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KURUŞ 

Sahip ve Bqmuban'irl: BTEM iZZET BENİCE iN ION TIL8BArLA81 vı BABIBLB•I VIBlll ABIAll IAZITISI 

bkhamle 
kırıldı 

Yaaaa cephesinde ilk 
Ale•n taarruzunun dur· 
clundmaaı Almanlar için 
baflanan batalı ve va· 
laim neticeli yolda baki· 
katin ilk acı ihtarıdır .. 
Almanlar bütün ıayret
lerine rağmen eninde ve 
sonunda Balkanlarda 
mağlup olacaklardır •• 

r .... , ETEM iZZET BENICI 
Bar~i Jaer ttlrlil mantık, 4üriilt 

il~ ve sailam Pfiı prensipleri 
tlıpHa BalkaaJara yaymak mes'u
Iİyetiai tizerlerine alan Almanlar, 
4ia _....taaberi yupalavyada 
~• YWUUliatuda askeri ve umumi 
t.amwanna avam ediyorlar. 

D6a ıeç vakit, İtalyanlar~ ~ 
"l111G11avyaya 1aarp ilin ettikten 
~ Alwaalarla, api umanda ha· 
~ 199tilderi anlaıılmıfiır. 
.. _ Bumea, Bulgar •evletleri 
.... 

1

r1ı1111ea ve filen heatiz iıti
llk •tnıemlflermr. Kont Telekin.ia 
lata.an.da& soua, AJmanlana 
lıfaearıu aezdiadeki ukeri müda· 
.... talebiıa•en pmdilik sarfma· 
llar ettilderi, Komanya H Bulga
l"btuı ibtiyat kuvvet halinde tu· 
tarak 'M yalım kendi erdularma 
llveaerek taarrm:a geçtikleri mu
.. kkak. Ancak Romanya, Bulga· 
liltan ve Macarlstan ayak altında 
-.e biitiia kaynaklan ile Almanya· 
.... emrindedirler. Asker vermek
tıea başka her türlü imkinlannı 
Ahnanyaı:ın emrine ye istifade· 
llae vermek ıuretile; filen harbin 
'Pnde bulunuyorlar, demekti~ •. 

Nazariye halinde ve baıı ıbtı
•tlara yol açmamak iP., harp 
6fı Yalyetinl muhafasa eden bu 
•e.1ettm.. harekAt ndittefikler 
...... tü'ı ' eJWiii taWUde; 
._ .._.ye bür mls1'et •eı• 
....,. urp dıfı yazlyetleriai mu· 
'-fna Mebilecekleri teıff•Ut ve 
9lerak menauau. Bütiin hu dev· 
letJeria arulslal Abnanlar Is haa..e bDaniıldanna ve filea lı
lallerı altmda ltulundurcluklarına 
~ llltittefiklerin sırf Almanlar· 
~.._dele içla •ahi, en bqta ve 

d )ibda ba menıleketler top
llldanaı, mlaakale merkezlerini, 
hl '9e klpritlerinl tayyare üsleri· 
:;• iter nevi askeri milessesele-
._ ___ ... 71inıak mahallerini ltom· 
~---- edeeekleri tabiidir. O 
~_!evletleriıı vuiyetlerlaia 
-...~ har• mu•uaJe edip 
t_._.nee•ıerı veya her tarHl ziyaa 
~ ~- uaran; Almanları 
te batlanu ve kendi ,atçlerlae .kedi, ebnlyeceklerl 111'!ÇJaul· 

• &luhalı:kak ki, bUtOn bu vazi
:ıer, Alınanlarnı baıladıkları 
.. eri harttetın lktlsap eclecetl 

Amerikaya Göre: 

Harbin Bal
kanlara ya
yılması Al
manlar için 
çok felaket
li olacaktır 
Harp, şimdiki 
hudutlann dışı
na da çıkacakhr. 

llal'lllD en mlldm 
wı lacı ıallıaıı 

llaııadı 
V a§ingtotı 1 (AA. )- A • 

van Meclisi Hcıriciye Encü • 
meni Reisi B. George, bu.gün., 
G§tlğıdaki beyanatta bulun • 

(Devamı 5 inci aJ'fada) 

YUGOSLAV 
Tayyareler· 
Sofyayı bom· 
baladılar 

•• 
Olenler ve yarala-
nanlar var, bazı 

hasarlar oldu 

Balgar 1araıan aı
•a•ıarıa 11ıra1tır 

1 Yuan Kralı .Jorl l ta8rrua gıçalmll 

\ Yunanhlar · • 
Müstevliye 
karşı büyük 
bir mukave
met gösteri-

yorlar 
L o n d r a'n ı n Yunan Bahriye Na-. .... . }'; l t zırının emn yevmısı: 

ugos avga ya Ya zafer, ya ölum! 

Mühim mesajı: Almanlar llltla cep
" İngiltere Yu- 1ıeıerde dl,maaıa 

temaıa geçtiklerini 
g o s 1 a v y a'y ı lllldlrıyorıar 

Atina 7 (A.A.) - BBC: 

lııciliz fark Onlalan Kumandanı 
General Vayvel 

Sofya, 'I (A.A.) - Bul&ar Ajansı bil· 
diriyor: 

Ahnanya ile Yuıoslavya arasında 
asker! harekMa ~ bir Bulıar lut'ası 
4tirak etmemekte ve Bulgaristan hü
kllmeti bu vaziyetin BelCrad büldl
meti tarafından kMi derecede takdir 

<Devamı ı 1ncıt •yfada) kuvvetli bir 
müttefik sıla
tile JQ&bul et-

Radyonun haber verdiğine gö
re, ark cephesinde, Yunanlılar, 

nıüstevliye karşı btlyük bir mu· Romanyada üç 
kavemtn ,&steımektedhier. hİr Y si 

mektedir,, 
Londra 7 (A.A.) - BBC: 

Bedin 1 <A.A.> - BBC: ıe ugo av 
D. N. B. dun tebliğ etml§ÜI': 

Yugoslavya· ve Yunan hududunu hava, kara kuv· 
ge~n Alman ordulan, her ta -

Yanan ONulan Bafkumandanı 
Geaera Papaps 

Londra resmen 
Almanların Yunanistana taarruz 

ıösterir 

Bildiriyor : Yugoslavgada-
"In. ;..:ıt ki harekata dair 

5u. ere, ce· l l"" t 
Y 1 

aza ma uma 
sur un an ı · alınamıyor I 
larla yanyana 
harp etmek 
için Yunanis· 
tana bir ordu 
çıkarmıştır tr 
Londra 7 (A.A.) - BBC: 
Dün akşam aşa daki resmi 

tebliğ neşredılmiftir: 

Belgrad radyoıa 
da 2 gtlndtlr neı
rlyat yapmıyor 

Amerikadaki Yu
goslav elçisinin 

beyanatı 

Almanya çoktanberi hazır - ' 
lamakta oldugu Balkan ta - ~ 
arruzuna geçmesıle, İngiltere, -;,>. 
Dominyonların muvaf akatile, İn- ' 
giliz, Avustralya ve Yenizelaan- ... ., 
dalılardan mürekkep bir orduyu 
cesur müttefJJdeıi Yun•n1dara 
yardım ve yanyana harbetme • 
leri için gonderm ~ir. Yunanıs- I~~~~ 
tanda bulunan İng'liz hava kuv- 1 ı 
velleri de biıyiık mikyasta kuv· 
vellerle takviye edılmiıtir. 

Londra hukfuneti, Yugoslav hil
k:\llnetine şu mesajı göndermiştir: 

A}manya tarafından hiçbir se
bep olmadan, Yugoslavya ve 
Sırplar üzerine vaki olan vahşi 
tecavüze karşı, Hırvat}Jr ve Slo
yeıı}er kahramanca müdafaaya 

~ düşman ile temasa geçmir vetleri tarahn-
lerdir. dan bombardı- Yunan Başku-

Yunan resmi d G 

(Dn ... 5 inci •Yfacla) 

Sovyetler Diyor ki : 

Bütün memle
ket le r le iyi 
münasebetler 
inkişaf ettir
mek istiyoruz 

man edildi man anı ). 
TEBLiGl Papagos'un 

Rumen hükumeti, • A • 

;8 

6Alman tay
yaresi düıü
rüldü ve 10 
tank tahrip 

edildi 
Atlna 7 (A.A.) - BBC: 
Yüksek kumandanlığın tebllli: 
Son sistem harp sil8hlarlle D!Ü· 

Yugoslav hükumetini emn yevmısı: Almanların tehlikeli mmtaıka ilh 
ettikleri Ece deahi 

şiddetle protesto etti 
BWtl'ef, 'I (A.A.) - Rador Ajana 

bildlıVor: 
Romanya hmnlmetlnin YuoıslayY& 

topraklarında haklarını müdafaaya 
mecbur oldutu bir çok tebası ve ırk
dap mevcut obnasına mtmen Roman
:yayı Yugoslavyaya karşı yapılan mu.. 
hasamata hiç bir suretle lıtlrak ettir
memiş olmasına ralmen Yuıosla\I ka· 
ra ve lulva kuvveUeri 8 Nisan tari
hinde Donava, Arad ve Tamışvar şe.. 
hirleriııi bombardıman etmliler, Qç kl-

(Denlm 1 lnel arlMI&) 

'feal dlf•a••••D 
da .. tıtp et1ecıt1s 

Atina, 'I (A.A.) - BBC: General 
Papagos aşa&ıdakl emri yevrn!yi D4!1· 
retmiştir: 

Yunanlılar, bir defa daha, toprak.. 
laruıı müdafaaya davet olunmullardır. 

(DevU1U: a lnc1 •1' ... > 

Dem 7 (A.A.)- B.B.C. Belpad 
radyosu dün de ırilldit ile seçmif· 
tir. Mal6m olduia üzere, ıadye, 
Almanların Belgradı bombanlı· 
JIWl effiiini söyledikten •ura 
.-muştu. 

YUGOSLAV ELÇisbdN 
BEYANM'I 

Vaşington 7 (A.A.)- y_,..1av· 

Bele dı·g e Lo- 7anın Vaşinıtondaki elçisi heye
canlı bir sesle radyoda bir nutuk 

BALKAN 
Vaziyetine 
Umumi Bir 
BAK 1 Ş 

Struma va
disinde Yu
nanlılar çok 
kahramanca 
mukavemet 
gösteriyor 

Burada Alman
lara çok ağır za
yıat verdirildi 

lı; 

;, ··~·· • • w ~· .,.... lllltE ..... 
111a1a11ılag1111n · 
Al•aa lat'alan 
temaıa ıeldl 

İtalya da Yu
goslavya ya .. 
harp ilan etti 

lngillzler Y 
goslavyaya da 
yardıma bafllicl• 
TAABBUZ 1'A9.X, 
BAŞLAl>lfı, 

Anad01u Ajanaun mulllellf 
Jtaynaklardaa alarak verd1tı ha
berlere ıöre, dünkü nüshamızda 

(Denma: 1 lael 8Qfada) 

ı . 

••tieelenen IOlll'8 Wli ola
::ktır. 811 laa kadar, Yugoslavya· 
~.ıı._taarraz.. ae safhada bulun· 
·-.. ltakkıa• hiçbir Jaabar cel· 
~lr. Alman resmi tebliile
• hlçltir kayıt balanmadıjı 
'-1, ~ ... oslavyadan da b~bir ha· 
.... ,_~ınamqtır. Sadece, barp 
~ lnee, Belana açık 
~ ~ ilin edilmeslae ral-

Moskova 7 (A.A.) - Pravda 
gazeiesı, Sovyet - y~oslav dost
luk ve •demi tecavuz paktına 

(De'Vlllll 5 bıc1 SQfada) 

cehhez, tank ve ağır toplar ve ı-.... --------
büyük bir hava kuvvetile duş - EN SON 

(Denau 1 IDol aJfMI&) 

kant ası zarar ı ... iiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

li• fllarla Alman ı.a.• kuv• 
::ı-ı taıafnadan ajır mrette 
........ an e41ilmiı oldupnu 

nette llrenmlı buhınayeruz. 
la 8• .. lde, Belsraq brp yap~· 

a .. \'a taarra..an alır •• bir· 
M livfllerla çocUJana, iaddi

0 

!! lbibıerın 'hayabna maleldul'U 
,.~ır. tmt, •• ımatsısca ha· 
~ Y..-lav milletlnla maae
;Yatıaı ~ bİQkİI kfa 
~~ U. arttıraeaiı ••hak· 

Y1111an1stan eepheslne ıellnce; 
tan saltalı •a1l17an. Alman taarra-
111, Y••• tehllllae nuana ltfl· :11. eeph .. e ıece tlurdarulm~ş ve 

ftlaıılara alır zayiat "'1tiril· 
llaittlr. 

Y'llllanhlana llsterdlkleri kah· 
l'anıaahk ve Almanlara verdikleri 
ters 1ıı, flpbe yok ki, Ahnanla
Rnı Balbnlaıda batladıkları ft· 

W. Mtlceli taarrmu, keadileriae 
::ı..-.. tik aukabele ol•yor. 
~Hle, lleri.ıe daha llayırh 

._" ialdtaOar ka,4ederek (...._. ..... ~) 

man, küçük bir Yunan kuvvetinin 
<nen-: • IDol ~) 

DAKiKA Kadın yüzünden 
bir cinayet işlendi Atinada teza· 

hürat yapan 
Sadullah, arkadaşı Sandalyeci nümayişçiler 
Abdullahı bıçaklıyarak öldürdü ellerinde Türk 

Fatihde Atik Alipapda Cami 
k ğında oturan Ramazan oglu 

80 :ullah ayni yerde m~kı~ san
Sa Abdullah ile eskı bır ka
da}yacı 1 . yüzünden içki içer
Gı nrnese esı 1 dır 
lerken kavgaya tutuşm~ ar . 

en kızgın bır- anında 
Kavganın ekerek Ab -

Sadullah bıçağını ç ıamış fakat 
dullahın kasığına sap · .. stüste 

da iktna etmeyıp u 
bununla b klamıştır. Zavallı 
beş defa ıça . • 
Abd llah kanlar ıçınde yere yu 

u biraz sonra da -
wrlanmış ve ,. ila ka mak 
müştur. Kanlı blça.sı ır 
lltiyen katil yakalan 11 • 

Üniversite rektö İngiliz, Yugos· 
rü busabahAn- lav ve Ameri
karadan geldi kan bayrakla- 1 

rı taşıyorlardı ı 
Profesör meclisi 
bugün toplanıyor 

A karada lbulunan Üniversite 
Re nl Cemı B lsel ile Tıb Fa· 

(DeV&IDI 5 inci ~fada) 

Atina 1 (A.A.)- Atina halkının 
hesecanlı nümayişleri, bütün gün 
devam etmiştir. Öğleden sonra a· 
mele grupları ile gençlık tahı fa
rı, önlerinde mızıka old u h de 

(Devama: ı lnd •1fada) 

mı etti, kar mı 
iddialar kir, planço 
ise zaran gösteriyor 

Belediye Kooperatifi ortaklan
• ve halka Jıda maddeleri Atmak 
tbere tlç maiaza açmayı kararlat

<Denmı: 1 IDe& ...,...) 

(aııac.a) 
Sofyanın bom
bardımanı 

Bizim mahut arbdafla ko811ftl• 
yerduk da: 

- Y11Soılavlar Sof)'ayı ~la 
bombardımH ettiler, Bulsuh* 
harp ilin etmiı deliller ki... 

Diye nrdu. Gülerekf 
- BombHdıman edilea a.Jıar 

Sofya delil, Alman Sofyadır. 
Diyerek fllve ettim: 
- Nerede ve hangi &oprak tize· 

rinde Alman varsa oraya hticum 
ed'lm i en tabU olan teY deitl 
midir?. • • 

ÇERÇEV• 

ıu aGN .. 
DCİP FAZIL JUSAK'Oal:K 

Bugün konuşmakta zahmet 
çekecek tek kiıi vana benim
Çtbalril baPla, -llarf ve politika 
tltinyası lberiııdeld ua tesimia, 
tramvay uabaslle tram1'8)'70ha 
arasındaki intabak nlUetlmle 
Jaidiaelen aypnlak lfHe ettlll 
ıBa... Böyle bir sinde _. 
7a susmam, 7ahut hlilMleirl• 
tqhlslerlm aıuındakl .,_tyed 
kaydetmem lhun ıeli7•· :a. 
meellariyetlertlea ikisi • ... ....... 

Bir .... , lnındaa •• ,.ıı ...... 
evvel ı.ir sin, Jaerkes Balkanlar 
..ıaasuaa vehim •• .. yal ıkile 
Nbrken .._lftlmki: 

- Hadiseler dolruden doln· 
ya Balkanlar sahasında ve Bal· 
kanlar si4det meTkHinde ,.ı. 
lak ver•ili awıan başlcalan b
auşacak, Hn ıMtSaeatım-

lşte Mr satırlık dkat: .................................... 

evvelki akpm, cumartesi ...... 
JDJ, blr dostlapan evbı4e w 
hayli kalabalık bir mbevver
ler kütlesi huzurunda b...- tll'
le dendi: 

- Son teşhis olarak Yupe
lavya hidi~inia AJmn h....., 
ketini pb~ ,._. 
llllfim; ...,...; .... ,. , ....... ~ 

-(81,...)tahumaaabm._.._•,.._ek......,. 
• laflhp efflll sOalerba .._ts
..... lalf .akbt ettbab .. ,. 
BqllnJer h samana bdar ia
tlsamla ya eamartesl, ya pazar 
olmuştur. Ben Alman ordulan
lllll )'lll'lllki pazar &'inil ve •ea 
Yugoslavya, hem de Yuaallis
tana karşı mü tereken haret-
te ıeçeeeğini z~edlyonım. 

Dostlarnn, telteslllmen k .. 
lay biT mukabele tanı .......... 
i• için hanı pililmsemekl• ~ 
tıhk ver• ı..-24 ...C Hllft aral 
do tlu ltedi telefonla uayıp da 
havretlerlni bildirdikleri zanıaa, 

unun •Hrkatle karışık basit bir 
ahmin Ye tesadüften ibaret ol. 
duğunu. insan oğlunun gaibi 
'hilmek lnausunda hiçhiT meto• 

(Denmı 5 bıol ....... 



2 - SON TELGRAF - 7 NlsAlf ıt11 

NİZAM'/N 

CEVAPLARI 

Ayni edebiyat anketinde 
ark:ıdatımız Nizamettin Na· 
%if'in de cevabı çıktı. Fakat, 
yakından lanıdığunız dostu
muzun her gün yüzlercesini 
dinlediğimiz cümleleri ile, o 
ıazetede intitar eden ibare
ler arasında, hiç bir benzerlik 
ıöremedik. 

Sakın, bir yanlıılık olma
ım !. 

Bizim bildiğimiz Nizamet• 
tin Nazif, o tekilde konut-
111az. 

KONFOR 

DUŞKUNO 

Bir meslekdaı, yazdığı bir 
fıkrada alaturka hamamlar· 
da konfor bulunmdığından 
bahsediyor. Bir yatımıza da· 
ha girdik. Alaturka hamam· 
da konfor ne demek?. Ne de 
çok konfor dütkünü olduk, 
yahu! 

BiR BEYTiN 

MANASI 

Geçenlerde, arkadaıımız 
R. Sabit, Şair Nedimin beli 
kamalı bir tekilde, bir revü 
aahııeıinde temıil ediliıinden 
acı acı tikayet ediyor ve bir 
veıile ile Nedimin: 

kaim ııııkııun& - - s..ı• 
rum 

- mey klrılM""" riDdaa olsaa 

Beytini hatırlatıyordu. 
Bizim Osman Cemal, ayni 

revü sahnesinde bu beytin ıu 
ıekilde okunduğunu rivayet 
euıyor: 

«Ayağını sakınarak, adı· 
mını çekinerek atma; yürü, 
ulu orta yürü; coı, keyfine 
bak, hovarda ol; merak et· 
me, aen aarhoıluktan ıende
liyerek rakı ıiıelerini altüst 
etsen de yine zarar yok •• Biz. 
köıedeki bakkaldan bir kırk · 
dokuzlnuk daha alırız.• 

AKTARMA 

USULU 

Tramvaylarda aktarma bi· 
let usulü bqladı. Yolcular, 
tıpkı ıirket vapurlarında ol
duğu ıibi, aktarma olunabi· 
lecek.. Aktarma deyince, İn· 
sanın aklına mutlaka vapur 

,.ıeliyor. Bebek iakeleıinden 
aktarma, Y enimahalleden ak· 
tarma.. 

