memleketine döner 
dönme"? müthiş bir hücum karşı· 
smda bulundu. İmparatorun ana
sı imparator.içe Savoa Apokav -
kosla beraber bir ehh:ı lıp donan
n ası teşltil ttinmişler km.in. U-

mur Beyin merkezini tehdit cdl
yor la'rdı. 

Sefere ~tirnk edenler: Pa])2, Ve
ııedik, Kıbrıs kralı. Rıodos fÖval· 
yeleri idi. Ehlisalip donanması yir-1 
mi dört gemiden ibaretti. 
İmparatoiçe Anna, garp kilise

aile şark kilisesini birleştireceğini 
Papa Altıneı Klemana vadetmek
le t>u !kuvveti yollatmıya muvif
fa olmuştu. 

Müverrih Lakrua şöyle yazıy«: 
cBu donanma 1 teşrinisani 1312 

de Negreponda toplnnacaktı. Ku
mandanlık Piyer Zenonun ~linde 
jdi. Zetıo, N egrepona gitti. Burası 
Türltlerin muhasarnsında idi. Ora
dan Türkleri kaçırdı. O &enenin ey-
1\ılüne kadar e-hlisaliptcn mıdat 
almakla vakit geçirdi. (M. l3M) de 
mukaddes ittifakm bütün azası 
toplanır toplanmaz Negrepondan 
ka•ktı. Adalar denizinin en mü -
htnı limalanndan İzmiri muha
sara etti (1). 

(Alh.lı VA!') 

(l) O malı tAlrihi Cilt 1. S. it. 

Yazan: 

iDi 

r. 

n 
y 
lı; 

Birkaç dakika sonra, dükkinın ö
nü hayli kalnbalıkJaşmıştL 
İnce Arnı>, bacı kalfayı bUsbü

tün coşturup bobalnrmı tuttur -
m::ık için bütün nıe!ıarctini kulla· 
nıyor ve diikkanlnrın birinden e
line geçirdiği saplı bir çalı süpür
ft-Sini kucağına nlmış. kabak ç i
ma taklidi yapıyordu. Tam bu 
aralık orada, hirrlcnbire uzun boy
lu, eli kamçılı b'r h:ıremağnsı pey
da oldu "·e manzarayı görünce o 
da bunlara katılır gibi oldu. Fa • 
kat harem:ıf:asınm yanında iki 
yaşmnklı, feraceli .ııdmla bir de 
beli silahlı, pn:nbıyıldı, kaim en-

t:; 
bir vasıta ile ·onağın bu c 
mektar dadısını buldurmu ' 
yalvarıp yakararak dc.;rdın pc 
lattıktan sonrn, bugün bu l>• tC 
~fustafaya gizli bir mcktuP 
dermi~ti. Vakıa, kız öncclN 
afayı evmiyor, on9 karsı 

eli biri 'ardı. 
H:ırcmnğn mm çarşıdaki bu 

cümbüşe karışmnk İ"tediğini gö • 
ren heli sil:.hlı ndnm. hemen onun 
ynnmn sokulup: 

- Anmn ıledi, ne ~ npı or mm: 
ağa hnzretleri, siz 1 i buMine bu
gün, hiiyük bir pn n konağının 

harenınğn"ı um:. Burodn bu 'kadar 
kisinin kinde s'izc böyle ~eyler ya· 
kışır mı?. 

Aklını başına toplıynn harem
ağnsı, tauıııı de/;i tirerek bağırdı: 

- Bu adebesizler ne ynpıydrl r 
boy1e buradn bakayim?. 

lUııstnra cc,·ap 'erdi: 
- Riikü hanımı çağ'lnyonız, 

R.ükiiş hanımı!. 

Ağa kıımçısıııı l\fustnfaya doğru 
&a\'urdu: 

- Sana bir Rukuş hanım Tft'i· 
rim ki alamadım gider in ha pp
kın!. 

- Ağa hazretleri bana kızma, 
kabahat bende dci:ril!. 

- Kımde ya?. 
Zenci kadmı göstererek: 
- I{abalınt lıep bacı kalfada!. 
Harcma~a ı zenci kadının yü • 

zünc bakarak: 
- Ooo maşallah IIo kadem kal

fa! Sen ne arıyosun buralarda .. 
- Beni işi var; onn ebep gel

dim bura. a .. Yn sen e ariyosun 
iki f?07.llnl. 

BunıJarfla? 
- Beni clt• işi \'H. 

- Seni ne i:;i var bnka)'lmv 
-· Vakınd:ı bizim kuçuk beyi av-

len~iriyoruz da buralara dugıın -
luk yatak, ;yorgan ısmarlamaya:. 

- Ooolı? M:ı~a:ılJalı, mnşaallah! 
Sizin kuççuk beyi kimin ktıı ile 
ıı\'kmliriyor unuz?. 

.. . Asr.ıanl!wdaki menıur hay • 
riyc tüccar!arınd n Raci Mil be
yjn kmyla!. 

Bu söz üzerine hem l\1us1afa, 
hem bacı kalfa birden sarsıldılar, 
titrediler ve l\lustafanm ylizü sap
san, kuzguni siyah kadının yüzü 
de kan hücumile mosmor kc ildi. 
Asmaaltındaki meşhur ha~riye 
tüecnrı Bacı Akif beyin km l\'u -
talanın eski c\'gilisi idi. Fakat bu 
ıözden zenci kndına ne oluyorciu 
acaba?. Ne olacak, zenci kadın da 
timdi ayni kı~dan, gayet rizli ola· 
rak l\fu!'taf aya bir mektup getir • 
mit, onu kendisine verecekti. Bu 
zenci kadın hayriye tücrarınnı e
"Tinde vaktile dndıhk etmi , sora
daJl da bir kayıkçı ilr. evlendirile
rek oradan azat edilmiş eski e • 
mektarlardan biri idi. Kız, bir pa
şa oğlu ile evlendirilmek için söı; 
kesilip nişaa. yapaldıktaa so•ra 

kayd kalıyordu. Fnl at l\Iusta 
bundan bir hayli t.aman ouct 
pıcı çayırında bir sebilci güı 
yafetine girip yanlarına g 
o çok tntlı sesile gayet yanı1' Il1 

gazel olrumıısı \"C onrn da h 
oracıkta kıyafetini deg' tı 
kendini tanıtması üzerine k1 
ona karşı bir aşk u~ andır.ın 
bu a~k, Jnş geceleri onnl~tıı 
nan \'e anlatılan bir takını a 
salJarilc ve .l\lu tnfr.nı b 
celrr konağın etrafınd çckt 
ve vahlar ve okıul ığu s r 
beslene beslene ş'ddctl n 

İhtiyar ve emektar b 1 

h renıağasınn fazla bir l 
madan ötekiler orndnn n)'rı 

- Sen deli mi in? dedi. B 
Şimdi Mu'itnfı:ı, çoktnn un 
ğunu sandığı, kalbim] ki e 
kın birden deprenme i iizer 
deta içnıcd n arlıoşa rlom 
cı kalfa ondan önce 1 end ni C 

ladı: 

- Demek ki enin dın l\ 
oyle mi?. 

- .Mu tafa, Mürtau. her ıı 
Ne is1iyor an çabuk sö~ le ) 
mar~ık!. 

- Ben marsık değiJim!. 
- Nesin y ?. 
- Ben hali muhli elleff\1 

mürüyüm!. 
- Canım ne olursnn ol, o 

lizım değil, 'benden ne isti. 
onu söyle!. 

- Senden, içi kuştiiyü, c! 
las bir yorgan istiyorum!. 

- Bu yorganı sen nıi örf 
cebin?. 

- Bu ya tan sonr:ı b:nıll 
yorgan yakışır mı?. Onu gaY' • 
zel, gayet dilber, ga~ et kıbr 
kuçuk hanını ortunecek!. 

- Kimmiş acaba ö~ le 
ıüzel, gayet dilber, a~ cf ~ 
•ir küçük hanım!. 

- Sen tanırsın onu! 
- Nereden tanırım?. 
- Çırpıcıdan:. 

- Çırpıcıdan mı? • 
- Avet, hani, esk!dcn bı' 

pnu, sen Çırpıcıda sebilu1!1 
bil diye su dai:rıtırkec bu ~ 
hanımı da sulamı"' m .. 

Mustafa bU~bütiin s r ılıP 
hyarnk: 

- Sen ne söylU~ orsun bl" J. 
- Benim su3 lcdiğiın bir 

ı..;ı, demin burada haremn :ı 1 

han ağanın suylcdiklerini dıl 
~JD mı?. 

(Ark.oS' 

Mes'ut bir evlenıı1 
Emdtll Maarif l\fufet~lcrind 

AWQlhnlim Kenan'm km K 
]'ilk Aksoyla Mnl ~ e \TekAlct N 

Jeti Kontrolorlerlndcn Hu 
ru B:ly Kemal Gilrso) 'un c le 
reni dün gece Taksım ne ~IJ r 
nosunda bir çok d 'I: eti r h 
kutlulanmıştır. İki tar. fa ıı. d 
menni ederiz. 