Tramvayların da, nereler
den aktarma yapabileceği ta
yın edilmit·· Baıka yerlerde 
aktarma yapılamıyacak ! 

Aktarma, «aktarmak• 
maıdarından gelir. Aktar
. mak ıulu bir maddeyi boıal
bvermek demektir. 

Tramvay yolcuları, ıulu bir 
madde mi oldu, diyeceksi· 
niz?. 

E, belki de olmuttur. Ba 
kadar nilmiye can dayamr 
mı?. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 22 

Fotoğraf 
tarifesi 

Foto ğrafhanelerin sı
nıflara ayrıl•p tarife 
yapılması kararlaşb 

Son zamanlarck şehrimi:ııtl.elıi 
bazı. fotograflıanelerde resim çek
me ücretlerinin yüzde se nisbe -
tinde pahalılaştırıldığı görülerd: 
Belediye Reisliği fotografhaneleri 
sınıflara ayırmaj'ı ikararl~f' 
tır. 

Bu tarife göre yeni fiatlar tesWt 
olunacaktır. Sınıflara dükkanın bll
lunduğu semt, cadde ve kullanıla 
malzeme ile san'at derecesi esas 
tut'Ulacaktır. 

BABERLER 

MAARiF, UNIVERSITE: -
* Bir haftadır tatil olan ilk 

mektepler bu sabah tıekrar açılıru§
lardır. * Profesör Halide Edip bu ak
şam 18,30 da Üniversite konferans 
salonunda charp ve Anglosakson 
edebiyatı• isimli bir kıonferansı 
verecektir. 

TiCARET ııe SANAYi: 

* Amerika ile Portsait arasında 
yakında Deniz seferlerine başla
nacaktır. Diğer taraftan Amerika· 
dan mühim miktarda demir gele
cektk 

* Tiftik ve Yapağı İhracat Bir
liği reisi Kerim Aktar istifa etmiş
tir. Yerine yeni reis seçilmesi için 
yakında toplantı yapılacaktır. 

*İstanbul Yazma ve Dokuma
cılar Kooptratfinin yeni idare he
yeti reisliğine Yahya Yılmaztürlı: 
seçilmiştir. 

* Hamamcılar Belediyeye mü
racaatla fiatlara zam istemişler ve 
yeni sınıf taksimatı yapılmasını 

talep etmişlerdir. 

MÜTEFERRiK: -----·--
* Moda Deniz kulübü heyeti u-

mumiyesi dün toplanmıştır. Top -
lantı sükun içinde geçmi'l. ve Zeki 
Rıza hakkındaki ihraç karan iptal 
edilerek ihtilaflar hallolunmuştur. 
* Parti reisi B. Reşat Mimaroğ

lu dün Sarıyer Halkevinde ·Dün
ya hadiseleri karşısında Türkiye
nin vaziyeti• mevzulu bir konfe
rans vermiştir. 

* Galatada Mumhane Caddesin
de 10 numarada oturan Hayriye 
Güler adında bir kadın .dün evinin 
merdivenlerinden inerken muva
zenesini kaybederek düşmüş, ba
şından ağır surette yaralanınşıtır. 
Kadın baygın bir halde Beyoğlu 

has' anesine kaldırılmıştır. 

* Dün gece saat 2,5 sırakırında, 
Mahmutpaşada 2 numaralı Ha -
vuzlu hanın kalörifcr bacasındaki 
kurumlar tutuşmuş, fazh büy!I -
mesine meydan verilmeden sön
dürülmüştür. 

* 1 mayıstan itibaren Ankara -
İ~anbul arasında yeni bir tren se
feri ıhdas olunacaktır. 

Tren hergün Ankaradan saat 15, 
İstanbuldan da saat 17 de hareket 
edecektir. 

* Şişlide Süleyman Nazif soka
ğında Brema apartımanında mu -
kim şoför Halil en·elce bir buçuk 
yıl beraber yaşadığı metıresi Mu -
zafferi en·elki gün Beyoğlunda bir 
mahallebici dükkanında yabancı 

bir erkekle eörmüş ve kadıncağı
zın yüzünü, gözünü yaralamıştır. 
Küstah mütecaviz yakalanmııtır. 

KOL KOLA 
Müellifi: Nlzamettln NAZiF 

Ve, cins cins, çeşit çeşit evler, 
bir ainema şeridi gi.bi hayalınden 
seçiyordu: 
Yazın bahçesindeki ağaçlara 

Hamak gerilen Erenköy köşkleri. 
parmaklıkları arasından mavi, 
rnor, kırmızı sardonyalar sarkan 
Ada evleri. Önundeki rıhtıma sü
rünüp geçen akıntının tatlı şırıltı
sını açık pencerelerinden emen 
kandilli yalıları. Marmarayı olan. 
ca engiıılıği ile göze sunan Ye -
ıilköy. Bakırköy evleri.. 

Ve bu şerit kimbilir daha ae ka
dar sürecekti. Perihanın sesi gen
cin kafasında bir antrakt yaptı: 

- Az evvel, Mecidiye köyünde 
on dört yıl evvel yalnız teneke ba
rakalar vaıW. demiştiniz.., 

-Evet .. . 
- 0n (inrt vıldanberi ııelnıedi. 

nlz mı buraya? 
- Buraya delil memlekete de 

gelemedim. 
- Yaa ... Şimdi anladım. Onua 

için .ben sizi yeni görüyorum. 
- Acaba bu on dört vılı hep 

İstanbulda yasamış olsaydım beni 
görmüş olacak mıydınız? 

- Şüphesiz. Hem Semihir. ar
kadaşı olmasaydınız da, müşterek 
tanıdıklarımız bulunmasaydı da 
sizi mutlaka yine tanırdım. 

- Nereden k~iriyorsunuz bu· 
nu? 

- İçim öyle söylüyor. 
Kızın bu son sözüne bir hıçkınlı: 

kar11ır gibi olmuştu. Naci ona ba· 
kınca gür kirpiklerin kafesi ardın
daki o büvük, parlak renkli ve gQ. 
zel gözlerde, baklflara hulya ka
tan bir nemlilik sezer ıt1>i olıdu. 

ÇANAKKALI 
Nevyerk Daily News irlaıli A

:merikaa gazetesi, Almanyanm 
fİllldidta İtalyanıa yardımına koş· 
tuğu takdirde, ne fayda hasıl ola· 
caiını tetkik eden şayanı dikkat 
•ir makale neşrediyor. Bu maka· 
lenia bir yerinde bilhassa şu cüm· 
leler var: 

.__ Bitlerin netlen tlolayı Ça· 
ukkaleye sahip olmak istiyece
iini anlıyamıyoruz. Boğazlar Hit· 
lere ne petrol, ne de yiyecek ve· 
recektir. Irak petrol sahaları Be· 
ğaziçine çok uzaktır.• 
Amerikalı ıneslekdaşın kullan· 

dığı yukarıdaki ciiınlelcrde, Ça
nakkalenin ismi geçtiğine dikkat 
ediniz. Amerikada, mihverin, Ça
nakkaleyi istiycccği umuluyor, ya .. 
but, Çanakkaleyi istiyeceği bek· 
leni yor. 

Mihverin, bir çok devletlerden 
birçok şeyler htediği malumdur. 

Aldığı-da maliım .. 19~9 eylulün· 
de, Danzig koridorunda başlıyan 
harp . artık, •Danzigo i bir kalkan 
olarak kullanmıyor. Şimdi, bir 
•yeni nizam. paravanası ortaya a· 
tılmıştır. •Y<'ni nizam•, bir mil
letin herşeyini istemektir. En ınu· 
kaddes varlıklarından en küçük 
maddi knınetlcrine kadar herşeyi.. 

Yalnız· unutmamak lazımdır ki, 
' . Çanakkale, öyle çabucak yenır, 

yutulur istenir ve verilir meta-. ' 
lıırdan değildir. 

Bu sefer, koSkoca Franııa har
binde, çarpışan dört milyonluk 
ordudan ancak 30 hin zayiat ve
rildi. 

Biz, vaktlle, Çanakkaleyi mlida· 
faa ederken, gün oldu, 30 bin Türk 
çocuğunu toprağa gömdük. 

Bugün ise, 18 milyon Türkü top
rağa vermek için bir iin düşünme
yiz. 

REŞAT FEYZi 

Matbuat Tekalıyea
ıer BlrUftlnla leae
Uk Kongreli yapıldı 

Matbuat Teknisiyenleri Birliğinin 
senelik konıı:resl diln saat 14 te Emla

öntl Halkevl salonunda kalabalık bir 
ekseriyeUe icra edilrnlt ve kongre ri· 
yasetine Elhem Onan ve ltltiplildere 

de Münir Dizer, Bedri Ataman ııeçll• 
mi§lerdir. 

İdare Hey'etinin okuduğu ııenelik fa
aliyet raporu uzun münakaşalardan 

sonra kabul ve İdare Hey'eti ibra edil
miştir. Seçilen biltçe encümeni bir se. 
nelik hesapları tetkik ederek raporunu 

okumuş, bundan sonra yeni İdare He
yeti seçimine geçilmii;tir. Seçin1 neti
cesinde Ethem Onnn, Şeref Hivel, Ali 
Gerali, H. Cemal, Sabri Şenkartal, Şe
rif Çabuk el Bedri Ataman, TalAt De
lidağ, Şükru

1 

Bcrkmen, Hakkı Hüner. 
liel, Hamdi l(ılı<;eri, Hayri Şahin, 
Feyzı GıinC'şkutcr. 

İdare Ilcy 'etine secilen ~zal:ır ara
larından reis ve kasndar, k~tibiumuml 
seçmek llzere ilk top!:ıntcıını ll/4/94ı 
Cumartesi günü öğleden sonra Bırlik 
merke~nde yapacaklardır. 

--~--

Bir ahlaksızın 
mallkamlyett 

Bazı çocukları iğfal ederek İz- . 
mirde bir eve toplamak ve gayrı 
ahlaki hareketlerde bulunmakla 
suçlu Süleyman oğlu Ragıp Ö.ğül, 
İzmir Ağır Ceza Mahkemesınce 
evvelki gün 4 sene 8 ay müddetle 
ağır hapse mahkum edilmiştir. 

Bu vak'a ile alakadar olmakla 
maznun bulunan diğer şahıslar be
rael etmişlerdir. 

Günün meselesi: -----..................................... ..... 

Giyecek Eşyasını 
Ucuzlatmak için 

~-----~~ .. ı~------~ 
İktısat Vekaleti tarafından 
esaslı tedbirler ittihaz ediliyor 

Halkımızın yiyeceği eşyanın fi
atlarını ucuzlatıp muayyen bir se-
viyede tutmak için hükumetçe 
tedbirler alınmakta oldugunu yaz
mıştık. Bu husustaki çalışmalara 
devam olunmaktadır. Bu tedbirler 
meya•c.ında •mutavassı'.'Sız satış• da 
bulunmaktadır. Bu suretle yerli 
fabrikaların ikinci ve üçüncü el
lerden geçmeden iptidai malzeme 
tedarik etmeleri imkan dahiline 
girince. bunların rn:ırrulcltının ma· 
liyet fiatlarını kolaylıkla tesbit ka
bil olacaktır. Yapılan hesaplara 
göre iptidai maddelerin elden ele 
geçmesi neticesi olarak bunların 
fiatlarında asgari yüzae on bir 
yükseklik olmaktadır. Ayni za -
manda spekiıliitörler her malın is
tihsal mevsiminde bunları ucuza 
1ledari.k için her türlü çareye baş 

•ayvanları himaye 
konleraaıları 

Hayvanlara eza edilmemesi ve 
eza edenlerle mücadele olunması 
hakkında alakadar polis, Belediye 
memurlarına Himavei Hayvanat 
Cemiyeti idare heyeti azaları ta
rafından konferanslar verilmesi -
ne devam olunmaktadır. Bu cüm
leden olarak Himayei Hayvanat 
Cemiyeti fahri katibi Bayan Ma
mig Marttik ve idare heyeti reisi 
B. Sedat Aziz Martin tarafların -
adn polis mektebi talebelerile mu
allimlerine bir konferans veril -
m~tir. 

fhrakiyelik kömürler 
Gümrük ve İnhisarlar Vekile

tinden alakadarlara gelen bir ta
mime göre ihrakiyelik kömür ih
racatı serbesttir. Ancak bu kömür
lerin Koordinasyon heyeti karan 
mucibince Ereğli kömürleri işlet
mesi tarafından satılması lazım -
dır. Bu i!ıibarla gümrüklere Ereğli 
kömürleri işletmesinden veya E· 
ttbanktan verilmiş vesika ibraz e
dilecektir. 

vurarak fiatları düşürmekte ve ip
tidai maddeler müstahsilin elin
den çıktıktan sonra fiatları yük -
seltmekted!rler. Bundan hem müs-
1ıahsil ve hem d emüstehlik halk 
zarar görmektedir. 
Diğer taraftan yerli fabrikala

rın çıkardığı yünlü ve pamuklu 
kumaşların da muhtelif yerlerde 
açılacak satış mağzalarında doğru

dan doğruya halka satılması için 
de esaslı tedbir alınmaktadır. 

Bu teminat iptidai maddelerin u
cuz teminı ve mamulatın muta· 
vassıtların elinden geçmeden müs
tehlike arzı neticesi olarak, ,·ünlü 
ve pamuklu kumaşların yüksel
memesi ve yüzde 5 - 10 nisbe -
tinde ucuza satılması imkan da
hiline girecektir. 

uyenı Şişli spor 
ldlblnfta ,, albftml 

Yeni Şişli spor klübü, teessüsü
nün 15 inci devir senesi münase
i:ıetile ilk defa olarak bir albüm 
neşretmiştir. 

Albümde ·Yeni Şişli klübünün. 
on beş senelik faaliyeti kısaca izah 
edilm!ş ve 280 adet resimle tezyin 
edilmiştir. Renkli ve nefis kapağı 
tôk güzeldir. Resimler klübün 
uzun senelerdeki faaliyetine ve 
eski, yeni idare meclisinin aza -
!arına aittir. Bundan maada yerli 
ve ecnebi klüplerle enteresan 
maçlara da hayli sahifeler ayrıl -
mıştır. Spor meraklılarına bil -
hassa tavsiye ederiz. 

Üniversite balo
ları menedildi 

Üniversitede imtihanlann erken 
ba§lama., karan (!zerine: Fakillte-

lilerin ve Enstitülilerin çay veba
lo ter1ıip etmeleri Rektörlükçe me
nolunmuştur. Yalnız evvelden ter· 
tip edilmiş olan Hukukçular balosu 
11 nisanda Tokatliyanda verile -
cektir. 

--(ADLİYE ve POLİS..,.J-
50 Paralık ihtikar yapan bir 
bakkal mahkôm edildi 
Beyaz peyniri 60 kara,tan ıataa ıaçn11-

naa dlkkAm bir halta kapanacak ı 
Dünkü pazar günü nöbetçi bu

lunan cürmümeşhut Asliye Ceza 
mahkemesi, 250 gram peynir üze
rinde ihtıkar yaparak 50 para faz
la alan bir bakkalı Milli Korunma 
kanununa göre cezalandırmıştır. 

Hadise şudur: Sultanahmette, 
Kapıağzında bakkallık yapan Ah
met cumartesi günü akşamı dük
kiiruna gell!n Osman adında bir 
müşteriye 55 kunıştan satmuı !A
zım gelen peynirden 60 kuruşa 250 

gram satmış 13,30 para alacırkken 
15 kuruş almıştır. 

Bu sırada birkaç polis memuru 
dükkana gelmişler ve vaziyeti gö
rerek bakkalı cürmümeşhut halin
de yakalayıp Adliyeye teslim et -
mişlerdir. 

Mahkeme, dunışma sonunda 
bakkalın suçunu sahit görmüş w 
25 lira ağır para cezası ile bir hatta 
da dükkanının kapatılmasına ka
rar verıni§tir. 

istimlak 
Bedelleri 

Belediye bunların 
sür' a t 1 e ver ilme si 
için yeni tahsisat ayırdı 

Son zamanlarda şehrimizde Be
lediyece yapılan istimlak faaliyeti 
çoğalmıştır. Bina veya gayrimen
kulleri is,ımliık olunan vatandaş
ların istimla.Jı: bedellerinin sür'atle 
verilmesi için Belediye reisliği 1941 
mali yılı bil tçesine de icabeden 
tahsisatı koymuştur. Bedeli az 
görenlerin istimliı k paraları ~ah
kemeler emrinde olarak Belediyece 
bankaya yatırılmaktadır. 
Diğer taraftan şehrimizde istim

!iiklere harcanan para her yıl art
maktadır. 

İstimliik sarfiyatı 1936 da 128008 
lira iken 1937 de375007 liraya, 938 
de 870005 liraya, 1939 da da 1 mil
yon 367.008 liraya baliğ olmuştur. 
Bu suretle dört yıl içinde istim -
Iaklcre 2 milpn yedi yüz yirmi 
iki bin 28 lira harcanmşıtır. 

Etibba odasına 
kayı h azalar 

Şehrımizdeki üçüncü mın1.aka 
Et :bba Odasında aza mevcudu 
(1328) i bulmuştur. Bunlardan 
831 i doktor, 274 ü diş tabibi, 108 i 
eczacı ve 70 i de dişçidir. 

ilk mektep kamp
ları bu yll açllmı

y a c ak mı 
Şehrimizde her yıl İlk Okulla

rın tatilinden sonra açılmakta olan 
cilk mektep talebeleri kamp -
lar1> nın bu yıl açilmasından sar
fınazar edileceği öğrenilmiştir. 

Önümü,deki hafta içinde Maa
rif Müdürlü~ünde Maarif Mü -
fet:işleri ve Başmuallimler topla
narak bu hususta kat'i karar ve -
receklerdir. --Kayıkta bir kavga 
Kazlıçeşme sahilinde balık av-

lıyan Kumkapı sakinlerinden 
Mehmet Düzer ili! Cemal Saçkesen 
kayık içerisinde kavgaya ıoıq -
muşlar ve C mal Saçkesen eline 
geçirdiği sandal küreğini kaldınp 
Mehmet Düzerin başına vurup ya
ralamıştır. Yaralı tedavi altına a
lınmış suçlu yakalanmıştır. 

Araba çarpb 1 
Ortaköy iskelesi arabacıların • 

dan Ahmet Dereli idaresindeki 
2448 numaralı araba Eminönünden 
geçerken J ak Levi isminde bir QO

cuğa çıırparak yüzünden yara -
lamıştır. 

Limancılar arasında 
yeni tayla ve terlller 

Münakale Vekaleti Liman Re • 
isleri ve memurları arasında yeni 
bir nakil ve tayin listesi hazırla • 
maktadır. 

Evvelce yapılan im11ihanda ka· 
zananlar münhal liman memur ve 
reisliklerine tayin edileceklerdir • 

Al manyaya yağ veriyoruz 
Almanya ile yapılan tıraret aıııa.

ması mucibince, bu memlekete atıla
cak olan 1.200.000 liralık, z"7tin7a11 
hakkında bir anlaşınqa varılımfllr. 
Satılacak olan z~aillar, 400 ton lı:a· 
dar tutmaktadır. Bu ~ 
mühim bir lwmmı bmlr bavalı.& -
tacaıdır. 

irleştk Amerika 
ve lllllver 

Yaza11: Ahmet Şükrü ESM 
VaJingto..Ua celea haber 

Birleşik Amerika ile ıalhver 
letleri arasındaki münasebttl 
adım adım seçen harpteki Al 
Amerikaa miin••ebetleriain 
halannı takip etmekte ve ayni 
ticeye doğru yürümekte oldu· 
bildirmektedir. Geçen harbin i 
ci senesini hatırlıyanlar, Aın 

kum harhe girmesine takadd 
eden aylar zarfıada Birleşik 
rikada Almanlar tarafınCa • ·ir 
kım sabotaj hareketleri yapıl 
aı unutmamışlardır. Bu yüz 
Amtrika ile Almanya ve Avus 
ya arasında esasen ırergin 

münasebetler gittikçe daha zi 
de gerginleşmiş, Amerika hü 
meti, bir takım Alman siyasi 
messillerinin geri çağınlmala 
Alman ve Avusturya hüklloı 
rlnden istemiş ve Ameri.kıı ha 
girmezden evvel de Almanya 
siyaıti münasebetleri fili olar 
inkıtaa uğram •tı. 

Amerika limanlarında 
devletlerine ait ticaret gemile 
deki sabotaj, Amerikan • hal 
milnasebelleriııi, Birleşik Am 
kanın 1917 senesinde umumi h 
be iştirakine takaddüm eden 
nuncu gergin safhayı hatırla 

bir vaziyete irca etmiş bulunm 
tadır. Vaşingtondan haber ve 
diğine göre İtalyan gemileri 
kaptanlan ve tayfalan, ııemile 
tahrip etmek içia resmi emir 
nuşlar ve bu emre uyarak b 
gemiciler, günlerle uğraşarak 
milerin makinelerini tahrip e 
)erdir. Anlaşılıyor ki mih,·er 
letleri tarafından verilen bu e 
yalnız Birleşik Amerika liman 
rındaki gemilere münhasır d 
cenubi Amerika limnlann 
gemilere de flllll.İltlir. 

Bu şartlar altında Amerika lı 
ki'ııneti, kendi limanlannakl 
man ve İtalyan cemileriııe v 
ye etmİf, sabotaj hanıketleri 
dolayı mes'ul olanlan mahk 
tevdi etmit ve bu ifle alibsı 
duğu anlaşdan İtalyan deniz 
şesinia &eri ~ılmuuu talep 
miştir. 

İtalya denis a!qsinin 
çııiırılmam, Amerika ile mih 
devletleri aruıadaki siyul m 
sebetlerin inkıtaına doğru a 
birinci atlıınılır. Buna tliier a 
ların da takip edeceği Vafin 
dan &elen haberlerden an 
maktadır. 

AmerlklUUll namen harp 
etmek niyetinde olmachp t 
edilebilir. Filhakika mihver 
}etleri göstermişlerdir ki, re 
harp iliin etmeden de fili ol 
harp yapmak ıaibnkllnclür. 
hale ciire, Amerika harp dı 
kalmak vaziyetini muhafaza 
rek, İnı:iltereye devletler huk 
nun bitaraflık vaziyetile telif 
lemiyecek yardımda da h11l 
caktır. F.sasen Amerika bu 
kadar bitaraflık ile telif edile 
cek birçok hareketlerde bul 
tur. Mihver devletleri bu har 
leri her zaman harp ilanı m 
tiııcle tel&klı.i edebilirlerken, 
diye kadar bundan çekilllııltle 
Ba da Kuveltla birbc ay 
mllanr . 41ple..ı.t haldwı"'I 
akleriıaln pek yeriade ald 
anlabaaktMır. Babduücbr 
a..elt: 

- llillftr 1ıbimle lauh _ Evet ... İçim öyle söylüyor... Perihan hu lı:ahkahayı ve 'bu söz- Geçirir gibi oldu. _ Evet... Oııcfan batta tamdı • melı: istene, lıalıane lınlıııakta 
_ diye devam etti Perihan - sizde leri duymamış gibi devam etti: Alman çiftliğini, karakolu geç. tını erkek olmadı. Arl* t.J!!mhı uhmet çekmez. Bizimle harp 
bir başkalık var. Bu başkalığın - Sizi gördüğüm zaman ken - mişler bir kolu dosdoğru Tarab - derecesini siz ölçünüz. ıdyethade oltluiımu kalnıl e 
dündenberi çözemediğim muam • dimde garip bir hal sezdim. Nasıl yaya, diğer kolu Büyükdereye i· _ Daniş, tatlı 9QCllk... itine el•--. her ne yapll 
masını bana şimdi öğretmiş oldu. diyeyim, ne bileyim? Garip bir hal nen çatalın sağındaki kır kahve. b tatı.ı.a. fııpabm, Jıeqe,rı &is yuma 
nuz. Bu başkalığınız yabancılığı • işte. Konusmanıza, yürümenize, sine ulaşmışlardı. - Yere atsın onun ""il"•• d•-ı.~ 
nızdan ileri geliyor. gülüşünüze alışamıyormuşum gibi _ Şurada bir çay içsek ... Ne Ben, yalnız yaptığı bir iyiliğin ba- --

- Yabancılığımdan mı? Kendi bir hal. Yahut alıştıklanma uymu- dersiniz? na pek tuzluya mal olduğunu M· Plluklk• .ılınr PmcUY• 
memleketimde bir vatandaşımın yormuşsunuz gibi bir şey.. _ Burası bir gece meyhanesi • tırlıyorum. O benim için dlllma dar Amerlkama ler hareke 
beni bir yabancı gibi görmesi ga- - Eğer bu garip hal hali üstü. dir. Yeniköye kadar sabredelim. fena bir hatıra kalaeak. karp &is )'Dllllll11flnr. Göz 

· B ad •-....n vllUUDlla mamak ve Amerikanın harp v rip doğrusu.. nüzde ise ileri gitmemız manasız - - Orada açık iyi bir gazino V1ll' u sır a, o---. • 
- On dört yıl bizden uzak yaşa- laşır. mı? dört beş hususi araba bulunan be- yetinde bulunduğunu kabule 

mak size bir deği iklik vermiş... - Yak, vok ... Gidelim. - Yok amma ... Çay içecek bir yaz boyalı bir büyük bJnanıa ö.. için bir sebep vardır: japon 
Bu muhakkak. Yahut. siz olduğu- - Dem~k bana alıpnağa baş - oda bulabiliriz sanıyorum. Danlt nünden geçiyordu. Perihan: harekete &etirmek dütllncesi. 
nuz gföf kalmışsınız, biz çok de • lıyorsunuz. !burada bir iki mondain otel oldu. _ Durunuz burada - dedi - Ca· lumdur ki llçlll pakta &öre, 
ğişmişiz. - Alıştım bile. ğundan çok bahseder. Hoş. yalnız vidanın tarifine göre aradığumz İngiliz - Alman harbine llç . 

- Aman havan ... Neredeyse be- Bunu söylerken kız, bir kolunu bahseder ..• Daniş bu. yer burası olacak. bir devlet müdahale edecek 0 

· d 1 t aa, ı'aponya da harbe pecek ni gerilikle itham edeceksinız. a teklifsizce delikan ının omuzu- stinyeyi sür'atle geçip Yen.iki- - Aradığımız yer mi ! 
Dikkat edin. Mürteci diye hapisha- na atmışı. ye yaklaşırlarken Naci sordu: _ Evet canım ... Çay içecek de- Eğer Berlin ve Roma (Öl'Üşm 
neleri boylamağa hiç niyetim yok. - Evet, alıştım bile. Henı ne alı§- - Bu Daniş hikayesinin haki • ğil miydik? rinde, japonyanın harekete ge 

- Hayır ... Memzuu şaka tara- kanlık! katini bana öğretir misiniz? Naci, bu binanın kapısı listün. sine karar Teriimi ise, mih 
fından almayınız. Sizde bir başka- Bu açıkça bir aşk ilanına :ı.en.. - Bir fevkaladelik yok .. Bir ııe- de •... Palas• yazılı bir levha görliıl- devletleri, Amerikanın artık 
lık var, bir başka çeşni. Ferinin ziyordu. Kllfkolüne üstündeki deri cukluk hatasının tamirini istiyen ce şöyle bir düşündü. Sonra hay- taraf sayılamıyacatı neticesin 
annesinin medhede ede bitiremedi- cekete ve halis skoç yününden ya- ailem ... Anladınız ya? Beni onuııla retle .kıza baktı. o bu hayretin far· varmlf olabilirler. Abi ta 
ği eski erkeklerin çeşnisi. pılmış pantolonuna rağmen so - evlendirirlerse kaybettiğimi - • kında değildi. Gayet tabii .bir ta- Japonya harp d,.. vaziyetini 

Naci neş'eli bir kahkaha atmlılı:.. ğuktan iliklerinin 6'üdüğiinü lı»- dıldan bir şeyi tekrar bana kazen. vırla otomobilin kapısını açmata haf aza ettlll halde Amerfltavı 
tan kendini alamadı: seden delikanlının içinden bir; dımııt olacaklarına inanıyorlar. çalışıyordu, Delikanlı onu kolun. harip addetmek Hçlü r•ı.tın 

- Yandık! Kaynanamın SeT • -Ah gu kız öbür kolunu da boy• - Bu çoeukluk hatasının 8lıılll' dan çekti: tlilştOlilnll •alnıl etmek d 
tlllsi olmlia ula Diyetim yok. mınıa dolaytf IÖPilme f 91)pwpt bhramanı o..ı, midir? (Artan_, .ı.. ..._. __________ ~~--~--------~~~~~~~-



nup Slivlan 
birliği 

: Ali Ka •I sUJllllAI' 
• lhrvatlu .. ••• - .. 

llliirekkep Belp.... 1ıir 
•ediai tefldl ...... ~ 
klavlan ......... Wdik 

kwnetıe.-. .... Slrplar-
atlar aras•Ü fbtiW çı
...._ ..,... .... 1ıa. 

tinıitle tliifealer çoktu. Çün
hllıtnıl'Va • Mııcaristan impa

iuaaa 7Jkı)ması tizerin" 
tlar ve sa.naler tle Sırplar· 
leşmiş olayorlardı. 

fülir ki eski Avu'Jturyaam 
olcluldaruu söyliyealer 

Hırvatları tla, Slovealeri de 
U..araterluiaa ltir u

tet..11 oliııauş ltir kısmı 
da tekrar emirleri alta 
Üfti.nmemiş defillerdir. 

lirilltiJ'or ki S1Qlarla Bir
..._ açmak içita sarf• 

laneüer 1tep çıkmlftır. A
a - Macarista• U.parat• 

... ·- o bar utnpaq, 1nrliii ricutle getirmek ve 

.. ~~lep.ek ipa çabp111 
-""UarUa ba maksada bir 

..., ,...ı rmm- ı.-et .... 

...._ aMet etmek ... a-liY•r: 
Geçes _. Mrptea .... 

Sırp • Hırvat ve Sleven Krallığı 
teplifll .U.ce ba11au ell!8İ• 
Sırplara ve Belgra.ıa daha üstüa 
birer mevki verilmiı elması u 
Sırbistum Alman ve A•mhar>'a
Macar ortlularuua i&tluı albH. 
kalması, SJTplana tlağlan aprak 
Aüiyatik sahiliae indikten sftl'a 
Korfuda bir onlu tetkiJ ettikleri 
esnada ~ktilderi sayısız müfkü
litm, löiiİS ıerdikleri MBSUZ fe
dakirJıklana onlara •ermiş oldu
ğu bir haktaa ileri ıelmekte4lir. 
O zaman Korfuda Hırvat siyasi 
reislerile Sırbistan bükômeti ara
smu bir anlaşma aktediı_irkea ini 
cihetler meçhul değildi. Cena• 
İsllvlarını kurtaran hareket ıeçen 
umumi harbe takaddiim edea se
nel~rtle ve harbin devamınca Sırp
lar tarafmdan yoksa ltu vahdeti 
vtieade ptirmek lçia ne Hırvat-
ların, ae de Slove11lerin gösterdilf 
azim ve sebatın da inkar edilemi
,yeceği tabiidir. Oltun için bütüa 
Cenup İs1ivlan ltirbir1erini çek 
iyi anlamış olarak varlıklarun m•· 
hafazada bundan sonra da hiç bir 
fedakarlıktan geri kalmıyacakla
nıu arösteriyorlar. 

v~ IOlll'a şimdi tekrar 
Yli latlıecekleri çok ıüphell 
. Yetti. ltfitekim vekayi de 
Yor ki ıerek Hırvatlar ve Hapishane hücresine 
;ıııarı temsil edenler ke· d 
.. ~ Öyle hatalara dllıecek sığmıyan a am 

liillert1V. Amerikada yol zabıtası, sene-
: ~vat balısinde hariçte- rilik suçundan Peter Davis ismin-

b"lfiıle Pek elverişli sayılan de 2Z yquula birhini yakalamıt 
S lr eifaet vardı: n muhakemesinden sonra Les 
ll'p-Bırnt ve Sloven kral· Aııgeles hapishanesine atılmıştır. 
·~ 8'11Wiii zaman Hırvat· Fakat hapishaneye girişi halli 

1killtı teaaiyede 81l'plu .b· mii§kiil bir meseleye yol açmlJ
~ki verilm.emi1- Be)pa4m tJr. Çüakü Z metre 21 bo>·unda 
.._ ınerbd vaziyeti Zai- · ve son derece ıişman olan bu de-

daima Ustmı tutalma.. JiJwahyı hapishanenin hiçbir höc-
-···- IOUHu. Kral Alek· re1idea iceriY• sekmak mümkün 

tetkilata esas1ye)'i Wit- olma••pır. Uzan milzakerelerdea •e Sırt _ Hırvat ve Slnea .. _. nihayet kendisinin koridor· 
...... aMece yupsJaY- u bırakılmasına karar verilmit
llp İalawlan _ fekHae a.y. tir. Tabü delikuli ita brartlu 

.. __ aemaun olmuştur. 
qqy•tları memaua eüeek 
ı .. _. ~ hariçte tle men• Fakat onun asıl memnun oldu-

•-... .. UatiWtaıı ~ ju py başkadır. Bütün Amerikan 
pseteı.I .. devW pacht ..-.. 
leriDi ~lr. - hahr 
.tan bir slaem• finnUI, ymi bir 
film için hemen keadisini angaje et 
•ftir· Aaeak 1tiriaei sart za,.dla
mamaıdır. Bu sebepten firmaam 
rarcbmile hapishanede kenclisine 
hususi !yemekler verilmektedir. 

11.1-.. - Y~a ile ansı CesallDI bitirip hapislaaaedea 
--.. ••••lar Bırvatlar· pkmea, uJW'Y'om lumrluan fil-
~ obua bazılanaa mi çevirecektir. 
lldip •turmaları •Jl'ıca !-~-======----~~ 
~ eelWiyortlu. BU· ......_._ff A L K ...... -. 

a.-.. ... aeaelenle Bati- -
........ tareleri ........ 

atla .. .._._ • 
---~...._ Bll'Vadar a-
-.. o.tff:' edilen meseleler 
:iıadell 1 ~ siraseteıa 
i ~:-tak devletin vah· 
~ kadar varacak ai
$a ~r. SırpJarıa benher 
lt-· •tlBl'oı milll emel-... u, edil 
faza edil nıiı, lllilll vubldarı 
•tecU llllt elacajı tüil p r. 

~P t.ıavıanaın hep 
lİJet, .... ~~uıınıalanaıılaki e
•lllarııa -.aarı ayırmak için 
• anı .. _ lal'fettikleri ıayret

--tılahilir. 
~ Yuıoslavya eamia· 

latıniıı edil-'- obrdla-., &UD9 

~EBIROMAN: 105 

____ OTUNU 
lı Ve Itri Anyaaltıl, 
ıiJıôyetl«, ,.,,...,.;. 
~ .. ,..,wu.r 
Geaç bir im it anyer 

On alh yaıında, ortamektep ikinci 
amfından ayrılmış bir genç kmm. A
ilevi vazfl'etbn dolaJ'lSiyle çaJı,ıp ha-

tun ı.sttkbalimi kend m yapmak 
=~ifetinde olduğumdan hususl 
nanesseselerde, yazıhaneleı de he~han
gl bir iş arıyorum. Bana ,efiı:at cli9• 1:'-

cak olan muhte em ış sah plerının 
:r.ata T·'-af Gazetesı Halk Sütunu (N. 
~n .._. . ede

uzuna mürac atlarını nca 
D.) rwn 
rlm· 

•en Je -Seveceksin I 
Yazan: ETEM iZZET BENiCE_ 

el binJair 'falan kıvırabilir •• e . 
. ~ı, ınetresleri ile bulutuP 
~111 geçireb lirler. Halbuki. 
ın ıç'n yalan söyl mck, ge
~ başka :yerde geçirmek bir 
uluşmak çok daha zor ve .. 

ha &üç. latanbulda bizon rna. 
enıizde bir gumruk -.omis· 
unun ka ı vardr Cavıdao 
kadının hayatını yakında 
tınek fırsatını buldum. 
cagız kocasmı aevmndt. 

· ve babası kendisini ı.a 
zorla vernıışlermiş. Onua 

dlgi bir çocuk vartlı. llaB· 
murdu. Cavulan kocaaJDI 

ak v.e ifl)u ile bulupnak 
doldlll'Urdu. Hazan: 
id çek bekledim' 
d 

)'aiaa 117durur, koeuile 

1t yüzden kavga ederdi. Bele bir 
k:vgalarında tesadüf beni de bu-

lundurdu. Kocası ba&~rı~·.ortf:u: .. 
_ Nediı- en'n bu ıurtüklüjün.. 

Hiç eve gırmiyorsun. . 
- Herhalde ke) fim ve zevkim 

içiıı gitmıyorum!. 
Adam çırpına çır..-: 
-· Bunların hepsi bir gi4ışte V.3 

k ler f'•t,., 
bir keredts alrnabilece teY •. : 
kat ,sea sık sık sokata gitmek ısın 
sebepler buluyorsua. 

Diyor, o ti•~ 
- Öyle ise peuj111lua u, kea

iiaiıı de, evinia de · almacak her 
ft!ysİDİ sea al ve ı.e.ı rahat ltırak. 
o zaman hiç sokağa bile çıkmam. 
Cevabıaı veriyordu. Sonradan 

ı itliseler bana öjretti ki. koca da 
~asınu laakh ... Ca~ me 1' 

•iltlijin~ lll'"f -'ana,,.,. 
y&. Evet •• lliLliiütis taflf ... 
ban.. Kôiıtllıruıı •)WIU ve 
i.ı.a; IJilmiyonım, ,... 
,rt11111 ıelir mi?. Y alıtiyle, ye
ni harpten .voel, 6a IU'"f ..., 

hnl11rı •cuati 25 lıuraıt& 
Yani, acuen pahalı üli. 
Ge~ertle, llZllll saman

dır miiıteriliiiııi yapmadığı· 
ma bu tuaı ıabunlaruulan 
bir tane altlılı. Maral bu lu-
mcı taralınılan yapılan bu aa
bun •• Eoet, bir paket, yani bir 
lrutu1a 40 karat·• Yalıarula 
ıöylediğimg gibi, bu aaban 
parçaaını ·tarlacık, 6ilmiyo-

..,..z:, yid pamdan lala •elir ., 
mı .• 

T ll'"f •bunanan içintle ne 
bıılumıraa balrınaan, eaan• 
bul1UUW1, lıimya 6ulanaun; 
lakat, herhal.Je, 40 lıanqa 
pahalulu. Sonra, aaban, öy. 
le bu maJdeJu lıi, yapılırken 
laıllanılan bütün maherneai, 
çolı pilıür, memlelıetinütle 
bol bol mevcrıttar. 

BinaenaJ.yh, bu baltım
Jan, imalathanelnin, ba tuq 
aabrınu liyatı üzerinde, tlaha ı 

inıallı olmaları icap etme~ 
mi?. 

BORHAN CEVAT 

fJDlverlltı llalaçell 
Üniversite bahçesindeki otura

cak sıraların azlığı dolayısile bir 
çok talebelerin yeşillik üzerine o
lurduklan görülmüş ve bu sırala-
nn küayetsiz olduğu anlaşılarak 

bahçeye bol miktarda bank ko • 
nulması kararJaıtınlınıştır. 

Diğer taraftan talebeden gayri 
efhasın Üniversite bahçesinde o-
1ıurması meendilmiftir. 

Nasıl :yemeje 11Wwnız olmah 
f8e. uy.Jw.Ja da arzu ve JhUJ"acı· 
mız ô)"le olmalıdır. U;yku, 7oqıwı 
vQcudü tamir eder. U:yiu vücudf1 
~vq ;ıuava, sarar, 8Dllra tıerakkiG 
1erl olur. Çocuk mütemadi;yen ve 
serian b\İ7Ümele ihtiyacı oldu
iundan çok uyur. Nekahet )lllln
deki hastaların da uykuya ihti-
7açlan vardır. Vilcutlan u 70-
rulan ihtiyarlar da tabii az uyur
lar. 