.-----~----.;-.-.-~.---;;-~ .......... ~.,, 
Mevsimin en ıilzel ve en {evka1itde Filmi 
M A B 1 K A B Ö K J['iia y rattığı 

KO TE 
Harikalar fihuıdir. Bu hafta ıerülmemi muva{faki~ etle 

ŞAR K Sinemasında 

Devam ediyor. Bugün ~Hl t 11 de tenzilctlı matine. 
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DE AN NA DURBİN'in 
K A Y F R A N Ç i S ile beraber çt•\ ircliği tlt 

büyük 'ipcr (ilmi 

BAH 
Şaheserinde görmek ve din l mck için her cırnsdıı 

nlonunu ba tnu bnşa doldur:ın 

Si E SiNEMASI lA 
cicliıü7 .. Bu alı ı:ünü on matin ine kad<ır gö tcrilccck oJtıll 

im emsal iz ''e güzel filmi mutlakn goriin 
Bugün aat 11 de t nzitatlı matine 
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~liu yaz.ıcın metlnler1 Anaa,, ..... 
Ajansı bültenlerinden alnun.ış!.ır) 

felhis eden: Muammer Alatra: 
Röyter muhabirinin bildirdiği· 

ne göre, Olulgari9tan hükılmeti, 
Yugo~lavyadan arazi talcl>ın~e.bu· 
lunmak için Budapeşte ile ıstışa· 
relerde bulunmaktadrr. Bu husus
taki müzakerelere Sofya ve Buda
peşede faaliyetle devam edilmek
tedir, 

Muhabir, bu hareketin Yııgos
lavyada hayret uyandırmıyaca
ğını, bilakis Sırplar, Hırvatlar ve 
Slovenler arasındaki tesanüdü 
arttırmağa yarıya.cağını söylüyor. 

Belgradda çıkan .Politika. ga
zetesi: •Iler zamandan ziyade 
müttehidiz. demektedir. 

İNTİHARIN SEBEBİ 

İntihar eden Macar Başvekili 
Kont Telekinin ölümü hakkında 
son gelen haberlere göre, Başveki. 
Macaristanın Almanya yanınd, 
felaketli bir harbe sürüklenme. 
tehlıkesine maruz bulunduğunı.: 
gQrcıı..ğü için kendisini öldürmüş
tür. Yugoslav hükı'.ımet da:i:ıesini 
ınüteakip Almanlar, Macarlardan 
l'c ,o la\'yaya karşı askeri yardım 
talebinde bulunmuşlardır. 

Almanlar tavizat olarak Maca
:ristana Yugoslavyanm Banat mın
taitasını vadetmişlerdir. Almanya, 
teklif reddedildiği takdirde Ma
ca"ı.:tarı. parc;alamakla da tehdit 
etınıştir. Bu arada Alman ordula
rı Macar topraklarından Yugos
lav hududuna doğru inmeğe baş· 
larnışlardır Bombardıman ve nak-
1'.yc tayyar~lcri de Budapeşte üze
tındcn uçarak geçmektedirler. 

Ş.L\iALİ AFRiKADA HARP 
VAZİYETi 

Orta Şark İngiliz Umumi Ka-
rargfilıının bildirdiğine göre, Bin
gaziden şarka doğru i!erliyen I
talyan ve Alman kuvvetleri mu
Vaffakiyetıe durdurulmuştur. İn
gilizler şimdi vaziyete kuvvetli 
SU.rette hakim ,bulunmakladı.rlar. 
Diğer taraftan Kahiredc resmi 

bir sözcü, şunları söy !emiştir: 
•Düşmanı emniyetle muharebe 

Verebi!eceği:nUz yere ıkadar çeke-
cl• cegız. Kıtaatunız hazırlanmış olan 

nıevzilerind" tahaşşüt etmek için 
tam bir mtizam dahilinde çckil
lnişir .. 

- -
İngiliz kuvvetleri Binga· 
zi'den ilerlemekte olan 
Alınan ve İtalyan kuv· 
vetlerini muvaffakıyetle 
durdurmuılardır, vazi
yete hakim bulunmakta· 
dırlar. Şimali Habeıia
tandaki Adua ıehri de 
zaptedilmi§tir. İngiliz 
kuvvetleri Adiaababa'ya 
140 kilometre kadar 
yaklq~aııılardır •. -

yardım yapılmış olacaktır. 
Diğer taraftan tayyare imalatı 

da artmaktadır. Amerikada mart 
ayında 1216 tayyare imal edilmiş. 
Bunların 1064 tanesi Amerika ve 
İngiltere ordu ve donanmalarına 
verilmiştir. 

SURİYEDE CUMHUR REİSİ 
İSTİFA ETTİ 

Beyruttan bildirildiğine göre, 
Suriye hükümct riyasetine Halis 
Bey Alem'in tayini üzerine, Reisi 
Cumhur Edde ile sekreteri Abdul
lah Bey istifa etmişlerdir. 

Suriye Fevkalade Komiseri Ge
neral Dentz kendilerine nazik bir 
devrede ifa ettikleri hizmetten do-
layı teşekkür etmiştir. Lübnan 
delegesi General Arlbos muvakka. 
ten Reisicumhur ve sekreter va
zifesini görecektir. 

Yeni kabine teşkil edilmiştir. 

IRAKTA HÜKUMET DARBESİ 
Röyterin diplomatik muhabiri -

nin yazdığına göre, Irakta Kral 
Naibi yok iken ve Parlamento ta· 
tilide bulunurken, Raşit Alinin 
bir hükümet darbesile iktidarı ele 
almış olduğu teeyyüt etmektedir. 

Raşit Ali iktidardan düşürüldü· 
ğündenberi muğber bulunuyor • 
du. Raşit Alinin İngiliz aleyhtarı 
fikirleri olduğundan, Almanların 
kendisini kullanmakta tereddüt 
etmiyecekleri muhakkaktır. Raşit 
Alinin arkasında ordunun bazı un
surları da bulunmaktadır. 

Londrada vaziyet ciddi görül -
mekte, fakat vahim telakki edil -
memektedir. İngiliz - Irak müna. 
sebetlerinin kesilmesi mevzuu 
bahis değildir. İki memleket ara
sındaki muahedeler mer'iyette kal· 
maktadır. 

Balkan Vaziyeti 
(1 inci ,..yfadıuı duam) 

nl harbe hazır v~ı,yete koyan e
mirnameyi imzalamıştır. 

Kralın emirnamesi ile hükUmetin 
ayrıca neşrettiği harp tehlikesi beyan
namesi duvarlara asılmıştır. Afaca-

ADUA ŞEHRİ DE ristan, Romanya ve Bulgaristanla te-
. · lefon muhaberesi kesilmiştir. 

ZAPI'EDILDI Başvekil Simoviç hükümetin Bel· 
ŞiınaU Habeşisıtanda kain Adua • gradı terkelmiye hazırlanmımnı em-

Şehri de İngiliz ve İmparatorluk retm~tir. 
kuvvetleri tarafından zaptedllmİŞ· CENUBİ YUGOSLAVYADA 
tır. MÜTTEFİK ORDUSU 

Erit h Bir Bulgar gazetesinin yazdığına 
'- rede Asınaradan ileri are- y d ıa ile .l'i."et" d öre Yugoslav ve unan or u rı 
~ evam etmektedir. :uv~eUi İngiliz cüzü tamları, Yugos· 

b duanın şarkında bir İalyan ta· Iavya, Yunanistan ve Arnavutlu~':"' 
d~"U baskına uğratılarak esir e- teşkil ettiği köşede tahşıt ı.:;;ılmlş~. 

r.ı ın ~tir. Asmarada alınan esirle- Bu ordular müşterek bır P mucı-
ın Yek" k blnce hareket etmeklcdırler: . 

Ü • unu 4000 i İtalyan olma As siyated Press muhabırı de Yu· 
zere 50()() so ta b''t' 
Hab{, . e yaklaşmıştır. . goslavyada eli silah tu n u un_ er-

rnl 
Ştstanda Avaş nehri geçil· keklerin askere çağrıJdJdarını bıldir-

' Ve ın "1 ·"'l ın· t· U ıiın bir mevzi zapteuı • uıektedir. . bütün 

A<i·~ ır. Bu nchn'n geçı'ldı'g"ı' yer Evvelki gece yarısındanben . 
1 deıniryolları askeri ıdareye 

fed~ba:b~ya 140 kilometre mesa· !~~:ı •;tmiş\ir. . . 
' rekat ır. Şıındi nehrin ötesinde ha· Cenubi BoraDJ>a eyaletınde bır Yu· 

11 devam etmektedir. goslav zırhlı fırkası bulunmaktadır. 
Aslı tsso~un cenubu şarkiSindeki Yugoslavya tarafındaki Macar lıudu· 

a Lıttorio da zaptedilmiştır. du kapatılmıştır. 
l<IZ!LDEN!ZDEKİ İTALY•'"' HUDUTTA KÖPR(}LERE =• DİNAMİTLER KONDU 

HARP GEMİLERİ Bir Macar gazetesi Yugoslavyanın 
K nU seferberliğini ve ıvıacar hudu-

b' ızıldenizde İtalyanların daha ;;::;:'un kapatıldığını bildirdikten. soıı-
- it muhrip ve iki torpidoları ve Tuna ve Drava uzerınde bır ko-

n
Uç denizaltıları bulunduğu zan - ra, teşkil eden yerde bir motörlü Macar 

Cd 1 • ;:'rkasınm bulunduğunu ve bütün bu-
b ı ınektedir. İngiliz gemilerı boyunca Yugoslav arazısındeki 
tn~nları_ aramakla meşguldür. TaJı. ~~~rülere ve yollara dinamitler ko-

la ın edildiğine göre, haııbin baş • nuldugunu yaunat<ıadır. 