Çok U7ku .vlcude r.ararhdır. 
J'ikre ve zihlne :ya,,..ıııt Vfl'ir. 

Vücudü ağrl&fbnr, filmanlar za-
7Iflara nazaran daha u 7atakta 
kalmahdırlar. 

Az u:yku bazen imam uabitet
tirir, tabiatini deiiltirlr, vücude 
mecalsizlik verir. Umumi bir ra
hatsızlık hissedilir. 

Uyku 781& .are delilir. Genı:
ler yedi, sekiz, kadınlar sekil:, ço
cuklar sekiz on saat uyunwlıdır. 
Bugünlerde pencerelerin açılma

dan kapalı yatılması lAzımdır. 
Çünkü uyku zamanında Istanbu
lun havası malllm, değişir. Bunun 
için kendimizi masun bulundur
mak lAzımdır. Sabahleyin kalkın
ca pencereleri açmak zaten ıahbi 

kaide icabıdu. 

~uğuna alacağı herhangi eıyayı 
bir kerede almak mümkün iken 
almaz, üç dört defaya taksim eder, 
bepsi için ayrı ayrı sokağa ~ıkar
mıs Her çık•şmda da sevcilisi ile 
buluşurmuş. Bir gün kendirine: 

- Niçin böyle yapıyorsun?. 
Ddim. 
- Yapılacak bllfka teY yek Ü 

onun ıçin •. 
Cevabını verdi ve_ ko•nıtuk: 
- Fakat sen evlisin •• 
- Kocamı sevmiyorum!. 
- O halde ayrıl'. 
- Kocam bana çok diifküa .. 
- Öyle ise ihanet etme .. 
- Kocam beni seviyor, ben ise 

oncla.n nefret ediyor, Halidi sevi
yorum. Artık 'ben Halitle olan mü
nasebetime bir ihanet telakkisi 
ile bakmıyorum. 

- Ya nasıl bakıyorsull?. 
- Onu, işlenen bir günahın alq-

kanhğı itinde AIJabın mazur sa
yac ltir hareket diye telikki e
diyorum. 

- N nl ol lnı?. 
-Olu r te.~eA. a 

MAHKEMELERDE: 
"Hiç olmazsa! O, bir 
faslı sdzinaktır ••. ,, 

"Evvet efendim, münasiptir efen
dim.. Arada sırada ne buyurur

sunuz, a benim efendim ! ,, 
--1t-ı--Yazan: BfJIBTIN BBBÇET ... ].--

- Vay, kardeşim! 
- Vay, canı azizim .. Nerelerde. 

sin? .. Artık büsbütün kaybettik 
yahu .. Seni görenler cennetlik mi 
olur? 

- Sorma .. İki senedir, dolaşma· 
dığım yer kalmadı. Amma, tabii, 
tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer 
neresi olacak? 

- Elbette kürkçü dükkanı! .. 
- Elbette!. İşte biz de dönüp 

ıp en sonunda kürkçü diik -
1 na geldik. 

- Yani İstanbula ? 
-Tabii! .. 
- Bü bütün mü geldin .. Y°"8a 

bir iş içitı filan mı? 
- Yok .. Artık dışarılarda sürt

mekten usandım. Kazanç, az olsun, 
temiz olsun, İstanbulda olsun ... 

- İnsan ayrılamıyor İstanbul • 
dan doğrusu, biliyor musun? 
,- Eh .. Bir kere alı§ıldı mı, öy • 

ledir ... Sorması ayıp olmasın am
ma, ne arıyorsun burada Ziyacı • 
ğım? 

- Onu hiç sorma .. O, bir faslı 
stizinaktir! .. 

- Neden? 
- Neden o1acak? karımdan ay-

nlacağım .. Halbuki, ikimiz de bi.. 
ribirimizi deli gibi, çılgınca sevi • 
:yQruZ. 

- Darılma amma, saçmalıyor -
sun gibi geliyor bana .. Vallahi, söy
lediklerinden mana çıkarabildi~ 
se, Arap olayım .. 

- E".'et .. Haklısın .. Haklısın am· 
ma, macerayı derdi aşkı anlatır -
sam, sen de bana haklısın diye • 
ceksin ..• 

- Böyle bilm~e söyler gibi ko. 
aupnayı -bırak da, adam akıllı 
anlat .. Evvel!, evlendiğini bjlmi· 
yorum. Ondan sonra. biribirinizi 
bu kadar seviyorsunuz da, neden 
ayrılıyorsunuz? 

-Kulak ver, anlatayım: Geçen 
sene, bir ahbap evinde, bir kızca
tızla tanıştım. Birkaç kere konuş
tuk. Biri birimizi sevdik ... Gilnün 
birinde, kucajız: 

- Beni ailemden iste.. Y alruz, 
!bizimkiler pek nezaket, kibarlık 
meraklısıdır. Babama, anama aza. 
mi hürmet göster! dedi. 
Dediği gibi yaptık. Kainvaldeyi 

etekledik .. Kainpederi yerden yedi ı 
kandilli temannala selamladık. Ke
mali neaketle konU§tuk. Hoşla -
rına gitti.. Memnun oldular .. Be -
ğendiler .. Allahm emrile kızla • 
nnı venneje razı oldular evlendik. 
Kayınpederle kayınvalde o kadar 

nezaket ve hürmet budalası ki, 
hürmette zerrece kuSUJ' etme -
mek için, artık işi gücü bırakıp 
hürmet ve nezaket talimlerine 
başladım. 
Kayınned'!r sigara mı yakacak? 

Hemen yerimtien fırlayıp kibrit 
çakıyorum ... Kainvalde su mu iç
mek istiyor? 
mek istiyor? Daha gözlerinin ba -
kışından sezip suyu doldurup ö-

çarem yok .• dl~ e. ÇOnkfi Halit de 
hen de bıribirimizi çok aeviyo • 
r1>z. Bu sevgiyi durduracak, bunun 
<.nüne geçecek hiçbir kuvvet yok. 

- TehHkesini hesaba katmıyor 
mıısunuz?. 

- Ne gibi? 
- Me,,;ela kocan izi yakalana? 
- Yakalanmamız gerçekten teh. 

like olur. Belki de kocam beni öl
dürür. 

- O halde nasıl bu cesareti gös-
teriyorsun?. 

- Çaresizliğimi söyledim. 
- Fakat, çocuğun da va1'. 
- Çocuğumu çok seviyorum. 
- Ona nasıl kıyıyorsun?. 
- Çocuğum Balidin çocuğudur. 

Özbeöz bir aşk çocuğıı, yani.. 
İşte o zaman kendimi tutama • 

mış: 

- Seyret!. 
· ''" bafnnı iki elimin ua

nna alarak uzun uzun düşünmtiş. 
tüm. 

Bn eski hatırayı şimdi gözihnde 
ve kulaklarımda canlandıran lll

enım • e düşlug 

nünde eğiliyor: 
- Buyurunuz valde hanune • 

fendi! diyorum. 
Karınpeder öksürürken anlayıp 

fırlıyor, tükrük hokkasını getiri
yorum. 
Karınpeder de, kayınvalde de, 

her ne söyleseler: 
- Evet efendimiz!. 
- Hiç şüphe yok efendim ... 
- Tabii efendim! diye dalka -

vukluk ediyorum. 
Adeta, Portakaloğlunun çırağı -

na döndüm ar 'lk. Hani, hokkaba
zın çırağı: 

- E\'et eknd"m .. Ö~ ledir efen
dim .. Münasıpt 'r efeı dım .. Arada 
sırada .. Ne buyurdunuz a benim 
efendim? dıye ŞJlklabanlık ederdi 
ya! İste tıpkı onun g:ib". 
Kaympeder memnun .. Kayınvalde 

memnun .. R fika hanım memnun 
amma, bir de gel bana or .. Öyle 
bir bale geld m ki, nered yse, to
zutup soka-a fırlıyacagım ... 

N'ha}c b r bun, s;an ettim ar
tık' .. S:n·rıerim bozuldu. Kayınpe· 
der kibr"t Çct ·madım Ka ıhvalde
ye su vermedım. Her soyledıkle
rine: 

- Evet efendim!. 
- Öyled'r efend'm! demedim. 

Ne sö led 1 rse marazi bir hisle, 
bir itiraz merakile, inadına ak -
sini söyledim. 
Kayınpeder kızıp küplere bindi. 

Kimin umurunda?.. Kayınvalde 

helecanlar geçiriyor .. O da umu
rum~ değil! Nihayet, ka; mpeder: 

- Artık sem evimde görmek is· 
temem. Demek, şimdiye kadar 
bütün gösterdiğin nı:>zaket ve hür
ı;net caalt im· . Hepsi 7•~ -
mış ... Çık, git! dedt 

Tası tarağı toparlayıp çıktım. 

Bir pansiyon tuttwn. Karım, her 
gün, yazıhaneye ,yahut da pansiyo-

1 na gelip beni buluyordu. Zavallı, 
öyle üzülüyw>rdu ki ... 

- Ziyacığım .. Bu işı neden yap-
1ıın? Diye, boyuna döğünüyordu. 

- Yahu, dedim. Az kaldı çıldı
racaktım. Her şeyin fazlası fazla. 

Derken, ben, yavaş yavaş, gizli 
ıgizli, geceleri yine evde yatmağa 
başladım. Arka tarafta, alt katın 
pencere parmaklıklanna basıp 
cambaz gfüi tırmanarak ikinci kat 
penceresinden karımın odasına 
giriyor, gece sabaha kadar kah· 
yordum. Sabahleyin. de erkenden 
çıkıp gidiyordum. 

Bir gece, Kayınvaldenln uykUSQ 
'kaçmış .. Yukarı kata, kızının o
dasına çıktı . .Kadın kapıyı vurun
ca, bizimki, beni yüke soktu. Tam 
dört saat, orada bunalıp kaldım. 

Nihayet, galiba işi hissetmişler .. 
komşulardan biri mi söylemiş, ne
dir? 

Birgün kızı misafirliğe yolla -
mışlar .. Gece karanlıkta pencere
den girince, kayınpederle kayınval
de karşılamasınlar mı beni? 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

yet oluyor ve tllylerim Urpere ür
per~ bu vaziyetin korkunçluğunu 
ieZİyorum. 

Onun içindir ki, hlzmetçi bana 
istediğim son kahveyi getirirkea; 

- Ne kadar çok kahve içtiais 
ltuıün böyle •. 
Dediği vakit bu hadiseyi hatır

ladım ve üzerinde ıızua uzun en· 
dişeyle durdum. ' 

Bilmiyorum, eğer hakikaten ben 
Halil Necibi seviyor'iam ve bu 
sevgi beni ona nihayet bir itiraf 
halinde göfürec~kse bunu her • 
halde Salihten daha fazla saklıya
mam. O gün gelince, Salıbe her
ıeYi anlatmalı ve: 

- Ben Halil Necı'ltl seviyenım .. 
Denıeli;yim. Ömriimtin Jaiç lt.ir 

gününde asla Cavidanın vulyeti
ne düşmek, kocamı da Halide bea
zetmek istemem. Nihayet kadınıa 
dürüstlüğü, bir zevce•İn vicum 
hunu emreder. Salih buau aaad 
karşılar, bana ne der?. Onuıı ae 
olabileceğii tahmia edemiyorum. 
Yalnız ablamın evindeki şikiye
tini hatırbyomm: (Arkua var) 

•• , ........... 1 .. 

Ilı Dlrerıar 1 

llCDA• 
B. Abidin Daver cBeklenenl yaptı

lar, Balkanlan kana boyadılar> islall 
bugunku Başyazısında Balkanlara haı'lt 
değıl, sulh ıetirdilini bir nakarat &illi 
tekrarlayıp duran Almanyaoın bır de
fa daha sözünde durmadıiını, dün aa
Nhtanberi Abnan7anın da İtal7a gllll 
Balkanları ateşe verdıgıni söyliyerek 
bu hareketin g~ sonbahardaoberl 
beklendigmı beyan etmıcıe ve btı taar.. 
ruzu tahlil ettikten sonra: 
cAteşm Merıı: vldl ınde hududumu

za dayandığı bu mühım devrede, T&r
Jı:ıye, hAdıseleri en yakın allka ile ta
kip etmektedir. Kahraman Türk Ordu
şu, )'W'du bekliyor. Bır tecavüze ut. 
radığı.mız takdirde, bütün kuvvetimi&· 
le ve sonuna kadar mucadele edece
llmize, h ç kimsenın zerre k dar IÜP
hesi olmamalıdır. 

Balkanlarda, yeni bqhyan müca• 
delede Türk milletinin temennisi, bak. 
kın haksulığa, istikliluı esarete, i)rW· 
ğtn fenalıga galebesi yolundadır. Tür
kun mert seciyesi, daima olaıeldill 
gibi, tecavüze uğrayan mazlUın millet
lenn muvafia.kıyetini ister. Bütüa 
sempatisimız, hürriyetleri ıçın kahra· 
manca dovuşen YunanWar, Yuıoslav. 
lar ve onlara yardm• eden İnıtlWere 
nıuteveccihti.r.> demektedir. 

CUMHURIYE7 
B. Ywıus Nadi cBalkanlıırda latik

lfil Sav ı> ısimlı bugtinku Başmakale
sın e nı ye Almlanyanın dün sabah 
Yugo a\y.ı ve Y n ıstana rp ilan 
ed ek aylardanbe ı Balkanlar için ba
zı atlığı or ularına bu ik.ı emlekete 
tacr.& z eınrıni v rdıgıni, hndısede 
dunyayı hayrete düşürecek bır p.r 
bu ıı nı sbyleaikten onra: 

B 1k rda açılan harp safhaa 
hürrıyet ve istıkJ lın cebre ve tabak· 
kume karşı cıdalıdır, ve yeni dilnya 
harol b u:ı.da en ha iki çehresıni ta
kınmış bulunuyor. Balkanlardaki çar. 
pışm r ne ka ar çetin ve kanlı ola
c k bu har ın bı a bu safhadan 
so rald cereyanı b un dwıyada da-
h b k c ı e çok u ..ım1 bir 
alfık r. 1.ıhv r dev-
let l' \ c ıstlk,, 

k b tun n nl , 1 ı ile sa-
vaşa b mışl dır dcnileb ır. 

Alın ny tarafından harb n Balkan
larıı ge ırilme nın dıger bır mfuıaa 
Ingılız adal rının ecrıd \•e 11 • ından 
umud ke ilmcsı demek bunu sadece 
mezbuhane bir gayret saymak ve har
bin Mıh\ er hesabına kaybedılm~ ol. 
duguna hükmetmek yerinde olur. Çüo
ku u \Cr ye'.l dunya harbınl Bal
k nlarda kaz na ıaz. HattA Balkan 
memlcketlerinı kısmen veya tamamen 
isiılaya muvaffak olsa bile. Kaldı ki 
n \ •f ıyetin bu deıecesi dahi çok 
mu ul ur ve adeta hemen hemen mu
haldir. Balkanlar Mıhverin kolay ko
lay hakkından celemıyecetı çok çetin 
bır cephedir.> demektedir. 

TA /f. 
B. Zekerip Sertel «Harp Balkanla... 

ra gırm~ bulunuyor> WınU buaQnldl 
Bqmaka :smde dündenberı harbin Al· 
m nlar n bır taarru::u le Balkanlara 
da yayılmış bulunduğunu aöylfyenk: 

«Almanya, bu taarruza vaktındea 
evvel başlamlf ve hazırlıklaruu tam 
:yapamamıştır. Diler taraftan bUIÜJl 
İngilizler Yugoslavyaya derhal 7ar
dım edebilecek vaziyettedirler. Bun.v 
dan başka Amenka, Yugoelavyaya 
7ardun vaadetmı, ve bu yardım der
hal yola çıkarılmıştır. Bütün bu .ebep
lere bınaen Almanyanın Balkanlarda
ki taarruz harekeU ıimdl7e kadu te
sadüf etmeditı milşküllerle doludur.
demektedir. 

YENi SAllAH 
B. Hüseyin CahJt Yalçm cBallraQ. 

larda Harp> isimli bUC(lnldl Blıu'ua
smda ayni mevzudan bahsetmekte ve 
Alınanyaoıo karşısında küçük te ola 
bayaUannı pa alı s tmıy:ı a metmı, 
iki millet bulcağ nı bu cenıaver cesur 
ve vatanperver kavimierin men'.ıleket
lerlnio en sarp noktalarına çekerek 0 • 
rada duşmana kar ı koyup hıer klU'lf 
toprağı du man kanlarıyle sulamadan 
bir adın geriye git ıy ceklerini Al
man ordusunun muhakkak ki aıılmaa 
bir seddc çarapcatuıı kaydettikten 
aonra şunları ya akt dır: 

cBalkan Harbinı ı mukadderatı in,. 
ıi ız ı dat ord n n b(lyuklUiüne 
ve Amerikan yardımının sur'atl.ne bat
ldır. Eler müttefik er Balkan cephe
sinde Almanyaya müsavi bir kuvvet 
toplamıya muvaffak olurlarsa vazi7et
~ n hıç end şe etm ye mahal yoktur. 
lngiliz erkanı harbiyesi için çetin bir 
ırntih n mevzuu bahisUr. Buradan ge. 
kilif Narvikteo geri dönmıye benze
mez. General Vavel'in Binıazi cep-
hesinl hafif bırakması oradan -.. 
çektiğıne deJilet eder. Bu kuvvetleri 
ilmit ederiz ki Balk n cepbıeside 87ni 
kahramanhklan. tekrar ederken ıöre
ceğlz. Almanlar IngiUzlerl Avrupa kıt'-
tsına ayak bastırmamı;ya azmetmı. ol. 
duklar nı ilin ed yo lar. Batan bu 
sözle in iki ku ek te bGemn 
i n r bahaneden dutu ıOp-
h iz iae de işin prestıl-
jinin angaje oldu da aş k dır Bina
enaleyh harp çok alüaya deler ltlr 
safhaya airmiftir denileiJiUr' 

Nümune hastanesi 
Memleket hastanesinin umumt 

muvazeneye alınması ve Ege böl
ıesi vilayetleri iht'yacı nazarı dik
katte tutulmak şartile İzmirde ay-
nca büyük bir Nümune Hastanesi 
açılması için lzmır Vil4yeti umumi 
meclisince bir mazba'lfa hazırlana
rak Dahiliye, Sıhhat ve İçtımat 
Muav net Veka.letlerıne g 'n e -
rilımi tir. 
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Traa•aJlarü IEadm 
1111 et ç ı ı er • ı• 

llatl&Jmoa.. 
Kadualarclaa da truwa~ 

biletçisi olabileceğini suet. 
lerde okuduium zamu, IMa 
iıten en çok aevinenler ara
ıında bea de vanm. Bilirıinb 
ki, tramYaylarda, kavp P. 
.,rültü, ell çok biletçilerle, yel
cular arumda olur. Biletçi 
Jorsundur, sinirlidir; yolca 
da öyle, birinin kaz dedijini, 
öteki koz anlar; haydi, baka
lım, biç yoktan bir kav•a.· 

Kaduılar biletçi olunca, ar
tık travaylar ait limanlık ola-
caktır. Kaysa, sürültü yok •• 
Tam çıkıımak niyetinde iken, 
hayan biletçinin yüzüne bir 
kere bakacakaınız. Yelkenle
riniz suya erecek .• Bayan bi
letçi ıize bir kere: 

- Affedersiniz, muhterem 
Bay .. 

Dedi mi ••• Siz, yerin diJıioe 
ıeçecekainiz. Oıtelik, ıiz 
mahcup olup, doksan dokuz 
defa özür dileyeceksiniz. 

Demek ki kadmlann b ·•et
çi olması, arabalarda, sulh ve 
ıükiinu temin eden bir vaııta 
olacaktır. 

Artık. bundan ıonra, tram• 
vaylarda yüaek ıeıle konu.
mak bağırmak ta yok: 

- Hey, bana bak biletçi.. 
Ayağıma basıyorsun .. 

Böyle lif yok •. B&yan bilet• 
çi yanlıılıkla ayajınıza baua 
dahi hemencecik: 

- Affedersiniz,. 
Dedi mi •• Siz, doksan do

kuz defa: 
- Eataifirullah'ı haıbra

cakıınız •• 
Yahut:· 
- Biletçi §U iıtaayonda zil 

çek dedim, hi.la aldınnıyor
ıun •. İneceğiz, yahu ••. 

Bu kabil ihtarlar da bun
.. bayle~a.. 
Pli bilelP, ~ dl 
c•meyi mmtmat bile ... 
latelik ais lbir diliyecebi. . 
DUi: 

- Ne heia ftl', efendim.. 
Bet on adım pri Jilriiriim.. 

Bayan biletçi ıize: 
- Maalesef liranın üatl 

Jok.. -Bozuk paranız Tarsa.. 
Gibi bir .az aCSyecli mi, nJr. 

tirle aarfettijiniz: 
- Yoksa, yok.. Bende ela 

Jok; yaratacak deiilim ya.. 
CGmleaini boğazınıza b. 

dar selmitken, hemen yuta
cakamız ve derbal ıu nazik 
mukabelede bulunacaksınız: 

- Ebemmiyetab efendim, 
bunun için üzülmeyin.. Lut. 
fen biletin arkuma yazan.. 
Bendeniz alqam plintonluk· 
tan alınm, efendim.. 

Bu auretle, tramvaylarda, 
bozuk para meaeleıi de hal. 
ledilmit olacakhr. 

Huli.ıa, kadınlardan tram
vay biletçiıi yapmanın bir 
çok faydalan vardır. 

R. SABiT -Mekteplere dikile
cek olan heykeller 

Resmi binalarda ve mekteplerde 
'bO.yüklerbnizin heJlıe!lerl dikil -
meden evvel yerlerinin Maarif v .. 
klletiJle t.ildlrllerek müsaade • -
lımnaaı lbmı geldili Ve ettea 
~ al&bdarl ıbilıdi .. 
l'llmiftU. 

Biri !"İ.%İ·"DE"DI• 
t1epımı z1n W 1 

Radyo abone ücreti 
Blr~,...,.r. 

1Wi70 idaresi ~ 
radyo abone bedelhıl on lira Oal
rinden :yenlden tahlll etmekte-
dir Hal dYo tedarik edebi-
lenlerin masrafına bu 

tle ın am edi-
7or. Hal ki dyo lda esı hu pa
rayı se de ki taksitte alsa, abo
nele ne daha kolaylık ıöstarmio 
ol z mı?. 

\.. J 
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1:11 Al'E 
MUKABELE! 

--F: Yazan: RECAİ SANAY _3,.__ 
Sabri bir sır arkadaşı ile kenu

~uyordu: 
_ Azizim başka türlü insaa ha· 

yatın ze\.·kiae \.'&rmaz •. 
Ne çıkar tatsız, tuzsuz yaşamak

tan ... yemek, içmek, ıezmek, toz
mak, eğlenmek ... Her şey liizım .. 
M>nra, meseli..-

- Mesela? .. 
- İnsan kadın mesele&inde de 

töyle tam bir erkek gibi düşün
meli. .. Bir kadınla ömür geçirmek 
budalalıktır! Hatta iki tanesile 
kanaat edenlerin bile şaşarım ak
lına doğrusu!. 

- Ya ne kadar olmalı bir düzine 
filan mı? .. 

- Sayısı belli olur mu? Kast ıe
lebildiği kadar ... 

- Sıkıl biraz yahu .. Yaşı kır • 
ka dayanmış, evli barklı bir acüım
•ın.. Karın güzellikte pek yabana 
atılmaz ... Eh .. Birde güzel metre
~in var .•. Senelerdenberi onlana İ· 
ki•ini birbirlerile çarpıştırmadan 
yaşayıp gidiyorsun. Hatta, işi o 
kadar iyi idare ediyorsun ki ka
rınla metresin sıkı fıkı ehbap! Gö· 
rti§Üyorlar, konuşuyorlar ... Metre
reain sık sık evine geliyor, karınla 
iki arkadaş pbi sohbeti kayulı· 
yorlar_. Karın ne bilsin zavallı 

kadıncağız_ Onunla bir arkadaş gi
bi konuşup dertleşiyor... Fakat 
metre>in de kurnaz kadın ha!. 

- Filhakika bu oyun banabir 
bayii zevk verdi. Fakat, sonraları 
eskidikçe tadı kaçtı; karım da, met. 
resimde beai tatmin edemez oldu
lar: 

Hep onlar-- Hep onlar.. Ayıı.i 

teY ·- Hep ayni şey •. 
- Darılma ama çok aç gözlüsiin! 
- Bnnu niçin bir kabahatmiş gi. 

lıi söylüyorsun? Açlık fena bir şey 
mi? İnsan yemeği bile çok aç oldu
tu zamanlar iştiha ile )·iyiyor .• Ve 
ancak o zaman ) ediğinin tadını 
daha iyi alıyor ... A~kta böyledir 
kuzum ... Acıkmak .. Aç olmak liı

zım_, Böyle de\'amh bir iştihayı da 
insana ancak türlü türlü. renk renk 
mey \'alar verebilir... ! 

- Anladım .. sen bir nevi aşık o
bor!i.un azizim. a-;.k oburu!.. 

Sabri gürültülii bir kahkaha ile 
ıüldü. gülü~tüler: 

- Hiçte fena bir tabir deiil
lloşuma gitti doğrusu ... 

- Yalnız i~in bir de aksi cibe· 
tini dü}ündnü mü? 

- Ne gibi? 
- Karıııla metresinde kendile-

rinde böyle bir açlık his.ediple o
burluğa kalkarlarsa ... 

- Yoo .. kadınların buna hakları 
yok... :llademki bütün ihtiyaçl~ını ı 
temin rdi ·orum ... E' kadını e\·ındc 
gerek ..• Hem sen zannediyor mu
sun ki, ben, onlara bir şe)· sezdiri
yorunı? ... Xe n1üna~ebet! Rüyala
rında bile görmezler ... Hüner, kar
ıla~ iirii~·iip izini belli etmemektir. 

- Cnutma ki: Kadınlar kurnaz
dırlar ... 

- Yahu ne biçim erkeksin sen?. 
Bu söziinle adeta, •erkekler buda· 
ladır!.• demek istiyorsun .. Erkek
ler daha kurnazdır! .. 

- Öyle olsua ... - ..... . 
- ........ . 

• Sabrinln evi. İki genç kadın, ka-
rU.ı ile metre§İ oturmuş konuşu-

yor, dertleşiyorlar. Sabri karısına 
Maçkada, metre·,inede Taksimde 
ev tutmuştu. Bu iki genç kadın 
daha kız iken birbirlerini tanırlar
dı. Metresi Sabriden, başka bir a
dammış gibi bahsediyor ve arala-
rında bir muhavere geçiyordu: 1 

- Kocam .•. Tamamilc kocam sa· 
yılmaz ki .. Sana anlatmıştım. Bir 
nikiıhımız yok .. Sadece beş senedir 
beraber oturuyoruz ... O kadar.. 
Beş senedir bir sürü kadınlarla 

düşüp kalkıyor ... Bilmiyorum zan
nediyor ... Kocam diye bana bakan 
ihtiyaçlarunı temin eden bir acüım 
bulunması için külah salladığımın 
farkında bile değil! .. 

- Tıpkı benimki ıihi!. 
- Ben, bu gidişle benim küçük· 

yaramazı da sepetliyeceğim galiba. 
- Neden ayol? Daha dört ay ol

madı; •ne ateşli ne körpe delikan· 
lı ... > diye yanıp tutuşuyordnn ... 

- Doğru ama çok genç .. 19 • 20 
yaşında bir çocuk ... Geçen hafta da
ha dolgunca bir erkekle tanıştım. 
Oncüın sekiz, dokuz yaş büyük .. 
Tam bir erkek güzeli ... 

- Sen çok mamun iştahlısın •• 
Bir kaç ay sonra ondan u bıkar

ara. •• 
- Geçen seneye kadar sea de 

öyle değil mi idin? •Ü• nunla ta· 
nıştıktan sonra biraz değişti. Ga
liba adamakıllı abayı yaktın da 
sesin çıkmıyor .. 

- Anladığın gibi değil ... Bani 
Trabyada geçen hafta bana rastla
dın .• Yanımda genç bir erkek vardı. 

Sana •Amca zadem• diye tak
dim ettim. Şimdi işte onnnla da .. 

- Bir gün yakalanmaktan kork· 
muyor musun? 

- Ayni snali sen kentli kend.iae 
ıormadın mı? ... 

- Bana bakma .. Benim ne ni
kahlım, ne de belalım ... Nasıl ol
ıa olur ... Fakat sen ... 

- Umurumda bile değil.. Bana 
sadık bir koca olsa idi, vicdan acı
sı duyar, hatta, belkide aldatmu
dıın onu .. Fakat o elin •okak süp
rüntüsü, şırfıntıları! ile metres o
turur, bir takım a iftelerle düşüp 
kalkarsa ve ben bunları duyarsam 
elbette her şeyi yapmıya kendimde 
hak görürüm. 

- Demek korknıu)Orsun? 
- Düşilnıniiyorum bile .. Sorarını 

sana, kocanı: •Acaba bir gün ka
nm duyarsa ne yaparım? .• diye 
bir endişe doymuş mudur?. 

- Duysa yapmazdı .. (Fevkala
de dalgın ve asabi) ilk zamanlar 
ben de ona öyle kızardım ki.. Diş
lerimle paralamak isterdim!. 

-Kimi?. 
- (Birdenbire kendine gelerek) 

şey canım.. kocamı.. Şimdi artık 

aldırmıyorum, çünkü ben de ya
pyonım, ben de se,·iyorum .. Öde
tiyoruz demek .. 

- Adam •ende böylesi daha iyi .. 
Daima değişen, taze bir aşk havası 
içinde yaşamak .. Hiç üzülmüyo
rum.. Memııunum hayatımdan 

doğTusu .• 

• Sabri. yine SJr arkada~larına 
kadın, hayat .-e ZC\ k hakkındaki 
fikirlerini anlatı\'Or \'C •karda yii
rüyüp izini belli .. rtmediğine• kani 
bulunuyordu!. 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası : 30 

TUNA BOYUNDA~ 
TÜRK ORDULARI 

Yazan: M. SAMİ KABAYEL ..;....-"' 

Bu intikamı almağa d a muvaffak oldular 
Ehi.salip Türklerm birçok ge

mılcrini ·aktılar, sahili müdafaa 
eden tabyJlardan birini aldılar. 
K~ntakozİn06 bu habere duyduğu 
;ıaman müteessır oldu. 

Fakat, bu hadLeniıı Umur Be
yın Trakyada bulunduğu ~ll"ada 
olmadı~ına Ç>llk teşekkür etti. Çün· 
kü o zaman, kendı sebep olm~ o
lacaktı. 

Maamafih Umur Beyin başına 
celen bu fel.iket, yine onun yüzün
dendı. Şimd asıl ken<l i müşkül 
vazı) etteydi. 

Umur BPy Trak_ adan gider git· 

rr.ez etrafın. btitün düşmanları 
sardı. Güvendiği Bulgar kuman • 
danı bile te~kil ettiği ordu ile ken
d, menfaatlerine baktı. 

Bununl~beraber Kantakozinoııu 
bu rnÜ§kül vaziyetten yine Aydın 
Türkleri kurtardılar. 

Apokavkos Kantaloozın0<>a kar
§l hareket etti Kantakozinoıı da 
üzerine yürüyerek bir kaleyi mu
hasara etti. Sırplarla Bulgarlar da 
Türkler gider gitmez Trakyaya 
yürüdüler 
Sırp kralı, gMnilerln azlığından 

dola) ı Anarlolu.ıı;ı geçemiyen. U-

;a:~::,ıa..: ~' 

~:ASKER/ TEDKİKLER ~ 
~~ ~ 

NE YEMEK== 
==YAPAYIM? 

Yoğurtlu Pideli 
Kebap 

Bekri Mustafa 
Yazan: OSMAN CEMAL KAYGJLI 

Tefrika • Yugoslav or
dusuna düşen 
vazife nedir ? 

yoktur. Harekata dağ muharebe
leri hakim olacaktır. Yugoı;lav ne
ferinin kazma küreği, sÜngÜsÜ çok 
iş görecektir. 

Alman ordusu 30 - 40 tü-
menden ibaret olan Yugos-

Malzemesi: Yarım kilo lop et, bir 
soğan, bir pide, 100 gram taze tereya
j:ı, 250 a:ram yoğurt, bir çay kaşığı 

zeytiayağ, bir tutam nane. 
J Mustafanın tekrar zebilci o 
şu ve meşhur havuz vak' 

Alman ordusu 
kat'i müdafaa 
ile nasıl karşı -
lanmalıdır ? 

E Yazan:~ ekli Kurmay 
Subay 

Yugoslavya hürriyet ve istiklali 

uğrunda harbi göze aldı. Başveki· 
lin verdiği emirnameye tevfikan 

lı.er Yugoslav, icap ederse vatan, 
kral ve millet için evinin eşiğinde 

ölecek. Ordu, hava kuvvetleri 'e 
donanma vazifelerini yapmağa 

lıaşladı. Plan mucibince yapıla

eak tabliyelere ancak alakadar ne
zaretler müsaade edecek ve esa
&en bu hususta yazılı emirler ve
rilecektir. Kimsenin bulunduğu 
mahalden başka yere taşınması 

veya evini terketmesi yasaktır. 
Yugoslav milletine emredilen 

bu noktalardan çıkaracağının fi. 

kirler vardır: Yugoslav ordusu, 
Yugodav topraklarını hudut boy

larında ve karış karış müdafaa e

decektir. Kendisine ıüveni ''ardır. 
İyi hazırlanmıştır. 

Sevkulceyş bakımdan orta ve 
eenubi Yugoslavya çok mühimdir. 
Orta Yugoslavyada Bclgrad şehri 

Bomanyanın Banat vilayeti lı.u • 
duduna pek yakındır. Belgrada 

kadar olan arazi taarruz! harekata 
da elverişlidir. Almanların ilk ham

lede Belgradı ele geçirmek mak
sadile bu istikamette bir taarruza 
geçmeleri muhtemeldir. 

Cenubi Yugo,Javyaya gelince; 
Yugoslav ordusu Bulgar . Yugos
lavya hududunda kuvvetli bulun

malıdır. Cenubi Yugoslavyayı el

de bulnndurdukça, İngiliz ve Yu
nan ordularile irtibatta bulunur, 
müşterek harekata imkan ve fır· 
sat bulur. Geri muvasala.ı da kıs· 
men Adriyatiğe bağlı olmakla be· 
raber Yuııanistana bağlıdır. Bul
gar • Yugoslav hududu garbında 
Niş ve Üsküp me\'kileri, mühim 
sevkulceyş noktalardır. Selanik -
Belgrad demiryolu bu mC\·kiler

den geçer. Bulıarhtandaki Alman 
ordusunun Nis ve Üsküp istika- t 

m~tlerinde ta;rruz etmeleri çok 
muhtemeldir. Bu mevkiler ka~·

bedilirse, Yugoslavya Yunanis • 
tanla olan biricik demiryol irtiba

tını kaybeder, orta ve şimali Yu
go,)a\ ya cenuptan ihata edilmiş 1 

rnziyete düşer. 
Yugoslav • Bulgar hududunu 

miida!aa etmek, diğer hudutları 

müdafaa etmekten daha kolaydır. 
Bu hudutta arazi taarruzdan ziya
de miidafaaya elverişlidir. Hudut 
mıntakası dağlıktır, yollar azdır. 
Fransa \'e Belçikada olduğu gibi 
bol motörlü H zırhlı vasıtalarla 
\ e tanklarla ilerlemek için saha 

mur Bey maiyetindeki Trii-klerden 
bir kısm·nın gerıye döndüğünü i
şitınce bütün kuvvetilc Üzerlerine 
yüklendi. 

Fakat, mu\'affak olamadı. Bu 
bir avuç Türk mahirane manevra 
ile Sırplıları aldattılar ve Sırp 
kralını kun·etlerile beraber ka • 
çırdılar. 

Bu Türkler, yolu açarak Kanta
kozinosun tekrar yanına geldiler. 
Bu Türklerin miktarı üç bin kişi 
idi 

İşte Kantakoz.inos mahvolurken 
yine Aydın oğullarına mensup A
nadolu Türklerinin yardımile ya
kas•.nı kurtardı. 

Kantakozinos imparatorun Per
nitos yani bizim bugün Ereğli de
diğimiz yerde bulunduğunu iştti, 
orayı almak istedi. 

Fakat Türkler gitmek isteme -
diklerinden vazgeçti. Türklerin 
maksadı Bulgar kumandanından 
inbkam almaktı. 

Çünkü o, Türklere de, Rumlara 
da ihanet etmişti. .Maamafih bu 
intikamı da almll a muvaffak ol· 

la\' orıusunu parça parça 

mağlup etmek için hudut boyları
na dağıtmak istiyecek ve bu mak
satla Bulgar, Rumen, Macar, A
vusturya hudutlarından müteka

ribi şekilde taarruza geçecektir. 
Şimdiden Avus'luryada Graç mın· 
takasında kuvvetler toplamağa 
başlamıştır. Fakat Yugoslavlar 
Almanların böyle bir hilesine al
danmıyacaklar, orta ve bilhassa 

cenubi Yugoslavyada kuvvetli bu
lunacaklardır. 

Arnavutluktaki İtalyan or
dularının bir an evvel denize dö
külmesi Yugoslav ordusu için de 

hayırlıdır. Yunan ordusile birlikte 
Yugo•lav ordusu bu işi sür'atle 
yapabilir. Arnavutluk arazisi üç 
ordunun irtibat ve müşterek lı.a
rekô.tı için lazımdır. 

Cenubi Yugoslavyanın geri mu
va•alasını temin maksadile, Seli
nik şarkındaki Stroma mevzii şim
di çok ehemmiyet kazanmıştır. Se

linik - Üsküp • Niş daima elde 
bulunmalıdır. Şimalde huduttan 
sonra Tona nehri ve bundan son
ra da Sava nehri büyiik meydan 
muharebelerine sahne olabilirler. 
Belgrad şehri hükUmet merkezi 

ve mühim bir demiryolu istasyo
nu olmak itibarile mühimdir. 
Şimalden gelen Alman taarruz

ları, Adryatiğe uzanan Saray • 
Bosna demiryolu istikametinde, 
şarktan gelenler ise Belgnıd • 

Niş • Üsküp • Selanik demiryolu 
istikametinde olabilir. Şimale 

karşı müdafaa için Tuna, Sava 

nehirlerile orta Yuıoslavyadaki 
dağlar, şarka karşı müdafaa için 

de Bulgar • Yugoslav hududu rol 
oynar. Şimale karşı icabında mın
takadan mıntakaya müdafaa için 

derinlik boldur. Kat'i müdafaa için 
muhtelif mevziler tutulabilir. Fa
kat prka karıı müdafaa için_ ilk 
mevzi Bulgar • Yugoslav budu • 

dudur. •Alman ordusu kat'i mü
dafaa ile hudutta karşılanmalıdır. 
Selanik • Belgrad demiryolunun 
elde bulunması buna bağlıdır. 

Yapılışı: Eti koyunun bul tarafından 
almak daha muvafıktır. Herhangi lop 
tarafı da olabilir. Eh kuşbaşı doğra
yıp halkalanmış soğan, tuz, biber, zey
ünyağı ile bir kaba koyup iki üç saat 
bırakmalı, Ara.sıra tahta kaşıkla altüst 
etmeli. Her parçayı ayrı ayrı şije diz
meli. Ne kızgın, ne yavaş ateşte çevi
re çevire kızartmalı. 

Bir taraftan pideyi man&alda kızar· 
tarak tabağa döşemeli. Sıcakken üstü
ne tereyğı sürmeli. Ve etleri z;işten bu 
pidenin üzerine çıkarmah. Tahta ka
iıkla vurulmuş yoğurdu ilstUne gez
dirmeli ve en üstüne biraz u!alanm11 
nane serpmeli. 