7 ngıcında İtalyanların bu denizde :MitNASEBAT FİİLEN 
Y muhrip, 2 torpidoları bulunu • J{ESiLMİS SAYILIYOR_ . . 

Ordu. Alman Hariciyesine göre, sekız gün-

tal
'I'ahrip edildiği bildirilen 2_ 2 İ· denberi her An bir dekl~rasyon neşrue

ğ' 1 bildiren yeni hill<ü.metın m • 
zıır:n. Denizaltısından dördiı Kı· de~:a: edilen yegane şeyi Almanya ve 

nızde batınlmıştır. haıya aleyhine miltevecclb hareket-
.Ahı rd. Buna simdl Yugoslav ordusu-

İ!\t _!;RİKADA TAYYARE le ır;e!erberliği de inzimam etm~tir. 
ALATI Gİ'ITİKÇE ARTIYOR n~ kiye Nezareti, Almanyanın Yu: 

llu d 
1
ar a ile fiilen siyasi mtinasebeti 

k zvelt, gazeteler konferansın a ~o~ .:ıv~ığını bildirmiştir. Yugoslav-
_anunla aldığı yedi milyar tah • ka ma Berliıı Elçisi Andriç'in de Bel-

sısattan yarım milyarını ellı, alt- yao~ Berline döndükten sonra, Al-
tnış kadar deniz teı:g3hınd:a 213 ~r:n ~~riciyesine uğramadığı ilave e-

Yenı tıcaret gemisi ınşası ıçın a- dılmektedir. . _ 1 • 
~ll'd... k' Jtalyan Kon;:ıoos 'eme-

ıgını sôvlen1iştir. ~ Zagrept~ 1 ·ı lerd'ı.r Saray - Bosna Jl · t ı donmt ı · 
t 

uıvelt IT'evcut askeri techiza ın mur arı 'd ki Alman konsolosları 
aarr ve Spoleto a 

. uza UJrayan milletlere dev - hareket etmişlerdir. 
redıll'bilmesi için de yarım milyar da 
al'u·mıstır. L cezayir, 6 (A.A.) -:-ı SFüvauri mumlil-

1< · ,,,.. 1 Langloıs ı e as m 
l ızıldenizde muharebe olmadığı fettişi Ge~erı\ Nogues tayyare ile Ce-
/<dırde, bu bölge savaş bölgesi :.~:~.~:'.::;ı~~~'.;i.'.ıe~r~d::ir::_. ______ _ 
ıs esınd0n çıkarılarak, yüklü A • ·-

n erikan vapurlarının buralara ka. • Dr. feyzi Ahmet 111 
dar gelmesine müsaade edilecektir. O 

. Mısır ctvarındaki ingilız üs!crınc naran 
Yl\ 'cek ''e malz0me nakli için 100 ctı.DiTE VE ztiJIIU\VİR 
A Mi}TEHASSlSl . . 
nwrık•n şilebinın tahsisi de~ ıan Ank•ra caddesı Cajjal-

edilmektedir. Bu'suretle İngiltere- (B•~ k ı şu Koşe ba•ında No 43 
nın Akdenız \'e Balkanlardaki harp 1 ıoıit::ıııı.~ı ~0~"!!,~;,;:;.ıııiiiiiiıııill•• 
ga) ı-etlenne " •ük bir 

Balkanlarda 
Harp Başladı 

(BAŞ~IAKALEDEN DEVAM) 

feri açacak yoldur. 
Bu itibarla, İngilizlerin ellerin· 

deki bütün imkanlarla ve canla 
başla Balkanlarda harbedecckle
rinden asla şüphe edilemez. Her
halde, her vakit izah ettiğimiz gi
bi; Balkanlar harbi Avrupa har
binin karadaki kat'i ve nihai saf
hnsım teşkil edecektir. Ve Alman· 
ya Balkanlarda muvaffak olamı
yacaktır. 

Alman taarruzımun ne şekilde 
ve na'11 başladığı henüz malüm 
değildir. Taarruzu Yugoslav · 
yayı çeviren çenıberin her tara
fından lıaşlamış şeklinde miitalea 
eylemek mümkündiir. Bu takdirde 
Almanlar, Avusturya - l\lacaris
tan - Romanya hudutlarından, ya
ni şimal, şiınali şarki ve şarktan 
ve ayni zamanda da şarkı cenubi 
de Yugoslav - Bul~ar hududundan 
ve yine Yunan - Bulgar hududun
dan taarruz ediyorlar, demektir. 

Sovyet ordusu
nun Arkanjelde 
manevraları 

Moskova 6 {A.A.) - Arkanjel 
askeri mıntakasında birkaç gün de. 
vam eden manevraların mevzuu 
düşmanın kuvvetli buz kıranlarla 
ve tayyare himayesinde getireceği 
tankların ihracına mani olmaktı. 

Manevralar, müdafaanın mu • 
vaffakiyetile neticelenmiştir. Bu 
müdafaada kayaklı piyadelerle 
topçu tayyaresiz iş birliği yap • 
mışlardır. Bir .bölük, düşmanı dur
durmak için 42 saatte 130 kilometre 
yürümüştür. 

tmerika grevle
r ı n de komlinist 
parmağı yok 

1 

Liyonda Yugos· 
lavya lehine 

tezahürat 
Vişi 6 (A.A.)- Ofi Fransız a

jansı bildiriyor: Bundan bir kaç 
gün evvel bir ecnebi radyosu son 
Belgrad hadheleri dola)·ısile Li
yonda yüzlerce kişinin iştirakile 

Dö Gol lehinde tC"Zahürlcr )apıl
dığını bildirmiştir. 

Başvekil muaviılİ, tahkikattan 
sonra, bu haberi kat'i olarak tek
zip eder. Hadise şudıır: Küçük bir 
talebe kafilesi Yugoslavya elçili
ğine çiçekler götürmüşlerdir. Ve 
fesatçı bağırışlar olmamıştır. 

YUGOSLAV HARİCİYE NAZIRI 
BEYANAT VERMiŞ 

Belgrat 6 (A.A.) - Avala ajan· 
sı bildiriyor: 

Bir Yunan gazetesi 4 nisan ta. 
rihli nüshasında Yugoslav Hari -
ciye Nazırı B. Ninçiç'in Belgrad • 
daki hususi muhabirine vermiş ol
duğu bir mülakatı neşretmiştir. 

Yugıoslavlar, şimdiden Zağrep, 
Belgrad gibi şehirleri müdafaa et
miyeceklerini ilan ettiklerine gö
re; İtalya • Avusturya - l\lacarh
tan . Romanya hudutlarrnda öncü 
bazı tiimcnlcrle ve Sava, Tuna 
nehirlerine ve sair minilere da
yanarak vaziyeti idare edecekler, 
düşmanı yorarak, yıpratarak ted
ricen cenuba çekilecekler ve asıl 
muharebeyi \•e müdafaayı ihtimal 
şimalde Çetine - İpek · Priştine 
üzerinden başhyan bir hatta ve 
yine Priştineden aşağıya inen bil· 
tün şark hattında kabul edecek
ler ve bölge içinde kalan eski Sır· 
bistan arazisi içinde, karış karış 
müdafaada bulunacaklardır. Bu 

arada, bir iki kolordu ile de Arna
vutluğa saldıracağı ve Ywıan 

kuvvetleri ile birlikte Arnavut
luğu temizleyip, sol cenahını em
niyet altına alacağı muhakkaktır. 

Vaşington, 8 (A.A.) - Hariciye Na
zın B. Hull gazeteciler toplantısında. 
bir suale verdiği cevapta, ınilli müda
faa endüstrisindeki grevlerde kon1ü
nist faaliyetlerine dair Sovyet Elçiliği 
.nezdinde hiç bir teşebbüste bulunul
madığını söylemllj: ve Hariçten idare e
dilen faaliyetlerle Amerik:ıda bulunan 
ve Amerika tabiiyetinde olan komü
nist faaliyeti arasında !ark olduğunu 
kaydeyle~tir. 

B. Nninçiç hiçbir ecnebi veya 

1 
Yugoslav gazetesini, binaenaleyh 
hiçbir Yunan gazetecisini kabul 

/ etmemiş olduğundan hiç kimseye 
memleketimizin vaziyeti hakkında 
beyanatta bulunmamıştır. 

Filhakika, bu şekilde Yugoslav· 
ya, bugünkü topraklarının yan
sından fazla'1nı kaybetmiş ola
caktır. Fakat, buna mukabil tabia
tiıı de, muhitin de, öz unsurların 
da kendisine Jehdar ve sadık oldu· 
ğu tam bir müdafaa mıntakasında 
hasmını karşılamış ve o vakte ka
dar da yine hasmını bir hayli 
yormuş, yıpratmış ve ezmiş ola· 
caktır. Bu arada, Yıınanlıların da 
garbi Trakyayı ve Selanik yolunu 
şiddetle müdafaa ederek, Alman
ların araya girmesine ve Yugos1av 
ordusunu aşağıdan sarmak husu
sunda bir gedik açmasına fırsat 

vermiyecekleri ve Arnavutlukta 
olduğu gibi, bu bölgede de kahra
manlık ve muvaffakiyetle çarpışa
cakları muhakkaktır. 