Zeytinyağlı 

ıspanak dolması 
J.falzemesi: Bir kilo ıspanak, iki bas 

soğan, yarım çay fincanı pirinç, yarını 
c-ıy !in.canı zeytinyaj'ı, bir tutam şe

.ıver, yanm limon. 
Yapılışı: Ispanağı gayet iri yaprak

_lılarından seçmeli. Uzunca sap bıraka
Tak ayırmalı. Soğanı gayet ince kıy

malı. Tuz, biber ve şekerle birlikte pi
rince karıştırmalı. Zeytinyağını da 
katmalı. 

Yaprakları ik~er ikişer avuç içine 
yayarak bu içten çiy olarak ortasına 
biraz koymalı, bükmeli, sarmalı \'e s:ı
pını etrafına dolamalı. Üsh.iste tence
reye dizmeli. En üzerine bir tabak ka
pıyarak bir bardak kaynar su il;\ve et
meli. Kapağı örtüp yarım saat pişinne
lL Tabağ:ı almalı, limonu sıcak dol
maların üzerine sıkmalı. Tekrar ka- 1 
pağı kapatarak ~ogumıya terketıneli, 
ancak ondan sonra kalıbı ile bir taba
ğa çevirmeli, 

Kalan ıspanak kökleri haslanarak 
salata yapılabilir. 

Ballı Puding 
MalzemeW: Bir çay fincanı un, yarım 

çay fincanı böbrek yağı, iki yumurta, 
bir çay fincanı bayat ekmek içi, yarım 
çay fincanı süt, bir c,;ay kaşığı karbo
nat, iki çorba kaşığı ı-:eker. 

Yapılışı: Böbrek yağının üzerindeki 
.zarları ayıklamalı. Gayet ince kıyma
lı, bu yağı ekmek i~·i, un, t:eker, tuz ve 
karbonatla harman etmeli. Ayrı ayn 
çalkalanmış yumurta sarıla.rını ve ak
larını, en sonra da sütü i!Avc ederek 
be§ dakika kadar hızlıca dövmeli. Yağ
lı bir k~scnin içinden Jki p:ırınak ka
lacak surette içine doldurmalı. Kase
nin ağzına yağlı öğıt sarıp bağlamalı. 

Kaynar sulu bir tenccı·eye salarak, iki 
sat kyntmah. Tenceredeki ru da k5se
nin ağzından iki parmak aşağı olacak. 
İki saat ayni derece ateşte kaynatıla
caktır. Bu müddet nihayetinde podingi 
bir tabağa cevirerek üzerine Sl('flk iken 
ıezdirmeli ve derhal sofraya çıkar

malı .• 

Ankarada binlerce halkın alkışladığı büyük film .. 
Türk filmciliğinin büyük zaferi. .. 

Şimdiye kadar yapıl an filmlerin en güzeli ... 
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Fevkalade saz heyeti - Nefis şarkılar 

YARIN AKŞAM 

SÜMER ve TAKSİM 
Sinemalarında birden 

dular, Bulgar kumandanı üzerine 
yürüdüler, onu kuvvetlerile bozup 
kaçırdılar. 

Kantakozino:;, Turkler sayesin
de kazandığı muvaffakiyetler, a

.ıeyhindeki hisleri külliyen tadil 
etti. 

Herkes, bu dahili harbe sebep 
olduğu için Apokavkosa lanet edi· 
yordu. Hatta bir çok şehirler Kan
takozinosu teslim oldular. 

Yalnız Bizans ile Edirne müs • 
tesna idi. Andranikos gittikçe ce
saretini arttırdı. 

O devirde Anadoluda Aydın o
ğullarından da kuvvetli bir bey 
vardı: Orhan Bey. Filahakika Or
han Beyin nüfuzu hepsine faikti. 

Orhan Bey bidayette imparato
run validesi Anııa Savoa ile oğlu
nu iltizam eder bir vaziyette idi 

Şin.di Kantakozinoıı Orhan Bey
le it ti fak etmeyi tasavvur ediyor
du. Orhan Be ·in, kızı Teodoraya 
gıyaben meclübı; olduğunu bili -
yordu. 

T<•odnra. fevkaJ;,dt• dılber bir 
Rum kı •ı idı. Onu istıyenlt r çok-

tu. Teo00ranın güzelliğini Orhan 
Bey rle i~itmişti. 

Dilber T('()doranın güzelliği, na
dir vasıfları Bursa sarayında söy
lenir dururdu. Bunu Kantakozinoıı 
da işitmi~ti. 

Kantakozinos, Orhan Beyin it
i fakını kazanmak için kızım or -
taya koydu. O sıralarda, Orhan Bey 
İzmit havalisini fethetmiş bulu • ' 
nuyordu. Binaenaleyh Bizansa da· 
ha yakın bir vaziyette idi. 

Bizansın yanı.başında, İzmit, Or
han Beyin el;nde idi. Bu sebepten 
Kantakozinoe Orhan Beyle ittifak 
etmekten geri durmadı (H 748). 
Bu sayede, Söwholiden maada, 
Karadeniz sahilindeki bütün şe • 
hirleri aldı. 

Bizansın yanıbaşındaki şehirle
ri de zapta muvaffak oldu. Kanta
kozino; ordusundaki Türkler, ken
disini hem muzafrer ediyorlar 
hem de kafilelerle e.&ir alıyorlardı. 

Kantakozinos bir türlü Bizan>
la uvıışamıyordu. Yegane mani de 
Auuka\·i« ·tu. Bıııacııalevh Trak
)·ad~) cıııdcn muhar~btye ·nect-11r ; 

Duydum!. 
- Ey, o zaman, o gayet guzel, 

gayet dilber, gayet kibar kuçuk 
hanmıı hatırlan1adın nıı?. 1 

- Hatırlamaz olur muyum, hem . 
hatırladım, hem de birden bire sam 1 
vurmuş söğüt yaprağına döndüm!. j 

- İşte benim sana suy Iedigim 
kuçuk hanım da o kuçuk hanım! 

- Demek ısmarlamak istediğin 
yorranı o örtünecek?. 

- Ne yorganı canım, yorıan 

morgan yok, şakadan soyluyorum 
sana!. (Koyİıundan mektubu çıka
rarak) al bakayım şunu da çabuk 
ok11, bana ce\'abısını \'Cr!. 

Mustafa yorgancılıj:a başlama -
dan mahalle mektebinde ilk tah • 
silini yapmış olduğu için hemen 
mektuba göz gezdirmeğe ve her 
kelimeyi okudukça yeniden sara
rıp solınıya başladı. 

:llektupta kız, hep aşkından bah
sediyor, pek yakında başka>ile ni
kiihlanacağını ve nikahtan smıra 
da hemen düğün )·apılacağını söy
lüyor, bu vaziyet kar~ı~ında ne 
yapıp yapıı> kendisini kurtarma · 
sını l\lustafadan rica ediyordu. 

Mektubu üstü;te üç defa oku • 
yan l\luslafa, dadı kalfaya şu ce
vabı verdi: 

- Sen şimdi doğru küçük ha111-
ma git, çok selam söyle. Ben ken
di>ini beni kat'iyycıı sevmiyor, is
temiyor sanıyordum. :lladcııı ki 
vaziyet böyle imi~. ben elden ge
l•ni yapmıya çalı~acoi;ıın. Fakat 
kendisi, işi bana çok geç haber 
vermiştir. Eğer )·umurta kapıya 
gelmeden kendi se'1gisini bana 
bildirseydi, şimdi işin rengi büs
bütün başka olurdu. Fakat, dedi
ğim gibi ben düsiinüp taşınaca • 
ğım ,elden ne gelirse yapmıya uğ
raşacağını.. Onun için sen şimdi 
git, yarın bu vakit yine bana gel; 
ne yapmak htedii;iıııi, ne yapaca· 
ğı.mı sana anlatırım. 
- Peki, ben pmdi na gıdiace 

kuçuk hanıma ne diyeceğim?. 
- Söyledik ya, anlattık ya!. 
- Ayo, avladım, su)·ledin, aıı-

lattın amma, suylediklerinin hep· 
si, benim bir kulağımdan ıirdi, u· 
itki kulağımdan çıktı. Sen bu soz
lerini bir kagıda yazıp versen ol
maz mı? 

- Şimdi kiiğıda yazmak uzun 
~iirer, onun i~in tane tane bir dah• 
Pnlatayıın da dinle!. 

- Anlat bakalım!. 
Mlıstafa a)'ni şe)· leri tane taııe 

olarak bir daha tekrarladı ve 
kadın ona tekrar sordu: 

- Peki amma, ben şimdi ava 11-
dince kuçuk hanıma ne •oyliye • 
ceğim?. 

~lustafa baktı ki olmı)·acak, dük
kandan fırlayıp bir kağıtla bir 
kalem buldu ''e dadı kalfaya söy
lediklerini &) nen kağıda yazarak 
ona uzattı: 

- Al işle bu kiğıdı götür, küçük 
hanın1a ver!. 

- Selam da soyliyeyim mi?. 
- Elbette söyliyeceksin!. 
- Senin adın Mustafaydı tiejil . ., 

mı .. 
- Mustafa!. 
- Oyle ise, Mustafa anlık, a-

rabaya kıstık .. Mu•tafa mıstık, a
rabaya kıstık!. 

- lla)'di be yahu, alayın sırası 

oldu. 
Umur Bey, bu sefer de da;tunun 

imdadına koşmak istedi. Fakat, 
gemileri yoktu. Llıtinler bir çoğu
nu yakmışlardı . 

Bundan başka Lidya Beyi Saru
han Beyin muvafakati olmadan 
Akdeniz boğazı (Hellespon) u geç
mek kabil değildi. 

Esasen aralarında bir hudut me
selesi vardı. Umur Bey Kantako
zinosla l>irl~meyi sabırsızlıkla ar
au ediyordu. 

Umur Bey, impararoriçedesı 90D· 

ra yetişmiş kızı güzel Teodoraya 
meftun olmuştu 

Umur Bey, Teodora için haya • 
tını tehlikeye lwymaktan çekin
medi. Güzel Teodıora i.çin o VIJ!kit
ler kim hayatını ortaya koymazdı. 

Nihayet Umur Bey, güzel Teo
doranın uğruna menfaatini feda
ya karar verdı. Münazaalı olan a· 
raziyi Saruhan Beyine bırak!;. 

Fakat Teodoraya gitmek için 
Saruhan Beyinden, toprağından 
geçme>i iç.o mtisaade !s•edi Sa.-u
han llt'y bu telılıf kabul etı~ 

değil, yürü, mektııhu 
tür, küçük hanıma!. 

- Peki, gıdı)·orum, Ali 
rr arladık!. 

- Güle güle bacı kalfac 
)f-

Mustafa tekrar z 
ci: ve meşhur h• 

vak'ası 
O ı:ün Hoşkadem kalfa, 

ten sonra, zarnllı . Ju,taf., 
kanda ne yaptığını, ne i 
bilmedi. Tıpkı \aktile R'" 
ğanın yanında pek genç bİI 
ken bazı gelinlik yorganla 
!erini nasıl yanlı§ diktiyse 
de bacı nine gittikten soııı' 
de birçok yanlı~lıklar yaptı. 
akşama doj:ru dükkana ii• 
yorgan almı:ya gelen iıu:e 
)'Ün yorgan yerine pannı~ 
ıanı uzatınca mü~teri: 

- Bu pamuk ~·ahu dtA 
yün istiyoruın!. 

l\luslafa giiliim'i~erek: 
·- Yünün pan1ui:un 

mıyım ki?. 
- Neden, aklın nerede 
- Aklımı fikrimi bugiiıı 

aldı, gitti!. 
- Ne marsığı? 
- Senin gibi bir marsııı. 

marsık!. 

İnce hemen işi biraz ka 
bi oldu: 

- Haa anladım, bugii• 
bacı kalfa mı?. 

- Öyle ya!. 
- Ne dalgaydı o, bugü .... 

sele, ben pek bir)f'l anhY 
o işten?. 

- Dükkanı kapa~ınca 
birlikte çıkalım, münasip (ili 
de birkaç tane atıştırahJ11 
leyi orada sana uzun boyld 
tının. 

............................... 
iki saat sonra yine Ku 

daki mahut Karabı~ak ıııt 
sinde Mustafa. o gün ba~ı 
çenleri bir bir İnce Araba 
ve oaun fikrini sordu: 

- Sen ne eler. in bu i~e . 
- Bu iş biraz nazik iş .• 

tehlikelice .. Malum a .. Sr" 
nihayet birer )Organcı par 
Kızın babası he ga~ et (ı. 
bir tüccar .. Sonra da kıı• 

çocuk meşhur bir pa~a otlıl' 
sebep bu meselede cok diİ 
ister. Hem ben senİn yeri 
sam, bugün kıza mektup!• 
l'•hı bile vermez. i~i . iıncf 
raz savsaklardım. 

- Amma yaptın ha:. 
• - Amma )·aptını \'Br ııt 1 

karım ki bu yüzdm başııı• 
la gelmeTin!. 

- Canım, daha dur bak• 
aüz bizim de bir~e:rlcr yaf 
yok, bugün kıza sade kıırf 
bir cevap verdik!. 

- Peki, işin alt tarafı~ 
cak, ya bu cevap üzerine J' 

kar da evini, barkını terk 
na kaçmak isterse ne yap• 
Oııu saklıyacak, barındır• 

müddet için ol. un izini • 
cek emin bir )"etin \·ar f1'11' 

Mustafa biraz dü~ii 
sonr• : 

Hatta, cenk san'atını ·· 
paya alışsın diye oğlunu 
mur Beyle beraber gönde 
mur Bey Hellespondan g~ .. 
mi bin süvari ile Trakya)" 
Dimitokaya geldi. Kantak<> 
rada idı. Hiç vakit geçirnoc 
medi. Bulgar scrgcrdcsinırı 
ae yürümek tcklfındc bul 

Rumlar ,baz:r dt>gılkrdi. 
Bey ona da ehenuniyct 
Bulgaristana girdı. Bulgar 
desı ve başbuğu TürkleriJI 
den kaçmıştı. Umur Bey lW 
tanı yağma ettı. Sonra D• 
ya geldi. 

İşte Turklerııı s n asırla 
olarak Tunaya d<>ğru yakl 
!arı Umur Beyin Bulgnrist 
ierine doğru bu akinılc<l•r 
Kantakoziııosu hııdisile 

sefer etmesi için sıkıştırdı. 
du Bulgar scrgcr ıe :ir ka 
şıya geldıler 

Bulgar ~l'rgcrdh ııunı( 

sar.tva • a •ı hızım lske~e 
rniz \ e:·uc . 
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Telhis eden: Muammer Alatuı: 
İngiliz ve İmparatorluk kuv~ 

\'etleri dün Habcşistanın merkcz.ı 
o)uu Adi ,ababarı zapteln~jşlcrdir. 

l{a~1ircdc ncşı-cdilen bır rcs~ 
lehli·;. bu ınühim hidi~cy~ bıldir
nı;şılı.. Libyada, vaziyet sağlam
iasm1'lır. İngiliz kıt'alarının 1~· 
h .. şşüdü devam etmek~~· .c\di
sahabanın cenubunda ılerı hare· 
kat de\'am ediyor. Esirlerin mik· 
tarı gittikçe artmaktadır. Eritrede 
l\lusa\·va limanına doğru ileri ha .. 
reke de tekrar başlamış, yol üze
rindeki maniler bertaraf edilmiş
tir. :uusavvaya doğru ilerliyen İn
giliz kıt'aları 200 esir almışlardır. 

Asmaranm cenubunda Adna
nın şarkında Adigrat şehri de zap· 
tedilmi~tir. l\lusavva limanının 

teslimi için İtalyan kwnandanlığı· 
na müracaat edilmişti. İtalyanlar 
bu teklifi reddetmişlerdir. 

KJhireye gelen haberlere göre, 
Hür Fransız kuvvetleri Musa~-va· 
Ya 13 kilometre mesafede bir nok· 
taya gelmislerdir. 

Hiir Fra~ ,ız kuvvetleri Şefi Ge· 
nera[ Dö Gol İngiliz Baş\'ckili 

' fr' Çörçile çektiği bir telgrafta, ~- ~-
kadaki harekat sahasını gezdıgını, 
İngili-ı kuvvetlerinin nasıl barbet
tiğioi göı.ile gördüğünü söyliye-

Balkan vazıyeU 
ti inci •Yfadan devam) 

bild,_.,.. · gibi Alman - Yu. 
uı.u.glffilZ ' bi 

goslav ve Alman - Yunan har 
bütün şiddetiyle devam etmekte
dir. Alman orduları, dün sabah 
saat 5 30 da Yunan ve Yugosla.T 
hudutiarını tecavüz etmiştir. 

Yunan hududunda Şark! Makedon-
1ac1n ve Garbi Trakyada muhasamat 
ba~Iamıştır. Yunanlılar azimk5.rane rnu
k:aveınct etn1ektedirler. Yunan halkıt 
Alman tecavüzünü dl.in sabah saat se
kizde ögrenmiş ve heyecanla karşıla. 
bı.L'j. SQkaklarda tezahürler olınuştur. 

Atina radyosu, dini bayram ~ola~~ 
siyle, Atina büyük kiLiscsindekı_ ayını 
naklEderken birdenbire neşrıyatını 
kesmiş ve Yunan Milli ıı.1arşını. çalrnı
Ya başlamıştır. Bundan sonra sp~er 
son Alman tecavüıUnü. haber vcr~ş
tir. Atina gazeteleri, derhal hususi nus
halar çıkarmışlardır. 
KnA!.rN 
l!EYANNAMESİ 

'Yunan Kralı jorj Elen mjlletine hı.. 
ta.ben bir beyanname neşretmi~, ve ~
fecdeo emin olduğunu tebaruz ettır
nlişlir. Halk Atina sokaklarında c:a
fasın Kral, Yaşasın Vatan• diye bagır .. 
ınaktadır 

Atinad~n ttsmen bildirildiğine göre, 
Ytın.ın ileri kuvvetleri her tarafta sı
kl surette yerlerinde duruyor ve mu
~a\"emet ediyorlar. 
INctr.iz VE ALMAN 
l<:lJVVETLERİ 

Ilomadan Ofi Ajansının bildirdiğine 
loı-e, Alman ve İngiliz kuvveUeri ara
~ltlda teınas, dUn Struma vadisinde 
u.k~a gelmıştir, . 

h Aluıadan bildirildiğine göre, şiddetlı 
Ocumlara rugınen muhtcşen1 bir su .. 

rette ın ' b" t Uharcbe eden Elen ordusu, u-
t un hat üzeı·inde Alman taarruzunu 
utrnıya , 

da el muva(Cak olınuştur. Strııma_-
tir. Uinı.an tok büyuk zayiat \'ernuş .. 

!)· 
1.iloıun sabah erkenden Alman hava 
eh a~ı l3e1grad ~eh.rini bombardıman 
ataı;ı~ e.rdir. Di.ı.n saat 15 de Atinada da 

İrırn· ~Şateti vcri'miştir 
rn gıJız Dahiliye Nı:ızırı . .Morrison Al
ha~nYanın Yugoslavyaya harp ililnı 
01 kkında zaten bu hfı.discniıı bcklen
ıtö;; Olduğunu söylemiştir. 
Cö ERE 

RE VAZİYET 
b' llöyter Ajansının diplomatik muha.. 
ıri Yazıyor: . 

ın.·c- liitler, yeniden bir darbe indir
ış: ·'Ve itiyadı na sadık )calarak en za· 

~~a vuı-ınuştur. Hitter, Yunanistanda 
la 'YtJgoslavyada hasımlarını h.:ızır b~

caktır. Bu is Hitler için sadece bır 
:lz..ntı Ol?ıuy;caktır. Yakında ifşa_ e
teı.ı.ı.ıl--sı mlı.htcmel vak'alar, ill~ıyat 
dbırlcrın vaktinde alu1d1ğını goste

tecelttır. Almarıyanın taarruza geç. 
lllek: kaı-anı yeni ve geniş ufukla~ aç ... 
tn~'j ve harp ~hı.nesini çok gentjlet .. 
rnıı;;lir\ lii.\ler her: za{O.an kaçındığı te.
~bblisün yani iki cephede harp etmek 
Za:rrıanının geldigine hUkmetmiiStİr. 
~ıosxov ADAKi 
l\}{ısLER 

Va:.:iyetin An karada \'e ?ı.'Io. ko\·ada 
dogu,rctuCu aki!}er henuz n1a1Um d.cğ.i~
dır. Yngo.,,la\•yanın Sovyetıcr B:rlı~ 
ıle bir adenıı tccavuz paktı imza etm_~ş 
Olnıası ıkı memleket arasındaki mu. 
n<l!ebetlcrin daha çok sıkı:a.ştığına alfi
tnettiı:. Bu paktın ıınza cdilrui;; olm~
sı sınır harbi başllyal danberi metın 

. tavır ve hnreketinı muhafaza eden 
Turk yede teşvikk5.r bir tesir yapa. 
Caktır 

l\NKAHADA 
İl'> .'İB.\LAR 

Ankara Radyo Gazetesi, Pazar gün
J.: ıi neşriyat yapm3clığı haJde, h1i.dise
ler dolayısıyle, dün akşam mutat hıl~. 
fuıa nv riyat yapmı.Ş ve şunları söyle
m ıştir; 

- Yugoı>lavya ve Yunanistan, Al
ır 1 LL rru.zuna uğram~tır. Bu sureUe, 
hl h\.·eıin büyük ortağı da muharebe 
at !Sınj Balkanlara getirmi~ oluyor. 
Mihverin bu Balkan hareketi bir sür
P z te 'kil etm.em~ttr. Zira. bu. IOD-

- İngilizler Habetistanda 
büyük bir muvaffakıyet 
kazanmı§lar, Habe§ista· 
nın merkezi olan Adisa
baba ıehrini zaptetmit
lerdir. Bu hadise, çok 
aür'atle vuku bulmuıtur. 
Son iki gün zarfında mo
törlü İngiliz kuvvetleri· 
nin gayet seri hareket et
tiği anla§ılmaktadır. 
Çünkü, evvelki güne ka· 
dar İngilizler, Adisaba· 
ya henüz 175 kilometre 
meaafede bulunuyor· 
lardı •• -

rek tebriklerini bildirmiştir. Fran
sanın Liyon şehrinde General Dö 
yol lehine bazı tezahürat olınuş· 

tur. 
SOVYET - YUGOSLAV 

PAKTI 
Dünkü nüshamızda tam metnini 

verdiğimiz Sovyet Rusya. Yugos· 
lav dostluk ve ademi teca,·üz pak· 
tı dün Moskovada imzalanmış ve 
dcrhııl mer'iyele geçınl~tir. An
laşmanın müddeti beş senedir. 
Alınan taarruzunun başladığı 

giin imza edilen bu anl•şma, her 
tarafta iyi bir tesir bırakmıştır. 

Garp cephesinde h8\'a harbi de· 
vam ediyor. Evvelki giiıı İngiliz
lerin Bresi limanına yaptıkları ta· 
arruz çok iyi netice vermiştir. Bu
rada bulunan iki Alman zırhlı 
kruvazörünün hasara uğratıldığı 

anlaşılmaktadır. 

~ahardanberi bekleniyordu.> 
YARDIM 
YAPILACAK 

Röyter Ajansının askeri muhabiri 
~unları yazıyor: cTecavüzün son kur. 
banma iınkii.n dahilinde bulunan bü
tün yardı lann İngiltere tarafından 
yapılmasına karar verilmiş olması har
bin yeaı ve mU.hlın bir safhasuu ac.. 
maktadır. 

So!yadan gelen bir habere ~ÖrE •. c.. 
mın bir ınen1badan alınan haberler In
giliz kuvvetlerinin Yugoslav ha\·a kuv. 
vetleri tesi::atını tesellüm cttiğıni bil
dirmektedir. İlk İngılız tayyareleri 
şimdiden Yu.go::;la\.7aya gelnli.s bulun
maktadır. 

ACABA 
DOGRU :\W?. 

Bu;gur Tele-raf Ajansı. 2 ve 3 Nisan
da Yugl}:slnv askerlerinin, Bıtlgaı.- hu.
dut karakollarına tufek ve n::lı·alyöz 
oteşi açl.gını, Bulgar a.skerJe,·intn de 
mukabele etEı;inı bildirn1ekt.;? ıse de 
bu h3di:3elerdcn bir netice ;ıkıntıınış
tır. Zayiat yoktur. 
EGE SULARI 
TEHLİKELİ İMİŞ 

D. N. B. Alınan Ajansının Berlinden 
resmen bildırHdiğine göre, Yunanis .. 
tanda c rcy;ın eden a:-;keri harekJ.t do
layıs,yle Şarki ı\kdeuiz hav·zasında ve 
Ege dcnızinde bnrcküta intizar edil
mc~i ı.iLınıdır. Bu ınıntakada cereyan 
eden harck.it tıcari deniz r:.akliyatını 

tehlikeye sok.muştur. 
Bu ınuıtakalara gidecek ~·ap~rıar, 

mayin vc~ir harp vasllalrırı ıle ımha 
edilıntk tehl.ke:sin ınar,ız<lı:r. Alı~:ın 
hilkümeti, bu nnııt.ı.~u.?'ı seyrı:.cıauı 
. . t hlikeli ın.nlaka ı an etnuşiır 
ıçıne .. L 

B "1ta~a Ege Denizi de d<.thtl o um • . 
~ halde Türk .;)<ıhıHne yanı Turkıye 

dugu ı~rna k.:nlar bulun Şarkı Akkara suw 
. . \il ctı ı· ,e ı , . Cereyan t!l-

dcnız.ı 1
. --ek· t dolayısiyle bitaraf 

mekt"' o :ı . 
[ . Tu:k. ı.:ara sulaı ına inhısar seyr'"c aın. 

edecektir. 
yu'·o,,LAVYAYA 
.HAV'> TAARRlJZU 

• ı·duları Baş.lcumandanlığı-
Alnıln u .. ·J . 1 bl .-nne gore, _.\.lmaıı oı u... 

nın 1-csırıı e '6' · d 
t •kku· lleri bır çok ncktaıar a su eş~ · "-.: . hudutlarını a:ıını,..ıı:ı.raır. 

Ywıan \ e ..,u P 
b ı .. ,atlcrın<le Aln1an hava Dün sı:ı. a 1 :s... . 
1 . harp tavyare nıeydarıl;J.rına kuvvet erı · . .. 

. 1 · , .• Belgrad kal .. :.ıne hu-r.. ıcuın e n1ı;) . 
._ d . k kıclaları ve bazı tesısatı cum e eıe w • d 
tahrip etmiştir. İtalyan tayyarelerı ~ 
Cenubi Yugoslavyada bazı hedeflerı 
boınbalanaştır. 
SELAl.;İK TE 
BO!llBAL.\NDI . . . .. 

Yine D. N. B. nin bild rdığıne gore, 

1 .ya kal"'<:t hava taarr~ızları yu.gos ll"Y'Y ·w d'. 
ba-laınıştır. :\lmı:ı.nlar on tayyare u
U:ctüklcrini iddia ediyorlar .. Tuna 

ş t kasında kıbat na.kleden bır tre
mında 1 ücum edilmıştir. Alman kıt'a
ne e ı ·d· · · çok 
lannuı Struma ırn1ağı va ısınae -
edit bit- nıukavemetle k_a;sııandıgını 
ş. t 0 N B Aı·an~ı da ıtıraı etmek. 
bızza · · · .. 
t d. Alınan tayyareleri Selrl:rHğı de 

b
e ırb. •rdıınan etmişlerdir. Alınanlır, 
oın .. d ik' · h dün öğleden sonra Belgra 3. ıncı a-

va akını yapmışlardır. 
iTALYA DA . 
TAARRUZA GEÇTi. 

İtalyan radyosu, ıt_alyanı~ . "!u~o~-
k • ...:ıı harp ilan ettıgını bıldı-

lavyaya •w · ı· . deklilra"yon!.l ne~retmış ır. 
ren res:nıı · b . 1 da tıpkı, Almanlar gıbı, u 
Italyan ar haklı gö.:-termek i('in uzun 
taarruzu ı kt b. bir takım şeyler an atma a 
boylu 1ır esbabı mucibe olarak ileri 
ve bun arı 
sürnıektedirler. . 1 d isvıçre Ajansına ge en 

Roma an ö e İtalyan hiıkümeU. 
habcreler7 g r h'ıava kuv,·etlerinin Yu
kara, denız kve Alman kuvvvetleriyle 
gosl:ıvyaya ar' 

. . Jiği halinde harekele geçme.. 
sıkı ışbır . ve bu karar, re.s· 
sine karar ver~ı~ 

·- ,,,._ edilmııtır. 
lnc.u J.llU.l O- -

Parti Grupu 
Ankara 7 (Telefonla) - Büyük 

M "•i bugün toplanmak· 
Millet eewo . d • 
tadır. Meclis Par1ıı. Grupu a ya 
nn içtima edecektır. 

Kahire 7 (A.A.)- Orta Şark 
İngiliz bava kuvvetleri umu
mi karargahının dün akşam 
neşredilen tebliği: 

Habeşistanda, Adisababa, 
i nisan öğleden sonra İngiliz 
hava kuvvetleri ve Cenubi 
Afrika hava kuvvetleri tara
fından şiddetli bir bombardı
mana tabi tutulmuştur. Tay
yare meydanında hangarlara 
ve binalara ve kışlalara biiyük 
bombalarla lam i ;abetlcr kay
dedilnıişlir. Dumanı 60 kilo· 
metreden göziiken büyük yan
gınlar çıkarılmıştır. Tayyare· 
leriıııiz, bonıbardıınnnı bitir
dikten sonra, yerde bulunan 
diişn1an tayyarel<'r1ne ınitral~ 
yöz ateşi açını~. dört düşn1an 
bon1hardıınan tayyaresini tah
rip etmiş ve birçok diğer tay· 
yareleri hasara uğratnııştır. 
Düşman a\·cıları. tayyareleri
mizi kar~ılanrnl!a teşebbüs et· 
mişlcrse de hemen derhal mu
harebeden ııeri çekilmi<lcrdir. 

Amerlkaya göre 
(1 inci sayfadan devam) 

mııştıır: 

Harbin Balkanlara geniş • 
!emesi belki Almanla,. için 
pek feUıkelli olacaktır. Harp 
muhakkak surette şimdiki 

hudutlarının dışına çıkacak • 
tır. 

Almanlar lıer nekadar iki 
cephede harp etmekten her 
zaman korkmuşlarsa da son 
hareketleriyle itibarlarını mıı· 
lıafaza etın<?k istemişlerdir. 

AMERİKAN GAZETELERİNİN 
MÜTALEASI 

Nevyork 7 (A.A.) - Nevyork 
gazeteleri Yugoslavyaya karşı ya
pılan Alman teca,·üzünün har • 
bin şimdiye kadar cereyan eden 
safahatının belki de en mühim ve 
feciı olduğuna ve Amerikanın 
geçen umumi harpte harbettilii 
tarih:n 24 üncü de,·r~:3ine isabet 
ettiğine işaret ediyorlar. Filha -
kika Amerika 6 nisan 1917 de 
harp ilan etmiştir. 

SOVYETLER 
t ı incl sayfadan dev.:ım) 

yor ki· 
Yeni akt dilen dostluk \'e ade-

1 
mi tecavüz paktının ımza edıldiği ı 
taril· iki mill<'t arasındaki dost -
!uğun yalnız bir tezahürü olarak 
değil ayni zamanda harbin yeni 
rr.ıntakalara gt.:ni~iPmcsine m<ini 
olmak ve sulhu muhafaza etmek 
için iki hü)<ümetin duyduğu en· 
dişenin de bir ıfadesi olarak ta
rihe geçecektir 

Gaz»<', pak ın imzasının Sov
yet dıs siyasetı prens:pleı"ne uy- 1 
gnn olduğu hakkında ısrar et • 1 

mektedir Bu sinsetle Sovyet hü
kümcli, Sovyetler Birlığine karşı 
muhalif maksatlar peşinde koş -
madıkları takdirde bütün mem· 
leketlerle normal münasebetle -
rini inkişaf ettirmek istemktedir. 

Moskovada 
manevreler 

:rı.toskova, 7 (AA.) - Moskova ci.. 
varındaki 25 şehir ve yde hava teh
likesine karşı buyuk a keri müdafaa 
manevraları yapılmı~lır. 

ÇERÇEVE 

BU OtlN •• 
NECİP F A.ZIL KISAKÜREK 

( 1 inci sayfadan devam) 
ve inık3.n salıibi ohnadığını :;Öy

lediın . 

• 
Balkan çene i 24 saattenberi 

kan ~·e ateş :~inde ... Büyiık ve 
hayati Balkanlar çığırı dünden· 
beri açılmıştır. İlnlyanların, beş 
aydanberi kibrit iistiinc kibrit 
çaktığı halde yalnız ~·üziini.ı gö
ziinii yakmaktan ötürii bir ':"Y 
beceremediği \e kolunun Yn· 
nanlılarca sımsıkı tntulabilmcsi 

yüziinden genişlemesine mu
vaffak olamadığı teeriibe, niha· 
yet ağası •aye inde fiilde
dir. Nihayet topyekun mihver
topyeld\n yangın çıkarma ihti· 
sa ile ve bartketinden daha ür-

Vaşington 7 (A.A.) - BBC: 
Mösyö Condell Hull, ma1ıbnat 

konferansında, Ameriloan mille· 
tinin, totaliterlerin yeni kurbanı 
Yugoslavya milletine olan sem -
patisini tebarüz ettirmiştir. Mös
yö Hull, Amerikanın Yugoslav • 
yaya askeri yardımını sür'atle 
ifa edeceğini bildirmiştir. 

+ Bcyrut, 7 (A.A.) -B. AUred Na· 
kaş, Lübnan kabinesini teşkil etmeği 
kabut etmi!>tir. 

EN SON 

DAKiKA 

Atfnadaki Nilmayl 
(Devamı ti inci sayfada) 

başlıca caddckrdon geçmişler ve 
uınuıni karargfıh öniitı<le Elen ve 

İngiliz zabitlf"rini uzun uzadıya 
alkışlamışlardır. Nümayişçiler, İn· 
giliz, Yugo~Jn,·, 'l'iiı-k ve Anıeri
kaıı ba)·raklarını taşıyorlardı ve 

mızıka. bu nıcınlekctlerin ınilli 
marşlarını çıdıyordu. Halk, bir· 
çok İngiliz zabitlerini omuzların· 
da taşıyordu. 

ıu1anlılar 
müstevliye karşı 

(1 inci Sa.hifedE'n Devam> 

Atina 7 (A.A.) - BBC: 
Bahriye Nazırı Am:ral ıPapa· 

vasilin dün, aşağıdaki yevmi em
ri neşretmşiLir: 

Bugün saat 5,15 de, Almanlar 
bize taarruz etmşitir. Söz birli
ğimiz daima şudur: Ya zafer, ya 
ölüm. 

Yugosıavyadakl 
harekcl~a dair 

( l inci sayfadan devam) 
söyliyerek dcıni~tir ki: 

Yugoslavya sıılhunu, vakarını 

\'e bitarallığını muhafaza etmek 
i~in her çareye başnırmu•tur. l\lil
lC"tin1in, hiırrl:yct ve i ,tiki;)! nıüca.
delelerinde her zaman g.c,,ıerdiği 

ayni ce~areti göstereceğinden e
minim. M'llct İkind Piyerin tahtı 
etrafında toplanmıştır. 

Yugo!-':lav nıUlcti kendini yalnız 
hissctıııem<•ktedir. Çi'ı.kii 1.alk İn· 
giltercye, Yunanistana \'C ınütte

r:klerine taraftnrdn·, Büyük Anıe

rikan ın:llctiııin <lQıtltık \."C' yardı-

1111 Yug;;f,!a\" nıiJIC'tini son derece 
teşçi etmektedir. 

25 sene sonra istikliıliıniı )"eni
den tclıd:ı cd:lmckıedir. Zaierc, 
adaictc ve hürr:yer.! sarsılnıaz bir 
iınan ba ,Iİ) en Yugvslav ınill~ti 
döğii~:!~c! .. tir. Alın1ı sevgili ınem
lckct\Jnizi 1'orusun. 

İlk hamle 
kırıldı 

(1la4lllllkaleden Devam) 

ardarda de\"am edecek ve Alman 
askeri gururu Balkanlarda kırıla
cak ve tam mağlubiyet halini ala· 
caktır. Filhakika, bu vaziyetin ne 
vakit hasıl olabileceğini ve nihai 
safhalı kat'i muharebelerin hangi 
sahalarda verilebileceğini bugiin
den bir hükme bağlamanın imki· 
nı yoktur. Eğer, Yunan ordusu, 
ilk hatta kırdığı ve durdurduğu 
Alman taarruzunu, müteakip ham
lelerde de durdurmak ve kırmak 
muvaffakiyetine mazhar olmakta 
devam ederse, vaziyet daha şimdi· 
den Almanları başladıkları taar
ruzda pişman edecek bir mahiyet 
iktisap etmiş olacaktır. Yugoslav· 
yanın da ay•ni şekilde mukavemeti 
Alınan hezimetini te~ri edecek ve 
ilk anıla müttefiklerin mukabil 
taarru7.una fırsat verecek bir va
ziyet ihdas edecektir. Binaenaleyh, 
heniiz harbin diin sabah ba~lamış 
olduğunu güzöniinc nh.ırnk \'a.zi .. 
yetin hiç olll'azsa bir haftalık in· 
ki~af rnflınlnrını bek!Pmek n• şim· 
diden ne harbin vukna grtirt"bile· 
cc~i ihtil,ifl:lr. ne de ükıhetler Ü· 

zerinde uzun bo)'lu tahminler yü
rütmcınek t\7,-ındır. 

Yalnız \'C muhakkak ki, zaferin 
cniPde \'e sonunda. behemehal 
Balkanlılar ve miiıtefikler lehinde 
tecelli edeceğ-inc pesin itimat et
mek, dain1a en yerinde olan inan 
ifadesi olacaktır. 

Romanyada öç şehir 
(1 lııcl sayfadan devam) 

Si öldüı·erek diğer üç kişinin yaralan
m:ı.sına sebebiyet verınişleı· ve şehir
lerde bazı hasar larsu.hıule getirmişler. 
dir. 

Romanya hilkılınl'ti Yugosl.-4.\. hük:O.
metinl şiddetle prot to etmisti Ge
neral Anloı t"sko en1uiyet ve intizan1ın 
muha!nzasını temın edecek her \u!·lu 
tedbirlerın aiının.ş o!dugu hakkında 
Roın::ı.nya h.tlkına temınat vermiştir. 

Bu gibi ağır ve gayri dostane hare
ketler Romanya huküınetinin hareket 
tarzında değ:i iklıkicr yapamazsa da 
bunların hjç bir kinıseye şerefııniz Ye 

hukukuınuza taarruzda bulunınıya bir 
hak veremiyeceğinin de bilinmesi icap 
eder. 

Yogosıav tayyareleri 
{l lncl say~J.da.n devam) 

edilccegini ümit etmekte ~ken Yugos
lav hava kuvvet. ı Bui.gar a azısıne 
karşı taarruzda bulunn1uşlnrdtL'. Bu ta .. 
arruz Alman o.sk ri h c-f erıne karşı 
değil açık e~ırlcre \e su h.J se\·er 
Buigar ahalısuıe; k:.ır~J. yopıl·111 tu·. 

Bu mtin let!e Bulgar h<ı\a kuv
vctlerı kuınendanlığı dun ak a :ı~a

g.daJ;:ı lcbli ı ncş etuı i i : 
Yugosla\· bombardıman tayyareleri 

bugün açık birer ı-ch.ir olan Sr:ly:.ı \"e 
Ku:ten'ıİJ'e kar;;ı ta.ııı . d;;1 b"-1 r. ·, -
lard~r. Çok buyük bir ıt t.fı:ı.J;"ıı ,yapılan 
bu tanrruzl .. r Kustendıl'de ı-: r 1 orta
sına \'e asi _ Iİ olmıyan lıed f ı ı '. S·Jf_ 

y~Ja ı~e srhrin Garp vnruşl;.1nnıı tev
cih cd.inıı.şt r. Bir c.;ok k.ı<lı 1 \. ı;ocuk 
ölnıi.ıştut". . 'ok elH.:tllnıiyct .,. o an ha
sarların der'.ıal t ınirın başlannı t:r. 