·---~--

Romanyadaki iaşe 
Müsteşarlığı 

Bükreş 6 (A.A.)- Bir iaşe müs
teşarlığı ihdas edilmiş ve bu va7'i
feye Gritulesco tayin edilmiştir. 
Hükılmetin neşrettiği tebliğ de, 

iaşe müşkül:iuwı izam edilmemesi 
tasrih olıınmaktadır. Bilhassa ba
zı madde yoksuzluğıınıın Alman 
kıt'alarının Romanyada bulunu
şundan ileri geldiği iddiası doğru 
değildir. Çünkü Alman kıt'aları, 
büyük bir kısım itibarile, doğru· 
dan doğruya Almanyadan iaşe O· 

lunmaktadır. 
Diğer taraftan hükfunet ikbsadi 

sabotaj ve ihtikllr cC"Zalarını şid
detlendirmeğe karar vermiştir. 

Yunanlılar bir 
Tepeyi süngü 

ile aldılar 
Atina, t1 (A.A..) - Ati.na radyosu 

Matbuat Nazırının ıu beyanatını neş
retmiı;tir: 

Cepıı.eden alınan son telgra!lar, ka· 
lm bir kar tabakası içinde cereyan e
den :,ıiddeW bir süngü. muharebesin
den sonra YıınanJıJann Simall Arna
vutluk cephesi üzerinde 2.00-0 ınetre 

yüksekliğinde bir tepeyi işgal ettiltle
rini bildirmekte.dir. Bu cephe üzeri.il
deki barek!it haftalarca devam edeıı 
sükünetten sonra tekrar canlanmıştır. 
Bu hareld.t piyade ile topçu tarafın
dan müşterek. bir surette yapılm~tır. 
Cuma günü kuvveUi bir topçu bara
jından sonra derin kar tabakasına rağ
men piyade hücuma geçmi,ttir. Tepeye 
muhteli( cihetlerden yapılan harekfıt 

tam bir muvaUıık.Jyetle neticelenıniş

tir. 
İtalyanlar bir müddet nevmidan~ 

bir surette mücadele etmiş, fakat so
nunda çevrilme tehlikesini gördükleri 
için tepeyi terkederek alelacele çckll
mi~Ierdir. Küçük düşman müfrezeleri
nin arkası çevrilerek bir İtalyan su
bayı ve 69 nl'fer esir edilmh1tir. 

Mevzuubahs Yunan gazetesinin 
yazdıkları tamamen uydurma ol· 
duğımu beyana mezunuz. 

Almanya Yugosıav
Y aya ve Yananlı
tana harp ilin etti 

(l inci sayfadan dev:ım) 
sına taarruz etmek ve harbi Bal. 
kanlara yaymakla itham etmiştir. 

Alman Hariciye Nazırı B. Rib· 
bentrop da gazetecileri kabul e· 
derek buna benzer beyanatta bu
lunmuş ve demiştir ki: •Yuna -
nistana, İngiliz askeri 5tkmasına 
müsaade ederse vahim neticeler 
çıkacağını haber verdik. Bunu 
dinlemediler. Yugoslavyaya üçlü 
pakta girmesinin temin edeceği 
neticeleri anlatttk. Buna karşı Al. 
manlara taarruz yapıldı, seferber-

lik ilan edildi. Yunanistana gittikçe , 
artan İngiliz kıt'aları gelmesi üze· 
rine münasebatı kesmeğe mecbur 
olduk.> 

Yugoslavya ile Sov
yetler b ı r dostluk 
ve adem ı tecavüz 
paktı lmzaı ıdılar 
Londra 6 (AA.) - Moskova 

radyosu bu sabah hususi neşri • 
yatta bulunarak Sovyetler Birliği 
ile Yugoslavya arasında bir dost
luk ve ademi tecavüz paktı imza 
edildiğini bildirmiştir. 
Paktın metni şudur: 

Madde 1 - İki akit taraf birbi. 
rine karşı her türlü tecavüzden çe-

l kınecek ve yekdiğerinin istiklali· 
ne, hukuk hükümranisine ve top· 

ra kbütünlüğüne riayet edecek • 
!erdir. 

Bilhassa, arazi vaziyeti motörlü 
va$ıtaların yıldırım sür'atile bu 
bölgelerde iş görmesine ve muvaf
fakiyet kazandırmasma müsait 
olmadtğı için, mihver ordulan bu 
mıntakalarda süngü harbi bakı
mından müthiş bir tazyik ve deh
şete de maruz kalacaklardır. Ve .. 
mihver bu bölgelerde harbederken 
karşısmda yalnız süngünün deh· 
şetini değil, istiklal ve yaşama az
minin, bütiin unsurlarile bezen
miş milletlerin de mucizevi irade 
ve iman Jruvvetile karştlaşacaktır 
ki, İtalyayı olduğu gibi, Almanya
yı da en başta mağlup edecek hu 
karşılama olacaktır. Fakat, bu sa
tırları yazdığımız nna kadar İta!· '""=-----~-------·' 

Rumelı B lg M 1 
at etmeleri icap ettiğini slireti 

Madde 2 - Akitlerden biri bir ü. 

çüncü devletin tecavüzüne uğrar· 
sa diğer aım dostlu)c siyasetini 

muhafaza etmeği taahhüt eyler. yan, , u ar i. c at.:ar arın 
· d mahsusadn işaret ederim .. • harbe girıp girme ikleri \-Cya gi-

Cümlesi de Almanlara ümit derip girmiyecekleri anlaşılmamış • 
tır. Yalnız şurası muhakkak ki. ğil, elem ve ha)·al sukutu veren 

mühim bir hadisedir, 
Almanya, şimdiye kadar hayat 

Ve .. yine bu sütunlarda fırsat 
azmini eritmiş ordular ve millet-

düştükçe söylediğimiz gibi, Al-
lerle karşılaştL Fakat, şimdi ve manlar, Balkanlarda bir ordu ile 
şimdiden sonra karşılaşacağı mil- kal 
1 ti d 1 

. •
11

, . değil, Hla 6,000,000 süngu" ile 
e er ve or u ar azının, mı ı ız- karşılaşacaklar ve behemehal harp 

zetinefsin, milli istiklalin, milli ha- talilıi, bu süngülerin zafer parıl
kimiyetin ve hayat iradesinin dim- tı;mda tecelli edecektir. Onun için-
dik ayakta tuttuğu milletler ve dir ki, Almanlar, Balkanlarda mu-
ordulardır. yaffak olamıyacaklar.. demekte 

Yunanistan, bu dava-;ını isbat tereddüt etmiyoruz . 
etmiştir, İngiltere de gösteı·miştir. Yalnız. muharebenin başlangı-
Yugo"il"-vyaya gelince; şiındi - cına göre hükünı vermenıeyi ~inı-
ye kadar erkekçe ve açıkça sövle· diden ve peşinen tebarliz ellir-
ııip, dün neşrolunan sözler bir mekte cfk3rı umuıniycler ıcın 
ınilletin inan \'C azınindeki :raratıcı nıenfaat vardır. Zira, Yugo,hı~·ya 
kudretin ve yı1maınazlığın en be- olsun, Yunanistanda olsun ilk 
!iğ timsalidir. Bunu i'bat etmek hamlede, belki de taarruz ordulorı 
için, yalnız şu sözleri nakletmek yaı:ımzda da ışaret ve izah ·~le-
kafidir: rliğımız gıbi, başlangıçta arazi ka-

•- Milletiıniz. mazide ba~ka ta-- zanac:;klar, bu ka2nncı bir n1u,-af~ 
arruzlara da karşı durdu. Biz kork- fakiyet seklinde istismar ederek· 
mayız. Eğer çarpışmak Jazım ge· !erdir. Faka!, hepsi ve hep'i 0 ka-
lirse çarpışacağız. Va1ifemizi ya· dar kalacak, bunun kat'i neticeye 
pucağnnızdan herkes en1in ola- asla tesiri ohnı~·ncakhr. 

Madde 3- Taraflardan biri mu
ahedeyi bozmak istediğini bir se
ne evvel haber vermediği takdir
de işbu muahede beş sene için mu
teber olacaktır. 

Beş senenin hitamında muahe

de kendiliğinden beş sene daha u
zatılmış olacaktır. 

Madde 4- Muahede imzayı mü
teakip mer'iyet mevkiine girecek

tir. Muahede imkan olduğu kadar 

sür'atle tasdik edilecek ve musad
dak suretler Belgradda teati edile
cektir. 

Madde 5 Muhade biri Rusca 
diğeri Sırp - Hırvat lisanında ve 
her ikrsi de muteber olmak üzere 
iki nü,;ha olarak tanzim edilmi.ştır. 

Siyam l!aşvekEU 
(1 inci Sahift'de11 Devam> 

Siyasi mahfillerde kaydolundu
ğuna görl' Panaına hiikıiıneti, bir 
miidıl.,tıcnberi Birleşik Amerika
Jllll t~~,.;k,j ile japonyaya kar~ı gay-
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Barb Ve Casusluk Tefrikası 

Bilen idam olunur 
Yazan: M. ATLI Tefrika No. 51 

Bizi bu garip ve esrarengiz teh
likeden kurtaracak ancak odur 

- Demek ilk defa görüşeceksi
niz?. 

- Evet... Danzigte bulundu • 
ğum zamandan beri ilk defa!. 

- Peki, Kont senin babanın ö
lümünden haberdar değil midir? 

- Şüphesiz haberdardır!. 

- Neden bunu sana haber ver-
medi?, • 

- Onun benimle heriıangi bir 
temasını kat'iyyen menet:ınişim -
dir!. O benim herhalde zavallı ba
bamın ölümünden mutlaka habe
rim olacağ•m tahmin eder!. E8a
sen, bizün Varşovaya geldiğimizi 
duyar duymaz onun hemen bizi 
bulup sana müracaat etmesi, zan
nediyorum, babamın feci surette 
öldürülmesinden sonra beni hi
maye .çin olsa gerektir!. 

- Kendisile bunun için mi gö
riişmek istıyorsun?. 

- Tabii!. O tehlikeyi herhalde 
'bizden iyi bilir ve ... 

Anna tekrar sustu. Yüzüme ür
kek ve mütedehhiş gözlerle ba • 
kıyordu. 

Heyecanla oordum: 
-Ve?. 
- Ve .. herşeye kadirdir!. Mil-

yonlarca serveti ve büyük trlr 
nüfuzu vardır!. Vakıa hiç kimse 
ile temas etmez, kendisini kimse 
görmez!. Fakat ölümünü b.ldiği 

için herşeyi yapmağa muktedir • 
dir. 

- Ondan yardım mı istiyecek-
sin Anna?. 

- Evet!. 
- Ne diy-., yardım?. "':": 
- Bizi bu garip ve esrarengiz 

tehlikeden kurtaracak ancak o
dur!. Bir defa, o korkunç japonwı 
söyledjğl müthiş hiıdisenin bütün 
mahiyetini o mutlaka bilir. Her
halde böyle mühim ve tehlikeli 
bir i§te bana karşı lakayt kalmı
yacaktll'!. Nitekim .. nitekim sen· 
den beni serbest bırakmanı iste
miş!. 

- Evet, istedi!. Fakat para mu· 
kabilinde!. 

- O bütün işlerini öyle gömıi
ye, para ile halletmiye al,rşıktı.r!. 
Düşünmiye başladım. 

Annanın söylediği sözler, beni 
hayretten hayrete yuvarladığı hal
de gayet makul görünüyorlardı. 

Filhakika, dünyada misli en -
der görülür, harikulade acaip ve 
son derece tehlikeli bir vaziyet i
çinde bulunmuyor muyduk?. 

Garip, dehşet verici ve fevka
lade esrarengiz ölümlerle, gittik. 
çe, daha ziyade sıkı§tırıılarak sa -
rılmakta değil miydik? l'j madem
ki istikbalin müthı.ş silahları me
selesine taallük ediyordu, Kont 
gibi Polonyanın bıitün sıl;ih sana
yiinin kralı olan bır adamdan baş
ka bizi bu esrarengiz felaketlere 
karşı himaye edecek kim olabilir
di?. 
Vakıa, Anna ameliyat olmadan 

evvel Kontla görüşmekte acele e
diyordu. Anna bunda belki de 
haklıydı. 

Zira, ameliyattan evvel Arma • 
ya ve hatta bana bir felaket ge1. 
miyeceğini kim temin edebilirdi? 

Yalnız, karJSile bizzat benim 
Kontun karşısına çıkmamız ve bi
zi kurtarmasını istememiz garip 
olmaz mıydı?. 

Bahusus ki parasını pulunu ha· 
ikaretle reddettiğim bir adamın?. 

Uzun boylu düşündükten sonca, 
bir sigara yakarak asa.hl asaıbi iç· 
mekte olan Annaya bu ciheti a
çıkça roy !edim: 

- Arma!. dedim. K.ontun senin 
zevcin olması, ne de olsa, benim 
vaziyetim! pek garip bir şekle so
kuyor!. 

Anna gülümsiyerek sordu: 
- Niçin?. 
- Niçin mi?. Anıma da yaptın 

ha!. Ben, senin neyin oluyorum? 
Sonra da, •eninle kolkola kocana 
gidiyoruz!. Bizi bu feci felaketten 
kurtarxr 1!U61n? diye üstelik rica
da bulunuyoruz!. 

- Hiçbir ricada bulunmuyoruz, 
merak etme!. O biııe rica edecek
tir!. 

- O mu?. 
- Elbette!. 
- Anlıyaınad1!n. bunu, Anna?. 

Yani, bize birleştiğinizi! "" m~ 
ut bir istikbale doğru yollandığı . 
nıza pek iyi ettiniz! Sizi takdis ed.e.. 
rim!. Rica edl!rim, saadetinizi ta
mamlamak ve sizi feci bir tehli
kooen de kurtarmam için bana 
lıltfen müsaade ediniz mi diyecek? 

- Elbette!. 
- Acayip şey!. 
- Hiç acayip değil!. O yalmz be. 

nim iradem<! tabidir. 
- Ya?. 
- Evet!. Sen bu cihetten merak 

<!lme!. 
- İyi amma, Anna .• Hepsi ı>l ... 

Fakat sen şu görüşmeyi ameli • 
yattan sonraya bıraksan olmaz mı? 

Arma bırdenbire döndü. 
- Sen deli misin? dedi. Bic defa 

ne kadar sür'atle onunla gi;rüşebi
lirsek, hakkımızda o kadar ha • 
yırlı olur!. Sonra, kendisini bir 
daha görmemiz belki kabil olmaz. 
Yahut, muhakkak ki çok g\içtür!. 
Hazır, bugün akşama kadar sana 
söz vermiştir. Bekliyecek. 

(Arkası var) -Maarif VekAlettnln 
telgrafta bir emri 

(1 tncı sayfadan devam) 
t!hanlara başlanacaktır. 

KONESKVATUAllDA 
Koııservatuarda imtihanlara 20 :Ni

sanda baş1anılmas kararlştınlmıştır. 

Konservtuar imtihanlara başlıunn

dan evvel yültoek san't talebesi 15 Ni
sanda F'nm61% Ti7atrosunda bir kxıD

aer verecektir, Programda triyolar, k~ 
mantar, pfya.no, pn ve muhtelif Garp 
musikisi eserleri vardır. 

Bwıdan başlar imtihanlar arasında 

29 Nisanda yine Fransız Tiyatrosunda 

ııo kişilik bir koro konseri verilecek
tir. 

lngiltere Vlşi 
mtlnasebetıerl 

(2 inci sahifeden det,am) 
şartlarını kabul edecek ve şimali 
Afrika müstemlekeleri de İtalyan
ların is1ilası altına geçecekti. Bu 
hale nazaran İngilterenin muka
vemetini takviye ctınek ayni za
manda Fransaya da hizmettir. Vi
şi erkanı da şüphe.iz, bunu takdir 
ediyorlar. Fakat bu yolda fazla 
ileri giderek Almanyayı da kış

kırtmak istemediklerinden muzaf
fer düşmana karşt yaralanan Fran· 
sayı da korumak mecburi)·etinde· 
dirler. İngiltereye karşı dü~man
lık ifade eden lıareketlerin bir 
izahı da bu olsa gerektir. 

6 Nisan 1941 
18.00 Program ve memleket saat a• 

,-arı. 

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

18.50 Müzik: Kadınlar !asıl heyeti. 
19.30 Memleket Saat ayarı, ve A· 

jana: Haberleri. 
19.ts KonU1ma: Ziraat TakvimL 
19.50 Müzik: Solist Okuyucular. 
20.15 Konuşma. 
20.30 Müzik~ Oyun ha\.·aları. şarkı ve 

türküler. 
21.00 Müzik: Me§hur Operalar (Pi.) 
22.30 l\.'!ıemleket Saat ayarı, Ajanı 

Haber~. ve Ajans Spor ~rvisi. 
22.50 Müzik: Czaband (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki Proıram, ve Ka

panış. 

SMTtllllll 
son •aOELUll 
~ı ~rlMl/r• 
cp.;;;:......,. -'"""· -ı~ .. ~CJA:.!11 

bilir.• Atatürkün meşhur sözii yalııtz 
Yalnız şu sezler, Almanyaya na- Türkler ve istiklal harlıi için değil ridosfane bir vaziyet almıştır. ---------------------------

sıl bir millet karşısında bulundu- Lüıüıı dünya milletleri \e lıütiiıı 
ğunıı anlatmak içiD kafidir. diinya harp teknisyenleri içindir: 

Yine Hırvat Şefi Maçekin be- - Hattı nıiidafaa yok, -.ıhı 
vannamesindeki: nıiidafaa var .. 

• Silah altına alınanların ve- Balkanlarda da bu ol.ıcaktır. 
rilea emirlere ayııen ve d rbal ita- ETEM iZZET BENIClı. 

1\JT";T OKA J\JOSKOV ADA 
l:l, GÜN KALACAK 

Moskorn 6 (A.A.)- japon Bari· 
ci)e Sazın Mat<ruokanın japonya
~ a dönüşte iki veya iiç gün Mo -
k•wada kalması muhtemeldir. 

1 IST ANBUL BELED 1 ----· ·Esi iLANLARI 

. ~lbisest ve .:ra_tarağı yer Belediyeden temin edilmek suretiyle ve ayda yinn.t 
b~ u~tle te-mLZlik_ i:şlerınde _çal_ıştınlmak üzere amele ahnacakhr Tali le · 
Cagaloglunda Beledıye Temizlık lşleri Müdürl!i•Un -üra t im 1 . P ruı • e ~ caa e e erı. (21~ 



6 SON TELCRAF - 6 Jdıwı ncı . 

~PARA 
BAYAT YABqıımt 

.DIREKSİYONUD . 
~ 

Muhahzlar Turgudu sürükliyerek Dorya
nın yanından uzaklaştırdılar T. iş Bankası 

:P'akat buna aldınş <!den olma -
ouştı. Konan gemileri ya çatır, 
çatır yanarak, yalı ut da balta ve 
görıderlerle parçalanarak batıncı
ya kadar döğiişe devam ettiler .• 

Turgut, ~anlarını dah i im. 
rendirm anlanlar gfui bir döğüşle 
110n dakikaya kadar çaI'Jll§tL. O gü· 
yar olan talii, bu sefer 'l'u rgudu 
en mlithiş bir fellkete karşı hi -
maye etnı.iyecek gibi görünüyordu. 
Mukadder olan bu mütbif {ela • 
ket ve lk:ıtıet, nihayet Turgudun 
eısaretile kendini gösterdi. 

T1iriı: kwaamnı esir etmek çok 
müşkül bir keyfiyetti. Fakat Tur. 
ıut dölüfe öyle hararetle lı:oyul· 
muştu ki etrafında dağılan, kelle
lıerini lı:aJıbeden adamlarını gözü 
görınenUf, yalnız kendisini saran 
~ğı yukarı elli kadar düşman 
sllib~ mukabeleye çalışmış
k.. SomıDda l<nıdisi:ni tek başına 
düşman içinde bulan Turgut ü
aıitııiz bir hamle daba yapmıştı. 

!!eri ci*1 uattııı:1an kılıç la -
rile Turıudu çepeçevre bir ölüm 
lıehdidiııe menız bulundurmalan 
'rurl< lıuunın umurunda ~ğildi. 
Bu kılıçlı halkayı yarmak, denize 
atlamak ga~ hamlesin i yap -
mağa kllk•n Turgut datıa iki si-
1'h.şunl tepelerııeğe vakit bulına
d.ıın Venedikli muhariplerin çul
lanmalanna uğradı .• Koluna ya • 
~ beş çift Vened ik silAhşuru· 
aun lru......etini yenemedi. Kılıcı e
linden düştü ... Artlk basımlarının 
el.inde em olmuştu. 
Turgııdu zincirlerle bağladıktan 

llOt1.ra Amiral Andirya Dorya'nın 
bdirga.sına götürdüler .. Dorya; bu 
fÖhtttl Akdenlze yayılmağa baş· 
hyan genç ve acar Türl< korsanını 
,.,,,,mm güvertesinde ve yanında 
bütün maiyeti bulunduğu halde 
kıtbul etti. .. Turcut; ellerim, kol
larmı bağhyan zincirlerin ara • 
lllllda ata dı14müş bir arslan hey
beti ve ftkarile duruyor, gözle -
rinde bu nziyete linet okuyan bir 
ifade pAnlclıY'll!du. 

Dorya Türk k«SaJlllll usun, u
ımn llllııdü. Sonra IOl'du: 

- Boyutıdan büyük işlere giri. 
ten cür'etk&r korsan Tragon een 
lllİıiin 7 

Turgut bu suale lırtihfaf dolu bir 
klıcssiimle mukabele etti. Cevap 
ffrnledi. Dorya ifi alaya döktü: 

- Demek iki tüccar gemisini 
çapula düşürmekle kendini Akde. 
niz kaptanı görmeğe başladın?! 

KorıUka adasını mııhaııara dileğine 

kadar İfİ azıttml 
Turgut omuz silkti: 
- Nasıl olsa bugün değilse ya· 

rın o adada, o adaya yalan tekmil 
sahiller de Türk bayrağının lıiki· 
miyetine geçecek! 

Dorya sapsan oldu .... Ulmdı· 
yı fazla uzatmak, böyleli«le Tur· 
gudun daluı fazla konuşmasına 

meydan vermiş olmaktan korktu. 
ğu için Turgudun • mubafazasına 
memur zabite bir işaret yaptı, 

Turguda döndü, ilave etti: 
- O halde şimdilik ı;en Venedik 

Cumhuriyeti bayrağının gölgesin· 
de şu güverteyi bekleyerek bu fik· 
r inl değıştirinciye kadar istirahat 
et! 

ceriyordu .. Yıllar geçti. Esir Tllrk 
demzcis1 her doğan gün intikam 
ahdini tazeliyerek kurtulıış zama. 
nın1 bekledi. 

Büyük ve eşsi z Türk denizcisi 
Barbaros Akdenızdc Oo'tllanlı İm· 
paratorluğunun muhteşem donan
masını tam bır zafer havasile do· 
laştırmakta, bütün düşman sahil
lerinde bu deniz kuvvetinin ismi 
korku ile anılmakta ıdi. Barba • 
rosun Turguda karşı uzaktan sem
patisi vardı .. Türk Derya kaplanı· 
nın uzağı gören, istıdadı farkeden 

tecrübeli ve usta gözleri Turgut- 1 
taki müstakbel istıdadl çoktan far-1 
ketmiş, bu şimşek tesirile sık, 8lk 
onun harekfıtile meşgul olmuştu. 
Bir zaman geçip de Turguttan hiç 
bir hııber alınmadıı;'lllı gören Bar. 
baros bunu araştırdı .. 

O :ıamana kadar B~ Tur
CIJdun Korsika muhasarasından ve 
esaretinden bahsetmiyen fakat bu

nun için bir fırsat çatmasım bek· 
liyen maiyeti meseleyi söylediler. 

Barbaros; Turgudun Dorya e • 
linde esir old.ığunu öğremnce ate§ 
kc:ıildi .. Emri verdi : 

- Çağırın donanma kethüda • 
aını! 

Ve .. Ona uzun bir talimat ile 
bir de mektup verd i • Ertesi gün 

dört parça çekdiri ile bir tarafa 
(Önderdi .. 

Birkaç gün aonra donanmada 
fÖyle bir haber çalkalandı: 

- Turgut reisi Venedikliler sa
lıvermişler ... Buraya geliyormuş! 

- Salıvermiş değillerdir. O ele, 

avuca sığın1yan Turgudu öyle Ve
nedik zincirleri zapteder mi ? 

- Kimbilir yine nasıl ustalıkla 
Venedlklileri tuzağa düşürmüş · 
tür! 

<Ana. nr> 

•~ TAKVİM e 
llmnl 1157 Kasım Rlcr1 U ct 

JılAllT 

150 
iL SVVEL 

24 9 

HISAH Vas&ti 1 -~ Vıa>'t S. D 

6 
6 36 Gııne. 10 57 
ıs 16 ötıe 539 
1615 İkıı.dl 9 17 
1939 Altf&m 1200 

PAZAR 
2112 Ya.k'ı 1 34 

4 5'.' tm...aı. : 9 13 

Küçük T aJ1arrul 
heaapları 1941 
'L • Pi' ~ ~ ı1rramıye anı 

~ 
~~ :ıtı:ŞiDELER : 4 Şubat, 2 Jıl971I ~~ . 
~~ 1 Ağustos, 3 İklnciteşrin ~~ 
~ tarihlennde yapılır. 

:~ 1941 ikramiyeleri ~ 
~ 1 adet 2000 L.lılı: = 2000,....ur. ~~ 
~~ 3 > 1000 • =: 3\)00.- > ~ 

2 > 750 > - 1500.- > 
J~ 500 > = 2000.- • 
J~ 250 > = 2000.- > 

100 > = 3500~ > 
50 • = 4000.-
20 > = llO-OO~ 

rvıırascılık ve Alacak
lı ve Verecekli ilanı: 

940/118 Tettlı:e. 
SuUeneh=ri 1 tııaıal 8ulll B*1ıık DL 

klmlliindeıı: t0/181 Te-ı*e. 
Çalmıakçılırda Valide Hanında 8/1 

No. odada lltamet etmekte iken 9/11/ 
940 tarihinde ölen ve kimoe•lzllii ha· 
..bi;rle terekesi mal*ememize zabıla 

tarafından ibbar ed.Umesl u-n.e • 
konmuş olan İnınlı AbdillbU..,.U, ıni
ruçılannın lobu 11.ln ~ itiba
ren üç a:r "" atacaltlı ..., -ıcı.tıeri
nin iae bir a:r iç.inde mabk.em
milrac.allan lüaumu, aksi talı:dırde 
bunlardan aıacaı.war lçm .ıtanunu 

Medeninin 569 uncu macldeal hükmü 
'oatbilıt edileceti llAn olunur. 

Askeri F abrilralar Satı
nalma Korniayona 

ilanları 

190.000 Utre _ ... _. __ 

Tab.miD edilen bedeli •52915> lira o
lan 190.000 litre benzin A.ü.erl Fa.brl
ltalar Umum Müdürlülil m~ •tm 
alma komisyonunca 7 .4.941 Pazartesi 
cünil saat 16 ela pazarlıkla lbale edlle
celctir. Şartname 2 lira 65 kuruşWr, 
Muvakkat temmat 8895 lira 75 lrunıl-
tur. (2355) • 
iııs Kalem ..., O.-'U •se:ns -

JOıibı ıı:.....ıe Al-
T:ıhmin edlien bedeli •51675> J.inı o

lan iki kalem ve '"'°''an 650:975 metre 
mikllbı kereste Askeri Fabrikalar U· 
mum Müdürlütü merkez satm alma 
ltomis;ronunca 7 .4.941 Pazartesi ıilDil 
aaat 1',30 da pazar1*la ihale edllecelı:· 
tir. Şarın.me 2 lira 59 kuruştur. Mu
vakkat teminat <3833> lira «'15> lıı:u-
ruştur. (2391) 

8ııl- 1 1ne1 8.U. B- HA· 
lılmlliindaı: 941/!S3 

Ana ve babadan mahrum olduklan 
tahkiltatla anlaşılan halen Lf.nııa ..ıd 
JtAtip Ka!'nm yen.1 Yalı mahallesinde 
Bo"t~lu !IOkak 33 No.lu evde Anastas 
oğhı Prodromos ile DMpinaya ayni 
adreste !kamet edtn Yorııi İstlral ol!- ' 
!unun vaaı tuin odildlll il.in olunur. 

. . . .... ··~ ·:· '. \.....- .... ; /' .... . ~ . 
• ."'· ':""!,.ı.:,_.ı. J .. 'llo"'~"' ~~. r '-~· . ~.'.·r . . :t.;.·-1ı.· . 

Ba.ş, Di9, Nezle, Grip, ltoma.tizma 
NcYralji, Kınklık 9'11 Biltl!n Agnlannızı OerbaJ K.eeer 

lcabl- (il•~• S lıqo 1ı1111bUlr. TA~UTLltRINO!:N SAıtlNINll· 
titR YERDE PUU.\J ICUTIJl.ARI ISRAl!t.A iSTEYiNiZ 

Muhaflzlan Turgudu süriikliye
rek Doryanın yanından uzaklaş • 
tırdılar .. Aya~na kalın bır pranga 
vurdular. Boynuna lale demlen 
demirleri ~irdiler. Kollarım yi.. 

n e rincirlerle birbirine yaklaş -
tırdılar w zincirin ucunu Venedik 
Cumhu~ti Amiral gemisinin gü-" 
vertesindeki prova direğuıe bağ • 
ladılar. 

i LAN 
J stanbul Dördüncü İcra 

Memurluğundan 
Menkul Ev Eşyası Satılacaktır 

Eftad Kara Eftim oğluna maa ımıııraf 116.02 lıra borcundan 
dolayı mahcuz olup paraya ç evrilmesıne karar verılen ve mec. 
muuna 111 lıra kıymet takdir edılen Atına 2'.oto'ya ait bır adet 
12 luşılı.k portatif yemek masası, bır adet Dresuvar, bir adet 

elektrik avızesı, iki adet koltuk, bır adet portmanto, bır adet 
mıistamel elektrik avue&i ve altı adet ağaç san dalya Beyoğlunda 
Tomtom mahallesinde Baba Ocağı sokağında 8 No. lu Kara Ef· 
tım oğlu Hanının 3 No. lu da iresınde 12 nısan 1941 tarihine rast
lıyan cumartesi günü saat 11 den ıtıbaren açılı: arttırma suretile 
satılacaktır. 

Turgut; beş PS&ret Sl!lleSini bu
rada . Dorvanın Amiral gtmı.ind<!, 
gü\•crte üıerinde yazın kızgın gü. 
neş altında. kışın kar ve 90ğuk a
rasında geçirdi. 

Gt'rek bizzat Amiral. gerekse ge
mi ve donanma zıı.bıtlerı, hatta 
mürettebah fır~at buldulı:c;a bu 
%incire vurulmuş deniz arslanının 

yanına uğruyorlar, ancak kendi 
milletlerine yaltl§an bır ruh teza
hüril için~ onu alaya alınak isti· 
yorlardL 

Turgut, döğüş meydanında kııh
raman11ğı b: ldıği kadar, böyle ya· 
radılışta insanlar ara.ruıda da v-e
karlı bir silkılt .:ıulıaCaı••m iıA-

Arttırmada kıymeti muham menenin yüzde yetmiş beşıni bul
madığı takdirde satış ikinci arttırma günu olan 15 nısan 1941 
tarıhine miisadif salı günü sa at 1 l den .itibaren satış icra edile
ceğınden talipıer•n yevmı me zk ünla ,.e saatte mahallındc hazır 
bulunacak meı:n_.,a müraN>at Ja.·ı ~ olur ·r J9 '5438 

itARtSİllİ BİUI İ$ ISANKASINDA, 
JKAAMIYD..I .Hl!:SAP . ·-"ÇAft 

Memur ve Fen 
Memuru Alınacak 

Maliye Vekiletinden 
cb 

1/9/1940 tarih ve 46Ge ııumaralı Resml Guet..de münterir, 17.8.HO 
'tarih ve 2/14177 nu•rnralı kararnameye bağlı toprak tevzi talima 

ıılııin tatbild için teşkil edilen ve edilecek olan komia)'onlarda çalıJtınl
malı: ilzere A. - Reil; B - Aza; C - Fen memuru alınacaktır. 

Bu memurlara, :rol maııralları barlç, .,..c1a maktuan 'Mrilacelc -
lln Azami ırıil<tarı; 

- 175 
A.ııa:f• 150 
Pm MNr--ww ı 160 

......... 
1 - Yqı 80 dan tu1a o--1<.; 

1 - Ddterdarlık, Tapu Gnıp Mildil•lııtll. lfalmOdUrlülü, ~ 
Tapu Sicil Mubafızlıjlı, veyahut bu vazi!ele<'e muadil adli -.e:ra mali 
lıl&metlerde bulurunuı olmak; 

1 - Sicil itibariyle hizmetiDden lııtitade edilebilocell anlaı;ılınalı: 

.Aalanla: 

1 - Yaşı 9C! dan fazla obrwnak; 
1 - Malmdürlütıl, Sicil .Muhafızlığı , Nahiye MOdUrlüğü, Arui 

Tahrir Komisyonu Reisliği veyahut bu vazitelere muadil adıt veya malt 
b.lzmeUerde bulurunu~ olmak; 

3 - Sicil ltibari;yle hizmetinden iotifade edilobilecetl anla~ılm•k 

Fen Xemuıınıta: 
' 

1 - Yqı 55 ten fazla olmamalı:; 
2 - Tapu ve Kadastro ve:ra Nafia ve İmar -.eyabut Askeri Harita U. 

Mtıdürliltıı hizmetinde bir sene Fen memurluıtu yapmış olmak veyahut 
ta >laf.la ve;ra Tapu ve Kadastro Fen Tatbikat .Melı.teplermden mezun 

olmalı:: 
• - SlcU l.tlbari;yle lılz:metlDdezı loilfade edllebileceti anlR§l)Jnalı:. 

cDb 

ııd!KACAAT !fl!ZLİ 
Yubnda yazılı ,.rtlan baiz bnlunanlar, b1r istida ile aıaiıdakl ve

aallıi en geç 15/4/1941 trihine kadar 14ali;re Veklleline clllilll Em1ik> 
IÖQdettceklerdır. 

Komioyon!ano derhal teşkili mulı:arrer oldutuncıan, araııaıı 
bai& olanlar mü.rw.at auuına 9ÖR tayin k1lY\9cakl•rdır. 

.ıv. 

üANAN TI:SAİJt 

1 - NUtwı bU~t ,..,rakaaı cu4 ve;rahui noterce ff1"& ram! 
TMkmnca muaadde.k ıuretl> 

2 - e Jı:ıt'a fotojlra! calll buçulı: dokuz eb'adında> 
1 - Mektep 1•sdllmome ....,.a p.badetnameol aslı 1'07& muuddak 

ııunıtl> -
4 - Bulwıdutu memurl;ı'etlere alt ,,_11ı:1n •lı veyahut ınuoaddalı: 

sunıll ctudıkll sicil karnesi veyahut musaddak .ureti kA!idir> 
1 - Sıhhi durumunun ber iklimde ve köylerde vaille ifasına müaait 

oldutuna dair bükCımet veya Beledıye doktorlulu raporu; 
8 - C. Müddeiumumllitioden mahkılmiyeti olnıadılına dair v .. lka 

ciaUda ~irme ldüddeıumumllikçe tudikli meşnıhat verilmek ıuretiyle de 
olabilir.> 

7 - Hüsnühal kAtıdı; 
8 - Askerlilı: ve&ı<uı aıcıtua hilviyet ........ıı:umcl varsa ~ 

iatemez.> 
9 - Talip olan şnhıs bir resmi dairede müstahdem iae, bu dairenin 

alelüsul muvafakatini a:osteren vesa.ika «talebe müt.ealllll istida ve mcr
buıu 1'esiltalann o daire vasıtasiyle Maliye VekAleline ıönderilmesi ha· 
linde aynca muvafakatnameye ltizum ycktur.> 

NOT: İstldmam.-de bu veoaikln .-önderlldJil ve ~ :raaJ_..,., 
10 - AJ:ıtıda yazılı şekilde taahhütname «Bu taahhüinamedelti mil

teaelsil kerilın resmt dai relerde veyahut ticarl. malt veya sınat mıı.· --
le.rd.e mernur ve mUstahdem olması şarttır.> 

«Va 

TAABHtlTNAME 8EKIJ 
Maliy• Vek~letinre toprak tevzi talimatnamesinin tatbiki tı;ın teıkll 

ed.ı.lece1t Toprak Tevl.l Kom i.byonlannda bi.r vazit eye tayinim halindtı bu 
vazıfeyi kabul edeceğımı ve en az i5 gün evveluıden haber venneden bu 
Vazifeden ıstıfa veya bu vazifeyi terk veyahut hizmetimden istifade edil
mediği veya istıhdamının devamının caiz olm11dığı idarece takarnir etti
rilerek vaı:ıteme nihayet verildiğı takdirde, komı&yoa mesaWnın bu yüz
den sekteye uğra n1.ıs ı sebebiyle hasıl olması müınktin ve muhtemel zarar
lara karşı maktuan ve cezai şart olarak beş yüz li ra tazminat vermeyı ve 
bunun h;ın hakkımda dav.ı ıkamesıne ve ılAm Lstih:Mlline luzum olmadan 
bu tnahhUtnamcnın icraya vaz ' ı veyahut hazineden alacağım varsa bu 
alaenktaıı det·aten Lakas: \"e mahsubu ve yine bu taahhUtoomeden mUte
vellit herhanaı bir ibtila.t için dava ikamesine lüzum ba:nl olursa bu da

vanın Ankara mahkeme1ennce rüyetınl; kabul ve ıaah1:Wt ed.iycrum. 

AAlr•: 
Nü1us hilvi7et varakasındakt büvl;retl: 
............ nın cez.•i şart olarak taahl;ı.lt ettlti bet yüz llrqa 

&7ıM tar\larla müteselsil kefil olarak kefalet. edeıi.m. 
&en.tin meslek Te adre&i: 
Nüfus htivıyet varakasında.ki hüvi7eU. • 
cNOT: Bu taahhüt ve kefaletname noterce ramm 1an1.im olımamlı:· 

(1531) (2070) 

ması, 

' 

TÜRKİYE .,.. ·ı ·~.~ ..... 

Kızı lay Cemiyeti 
UMUMl MERKEZiNDEN : 

c.u;,.etim.lzin ldareoınde bulurıan Alyonkarahi""r Mat!eru::"y ~ıı•ltl 
ili lı:0)'1111a.k Ozere a.sgarl '11100, Azami 15000 

SANDIK YAPTIRILACAK 
Bu ııandıklann tahta ve çi:vili Cemiyet taratmdan ,·er!lecej!inden ya~ 
hnA.l.Qı'esi açık münakasaya konmuştur. Münakasa gwı U'. 11 N t!'nn r 
llUI\ 14,311 dadır. Taliplerın ,.rtname ve şema için i tanbul'da Miı,,., 
Vedat Caddesinde •Kızılay Hanında> Kızılay Deposu Direklörlul tJ 
müracaat etmeleri ilin olunur. 

l Beher kilosuna ild kuruş ti;rat tahmin edilen 240 ton odun 7/ 4/ 941 ıwı' 
ilde par.arlıkJa satın alınacaktı.r. Muhammen bedeli 4800 Ura o!up kat' l 
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720 liradır, Şartnamesi her ıün komis;ronda görii lebilir. İ•teklilerin belli 
1<1.at'tEo Fındılc:lıda 1atın alma k.omL..,.onuna gelmeleri. c 2580.t ..,. ..,. 

Beher tıonuna 16 lira f;yat tahmin e- Katı teminatı 542 llrri 7 kuruştur 
dilen 800 ton lavamarin maden kö- namesi her gli.n konıi!yo.1da g 
m ürO 8.4.941 günü saat 11.30 da pazar- lir. İsteklilerin bel :j gün ve ıaat' .. 
lıkla satın alınacakt:r. Muhammen be- dıklıda aabnalma kom.isyonwıa 
deli 12800 lira olup kat'! teminatı 19:10 melcri. «2674> 
liradır. Şartnamesi her gün komloyon- lf-
da görtılebilir. İsteklilerin belll ıün ..., Bir kam;yon pse:ıl lizerlne 
aa.atte Fındıklıda satın alma kom.iayonu- resim ve şartlarına göre b ir ıra 
na gelmeleri. <2598> ;raptınlacaktır. Pazarhğı 7 / 4Jli41 

lif saat 15 de yapılacaktır. Keşif 

MUteahhldı ııam ft 1-ebma 8340 
kilo valva!Jn yağı 7.4.941 (\inU oaat 
10 da pazarlıkla satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 3613 lira 80 kuruştur. 

1500 lira olup kat'! teminatı 2~ 
dır. Şartnames; her gün kom 
görülebilir. İsteklil•rin belli gOn "'.ıc 
atte Fındıklıda satın alma kom,.,..· 
na eelmelerl. .2675> 

Devlet llemirynlları ve Limanları isletme U. i~aresi ·ıanlan 
Muhammen bedeli (1440) lira olan 3000 Kg. Bor :raltı (14.4.1941) ~'• 

"eünil aaat (10.30) on buçukta Haydarpapda Gar bi.naaı dalılliııdekl ı.:oıııl" 
tarafından açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe ııirmek latiyenlerin (108) liralık muvalı:at tıemlnat ft kanunun 
l etı.l gi vesa lkle birlikle eksiltme ıünü saatine lı:adar komisyona müra 
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1 lizırndır. 

Bu ile ait p.rlnameler kemll:rondan parasız olanlı: dağıtılmaktadır. t'I 
1 _,. 

il --inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Ekıll~ Clıısl JIJldan lfulıgnımen Be. % 7,5 Tem.ln&til 
Lira x......, Lira ıı:-

Ateş tutl•Sl eooo adet 88 
~ 

Açık elu!ltm. 
Ateş topralı 3000 Kg . 

1 - Yukarda cina ve mikian acılı: elW!tme usulll ~ j 
alınacaktır. 

ll - - bedeli, -t - smllme -ti blznı..da ti 
bdır. 

m - EJ(SiJtem 8/4/ 941 Çarpmba r\inil ... ı 16 de Xabataııta ~ 
M.übayat Şu~indf'ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Tuğlaların eb'adı 22X11X6 santim ve 1600 - 1700 gantıınıı el< 
:re tahammül edecek evsalta olacak ve bu evsafı haiz bulunduğunu resml t>1t 
boratuvar raporu ile tevsik edr.nlrr münakasaya ljtirak ed.elıllecek.lerı.Lr 
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V - iırt.eldilertn eksiltme için tayin olunan giln ve saatte 3 7,5 gu~ııı' 
ra.lariyle birlikte meıktlr komisyona müracaaUarı. c2291> 

ı~~~~~~~~~~~~~~~--

1 B1t1nnıııııınıınnıınmııı nınıuınımmn~mm•ıııııınım~nnıııınıııı::ı 
il_ TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
~ 
§ Ziraat Bankası 
=i = 1 Kuruluş Tarihi: 1888 

I • Sermaye-i: 100,000,000 Türk Lirll!l 
' E Şube Ttı Ajaaıı adedi: 265 

= • 

1 

;zirai ve ticari her nevi banka muamelelerı 

i5E ' "l·~!!~~~;;::;:~-::.':'"!~'li' 1 5 ...... il 
t ~ .:~ 

§ 

s 

; 
= = 
= 
ıe;ı 

= 
' = 

· ~ 
!§'! 1 
55 = 
~ 
= 

= E5 = 
~ 
§ Para Biriktirenlere I ~ 
= e; 
= 28.800 Lira İkramiye Veriyor : 
:=ziraat Baııkuuıda ktımbanh • • ihbanu: tasarruf hesapldr>nda .. 
~u 50 lirası bulnııanlara ııeııecı. ' defa çekile~ek k ur'a ile &'8K• 
E'! plina cöre ikraaıi.Yc clağıhluııktır. 
§ ' aclet ı.eoo Liralık ,,000 LiJll 
~ '. 509 • %.000 .. 

, • ıso • ı.coo • 
•• • 100 • 4.000 .. 

~ 100 • ~ • 5.000 • 
2 - Murllipler Jlapormım. okun· = 120 • " • , ,800 • 

İdare Hey'etiudeıı : 
Kooperalifimlz.in 940 senesi Umum1 

Hey'etl toplanu.ıom 10 Nisan 941 ta· 
rihıne müsadıt Pe,.embe ıruno saaı 14 
te Tıcaret Odası Salonlarında akt ı laı· 

rar altına almm.ıştır. Ort.aklarımnın ı 

TT'ezktlr l'ÜJ\ ve satte aşağıdaki busu

aatı nıüzllkere etmek <nere içtima ma
ha ll lncle tı&zır lıWıuımaları rica .ıu-

ması, 

3 - 940 ""'"81 -- tetkllı:i 
n BılAnçonun taııdik.i. 

4 ...... Nium0 amedeki bl:zı madd~le

rln tldıll. 

5 - Y-ı icıanı He;r'etiıılıı ıeçll· 
.m.esi. 

6 - Kl 1en01i lrlltçesmin taııdik~ 
7 - lp111ı: ""ltıadpk! dilN.1- din· 

a 160 • ZI • 3.20t • 
6 D!KKA T: Hesaplarında1ı::i ı>a ralar bir .ene !ç:nde M lira<UJI 
~<.şnf(ı düşmiv~lere ikramiye çıkt ıin takd.rde ~· 2' fazlasile vnllo?" 
e..,,ı.:ın. Kur'alar senede 4 defa: 1 Eylı11 1 Birincikanun. 1 Mıııi 

' §ve 1 Haz:ran tarihlerinde celdlecektir. 
1 llli••ıımınım11111ıuıınuuıuııııı-•mıımnnıııı1w,H1ıınııııı~ 
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