Bt'LGAllLAR PROTt'S O ETTİ 
Sofya, 7 (A.A.) 13ulgJr .\.ıu.nsı 

bıldır yor· 
Yugo la\ tj_yyı:ıreıc ·ı bıı fı i;.ın 

Bu'gar t n :ıcık h.rl ı . n ı oml>ar
dım ... :ı. c i. .. , \.j7e i. B -~ r ı

,metı Bulgar E çiligır.c taanıat r;l nde ... 
rcrek l\. tl hahyc ye pı an bu l ıJicke~e 
kar.,.1 prot .. ,toda bulunnıasını bildir
ıı iştir. Londranın m1ihim 

mesajı 
(1 ln<'l say(:ıda.n devam) 

karar ,-ermiş olduklarından, İn· 
giltere cenup SUvları yanında 
mevki almıştır İngiltere, Yugos
lavyayı kuvvetli ve kararını ver· 
miş bir müttefik sıfatile kabul 
etmektedir. 

1
Üniversite Rektörü 

Yugoslavya ile yeniden silah 
kardeşliği yapmak bizim için bir 
şerel.".ir. Beraberce harbedeceğiz. 
Sulhu, ancak hak ve adalet iade 

1 

edildiği vakit yapacağız. 

-
pertici kıymette mucip sebepler 
iddiasile, topyekun Balkanlar 
saha ,ı üzerinde temerküz et-
miştir. 

Yugoslavya gibi beş huıhıt ü
zerinden çcvrilnıiş ve mezara 
girdil-f,.n sonra dirilmiş; \·e 
Yunanistan gibi bir sınırında 
50 \C öbüründe 100 mih>onluk 
iki millete karşı harbi k~bııl et
ınis iki varlığa, tarih şeref otçü
sii bıılınakta aciz kalacaktır. 

Artık Romanya \'e Bulgaris
tan gibi örneklere kaı·şı Yııgo, • 
la\·ya ve Yunanistan gibi ör
neklcrilc hak ve lstikHIJ safını 
kat'iyet ve sarahatle heykelleş
tirmiş bulıını n Balkanlar, bak 
Ye istiklal safının büyük ve ha· 
kiki heykeller ile de' bir anda 
clcle \'ermeyi bilir ve (bugiin)fi 
en iyi şekilde semerelcndirm&
yi ihmal etmezse, (bugün) ve 
bugiinler 1ıir büyük fırsat giinti 
olur. 

(1 bıcı i)Olyfadan dev:un) 
kültesi Dekanı Kemal Atay bu 
sabah şehrimize dönmüşlerdir. 

Rektör Cemil Bilse! bir muhar -
rimize şunları söylemiştir: 

c- Vekaletin, mekteplerin er· 

ken tatil edilmesi hususundaki 
kararı üzerine, Üniversite imti -
hanları ve diğer noktalar hakkın-

da Vekaletle temaslar yaptım. 
Bugün öğleden sonra profesörler 

meclisini toplıyarak, izahat ve -
receğim. Toplantıda imtihan gün· 
lı>rini k.ararlaştıracağımız gibi 
diğer bazı kararlar da. vereceğiz.• 

Üniversitede 19 nisanda dersler 
kesilecek ve imtihanlara 24 ni
sanda başlanılacaktır. Profesör -
ler normal dersten fazla ders ver
miyeceklerdir. 

Yunan Başkumandanı 1 

(1 lnoJ sayfad:ın devanı) 
M.üteıneddin milletlere menslibıyetinl, 
maatlr-es üf iddi3 edt>n nıüı:.:fe\·Ji. pe
re~t1ş ettiğimiz mt-fk.ıireleri bir kere 
daha çiğniyor. Bıze adetçe faik olan 
düşmanı nasıl yendikse, yeni dli ma
nımıza karşı da öyle harp edeC'etiz ve 
ga1ip gel('ceğiz. Çünkil adalet bizim 
taraftad~r. çünkü kuvveti ınültefıkl
miz İngiltere bizim taraftadır. 

Alman cephesindeki asker! Arnavut 
cephe:::ind<'ki aJ;kerlerJe hrırdeş oldu
ğunuzu ispat ediniz. Bizim büyilk ta_ 
rlhimize zafer sayfaları llA\•e E"ı1iniz. 

* Dilsiz, Sağır ve Körler Tesa· 
nüt Cemiyeti azaları toplanarak 
kongrelerini yapmışlardır. 
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Barb Ve Casusluk Tefrikası 

r J. Bilen idam olun 
Yazan: M. ATLI Tefrika No. 52 ,-J 

Anna heyecanla:" hala, ben
den mi şüphe ediyorsun ? ,,dedi 

- Yook .. İkisi de değil. Anna!. 
- O halde tere.J.düdüne sebep 

ne?. 
Bundan istifade ederek kendi

sile görüşmemiz elzemdir!. Ma -
demiri sana söz verdi, mutlaka 
bekliyecektir!. Zira sözünde, dün
ya batsa, durur, son derece inatçı. 
bir adamdır!. 

Annaya bir türlü kat'i bir ce • 
vap vermek istemedim. 

- Peki Anna!. Akşama kadar 
henüz vaktimiz var. Buna bir ka
rar veririz!. dedim. 

Fakat Anna heyecanla itiraz etti: 
- Kuzum .. dedi. Sende ben hila 

tereddüt \'e çekingenlik gClrüy<>
rum!. Yoksa tehlıkede oldugumu
za kanaat getrrmiş değil misin?. 
Yahut, hallı benden mı şüphe edi
yorsun?. 

- Sebep mi?. Çünkü, doğrusu
nu söylemek lazım gelirse, Anna, 
ben senın bu kocandan korkuya • 
rum!. 

Anna asabi bif kahkaha attı. 
- Korkuyor musun?. 
- Evet, Anna!. Bunu itiraf ede-

riın!. 

- Kıçin?. 

- Btlraıiyornm .. Fakat bu adam 
bana, senin de söylediğin gibi, ha
kikaten her,eyi yapmağa mukte
dir tıynette ve herhalde korkunç, 
son derece büyük entdkalar çe • 
virmı, e müsa.t bir adam gibi gö· 
ründü!. 

Aıına istihfafla -muzlarını sillt· 
ti: 

- Olabıtirı. dedi. Fakat, bana 
karşı değil!. 

- Ben k rkuyorum vesselam!. 
Fil hale ka, o gün, cereyan eden 

hadiselerden gayet urkmüş bir 
halde, her an yine fcykaliıde bir 
slirprız beklemek heyecanları İ· 

çmde, bitkin sinırlerle, otelden 
dışarıya bir türlü ç:kamaksızın 

günü geçirdik. 
Ben, zihnimde Annanın ısrar 

ettiği bu mülakatı uzun uzadeya 
düşiindü"1. Anna benı ikna etmek 
içın, yalnız dahı gidebileceğıni söy
liyerek benı.m buna rnusaade et -
m~mı istedi. Bunu ~iddetle red -
cicttım. 

Ve nihayet, ak.)ama doğru, Kon
tun rande,·usnna birlıkte gitmeyi 
kararlaşt:rd1k. Fakat, hissiyatım 

bl'"Ii aldatmamış. 
:\Icğer, bizi harikulade, akıldan 

g<'çm<"'. müthiş bir s;irpt'z l..ek -
!emekte imiş. 

ı.1: 11a ı gün ak am ycrr.cgini bü
tün r ·ri "' rr a r ıT en \'C'm d\. 
() d ı bu ıru m(; ı ı '1...1: .. e-kle be
ralJer ,a\ et Si rlı bır ' !deydi. 

Anna gıvin.p lıazırland:ktan 

r K u. bana \'erdi i \'e bi
zi ><'k.. ccgı adres n bulunduğu 
kart be"Jrien ıstedL Üitündeki 
odresi okur okumaz: 

- Oh' Anladım'. Biliyorum 
neresi .. ded;. 

- Salıı ner idir. kurum?. Ben 
ma!Om a, Vaqıovayı pek ·bilmem? 

Anna: 
- Merak etme!. dedi. Kontun 

seni heklıyeeeği yer kendi hususi 
vilEıbrından biridir!. 

-Ya". 
- Evet!. Esasen söylediğim gi· 

bi çc k r,ı.rip ve münzed bir adam
dır~. Folonyanın muhtelif şehir -
!erinde onun böyle hususi villa -
lan, malikaneleri vardır. Hemen 
hepsi metruk gibi dururlar. Onun 
nerede, hangisinde olduğunu hiç 
.kimse bilmez!. Zaten bir villada 
bulundı•ğu zaman sadık bir lıiz -
metçisinden başka hiç kimsenin 
yanında olmasını istemez! 

- Acavip adam!. 
- Evet!. Bütün bu acayiplikle-

rin nereden geldiğini anladın ta
bii!. 

- O müthi~ hastalığından değil 
mi? . 

- Şü . ?s.z!. 
- Guzel'. Fakat Anne!. sana 

son defa bu mülakattan vazgeç
meni yine tekl f etmet, .stiyorum!. 

Anna baş.ını kat'ivetle salladı: 
- Beyhude' dcdı. Tekrar b~ -

lama!. 
- Pekala!. Sen bilirsin Anna. 

Günah benden gitti. 
Annanın ellerine eldivenlerini 

geçirerek sinirli sinirli: 
- Boş !.ifa lüzum yok' Vakit 

geçirmiyelim !. 
Dedi. Gideceğimiz yer 'Na,·oçi

burg) şehrin d•şındadır!. Tabii o
tomobille gideceğız!. 

Hayretle sordum: 
- Ne dedin?. Kootun bizı bek

lediği bu villa Varşovamn dışında 
mı?. 

- Hemen hemen!. Sen, liıtfen, 
otel kapıcısına telefonla söy e, bir 
otimobil getirtsin!. 

Ben, Kontun villasının şehir dı
şında olduğunu da işıtince evvela 
novelverimi itina ile cebime yer
leştirdikten sonra, telefonun bu. 
lunduğn yatak odas:ndan kapıcı· 
ya telefon ettim ve hemen bir 
otomobil getırtmesini söy !edim. 

Otomobile binmeden de Anna
ya sen bir ihtiyat teJbiri ohrak 
villaya hareket etmeden evvel ne 
olur ne olmaz bir defa Konta te
lefon etmemizi teklif ettim. 

Anna: 
(Aıbm Var) 

Şeker saklıyaa iki 
kişi tevkif edildi 
Şeker fiatlarının yükselmesi it

zerine ellerindeki 2000 kilo şe -
keri saklayan ve alakadarlara be
yanname vermiycn Silivrili tüc· 
car ve çırağı cürmümeşhu~ ha • 
!inde yalı:alanmışlardır. iMebmet 
Özden ve İzzet isimlerinde olall 
iki suçlunun sakladıkları 2000 ki· 
lo şeker müsadere olunmuş ve 
kendileri mahkeme tarafından 
tevkif edilmişlerdir. 

Yunan 
. 

resmı tebliği 
(1 inci &ayfad:ı.n dev._) 

müdafaa ettiği mevkide müte • 
addit hücumlarda bulunmuşlar· 
dır. 

Müthiş bir harp bütün gün 
Stroma ve Köprülü havalisin:ie 
devam etmiştir. Yunanlılar, fev
kalade kahramanca düşmana kar
şı koymuşlardır. Arnavu·Juk cep· 
hesinden ayrılan Yunan tayya
releri bu hareketlere iştirak et
mişlerdir. 

Yunan kaleleri, Alman taarruz· 
larına müthiş bir ateş açmışlar 
ve mukabele etmişlerdir. Yalnız 
bir noktada, faik kuvvetler kar -
şısında Yunan kıt'ası geri çekil
miştir. Altı tayyare düşürülmüş, 
10 tank imha edilmiştir. Evvelce 
tesbit edilen programa göre bazı 
mın~akalar tahliye edilmiştir. El
de ettiği bazı terakkilerden son· 
ra, düşman, başlıca sahanın bü
tün kısımlarında durdurulmuş -
tur. 

Arnavutlukta: Top ve müfreze 
düellosu kaydedilmiştir. 

Belediye Lokantası 
(1 inci . a7fada.ıı dev-> 

tırmıştır. Beyoğlunda bir lokanta 
açılması hakkındaki tasavvurdan 
vazgeçilmiştir. Buna sebep Türbe
deki lokantanın bu yıl zarar etme
sidir. Belediye memurin koopera· 
tiü lokantasında bu sene :J.4 bia 
300 kişi yemek yemiş ve 12 bin 117 
lira 48 kuruşluk satış yapılllllJtır. 
Fakat buna rağmen lokantanın 
varidatı masrafım kurtaramıya
rak 1413 lira 32 kuruş zarar edil
miştir. 

Fakat bu zarar heyeti umumiye
ye verilen bilançonun izahat kıs· 
m.ında her nedense göstcrilmemif 
sadece •12 bin 117 lira 48 kurut 
ciro etmişm• denilmekle iktifa 
olnnmdştur. 

Yetmlı yaşında eu 
bıçaklı kadın ! 

Arnavutkôyunde Tavu başı so
kağında 2 numarada otl'ran 70 
yaşında Virjini isminde bir kadtn 
aynı yerde 14 numarada mukim 
Arslan kızı Alıye Pekaltını yanı
na hizmetçi ol rak almış fakat 
bir müdd t çalıştırdıktan sonra 
para 'erme!:'.> şiir. Dün Aaliye pa
rasını tekrar stemiş. faka· Vir· 
ı·"ı ve;miyeceğ,ru söylem~tir. 

Alive Israr ed:nce de V!rjini 
mutfaktan bı~alft kapıp hizmet -
t;iyi yaralamıştır. 

Tünel seferlerinde 
tahdidat başladı 
Mevcut tok kayışın <>skimeme

sini temin i(n Tünel seferlerinin 
t·hdidi hakkındaki kararın tat -

ne bu sabahtan itibaren baş-
ılmıştır. Buna göre Tünel a

r3b3latı valnız saat 8 • 10. 12-13, 
18.~0 - 20.30 arasında çalışmak -
tadır. 
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Barbaros tarafından gönderildiğini söyleye
rek Dorya'ya bir de mektub getirdi 

Bütful lru kenuşmalar beyhude 
idi .. Tıırgut, düşman amirali An
ar a Deryanın müsaadesile koyu. 
verilroişıti. Likin bu müsaadeyi 
Andtta Dorya dünya durdukça 
vermezoi.i .. Ne yap.sın ki; biç ınn· 
madığı, beklemediği bir sırada 
Otrant limanı önüne gekn dört 
parçalık hafif bir Türk filosu Ve· 
nedik Aıai.raJ.i ile llluha.bere eqe
ceğini işaretle haber vermiş, Dorya 
Osmanlı donanması ketl:ıüdası ile 
lı:~L. ~lenin kim oldu. 
«unu öğrenince Dorya, meselenin 
hu.sust ehemmiyetini de kavramak
ta gec&ınanifti. Kethüdaya zi -
yattt sebebini eormağa kalmadı. 
Barbaros tarafından gönderildi • 
tini söyHyerek Doeyaya Türk Der
ya kaptanının bir de mektubunu 
- kethüda cevap bekledi . 

Dorya; elindeki kağıdı merak 
'tt hayretle ok:udu .. Okudukça hay
reti ıım,oor, içinde phlanan bir 
itirazı ıüçlükle yenebiliyordu ... 
Kethüdanın kendisine vudiği Bar
barosun mektubunda bttl!saten 
ıGyle deniliyordu: 

İstan1:ıu.la geldi. Padişah tuafm • 
dan huzura kabul olund11; Kanuni 
Barbarosun methedişi ile Turguda 
çabucak sevgi bağlamıştı. Bunun 
mukabelesini gösterdi. Turguda 
Karbeli sanca/it beyliğini verdi. 
Böylelikle Osmanlı hükCımeti ri
cali arasına koymuş oldu. 

Turgut Bıırbarostan aldığı mü -
saade ile ~ Akdenizde faaliye
tine başladı . Doryanın eline esir 
düştüğü ve esaretten kurtuluşu 
hakkında Barbarosun müracaati, 
Venedik Cumhuriyetinin kararı ile 
meşhur olan Turguda, İtalyan çiz.. 
mesinin tekmil sahil şehirlerinde 
efsanevi kahramanlıklar izafe o
lunuyor, asılzade meclislerinde on- ı 
dan hararetle bahsediliyor, bilhassa 
Cenovanın asil kadınları bu acar 
deniz kahramanının hayalini gö -
nüllerinde yaşatıyor !ardı. 

Turgut on dokuz parçalık bir fi.. 
lo tesis eder etmez yine işe lroyul· 
muş, yine Akdenizi yı>bancı kor
sanlarla İspanyol ve diğer ticaret 
gemilerine dar getirmeğe başla -
mıştı .. 

Turguttan şikayet etmiyen tek 
deniz devleti, tek deniz makamı 
hatta tek yabancı gemici mevcut 
değildi. 

Denize açılan Fransız, İspanyol, 
İtalyan gemileri yol boyunca Tur. 
guda rastlamamak dualarile meş· 

gul oluyorlar, zamanın en büyük 
deniz tehhkesi •Turgut> addolu
nuyordu. 

•- İfittiğinrlze göre lli=ıeti • 
~ müftehir reisleri:ınlıden Tur
ıut tarafınızdan esir edilerek ken· 
di geminizde zincire 'rurlllmuş .. , 
Bunu hakaret ka.odile y~ ol· 
4uğumlza U.timal vernıiyorınn. 
Ancak enu bilırıediğirıiz için böy
le hareket etmiş olacaksınız .• Maa. 
wıafih bu mektubum &ize vaziyeti 
öğretmiştir. Mektubun elinize ge
lişi~ kırk sekiz saat sonra Tur
gut reis kendisine mahsus mera - 1------------....:.
llimle serbest bırakılıp tarafımıza 
ıönderillbezse tekmil Cenova, V ,,_ 
nedik, Otrant ve diğer sahillerinizi 
istilaya başlıyacağım.. Rastlıya • 
eağmıız her türlü Venedik gemi· 
!erini de esir edeceğim .. Sizin Tur· 
gut gibi bir Türk gemicisini zincire 
vurmaruza karşılık olarak da ele
geçireceğim tekmil Ve~ asıl

zadelerini prangaya koyacağım ..• 
Venedik sahillerine yapacağım hü. 
cumda baştardemin tekmil forsa
Jarıru böyle asalet beratı ve ünvanı 
bulunanlardan seçmiş olacağım!• 

Deniliyordu. 
Mesele mülı.iındi. Barbarosun 

dediğini yapacağında fü.phe ol -
mıyan Venedik Amlıali işi kendi 
başına halledemiyecekti... Turgu
du bırakmazsa tekmil Venedik sa. 
hilleri, ticaret iskeleleri, liman -
lan, gemileri hatta donanması 

Barbarosun kahhar yumruğu ile 
harabe haline dönecek, işe yara
mıyacak vaziyete geçecekti ... Me
ıeleyi bir defa da Venedik Cum
huruna haber vermeği muvafık 

bulan Amiral ltethüıiaya töyle ce
vap verdi: 

- Akdenlzln hür evladı cesur 
Türk Derya Kaptanı Barbaros bi
raderimize selam ve hürmetleri • 
mizi söyleyiniz .. Arzularım yerine 
getirroeğe çalşacağıını vadediyo· 
rum. Fa.kat buna ben resen karar 
veremem. Esir benim esirim değil, 
Venedik Cumhuriyetinin esiridir. 
Bir defa gidip Cumhura haber ve
reyim. Bu münasebetle verilen 
mühleti üç misline çıkarsınlar .. Bir 
kaç güne kadar Turgudu bizzat biz 
fo;yi ederek size kadar ulaştırınz! 

Kethüda donanmaya döndü .. 
Venedik Amiralinin Cuınbura yaz
dığı tezkereye bekletilmeden müs
bet cevap verildi .. Turgudun yü • 
zünden Barbar06llll husumetini 
kazanmak, Bu sebeple Akdeniz -
deki ticaret yollanın tamamen 
kaybetmek tehlikesinden son de
rece korkan Cumhur Doryaya: 

- İstenilen esiri hemen tahliye 
ediniz. Hediyelerle tatyib ederek 
Türk donanmasına gönderiniz! 

Cevaıbıru gönderdi. 
Turgut etra.fındalti Venedik ge

micilerinin harekatında derhal ha. 
ııl olan değişikliği farketmişti. Am
ma sebebini bilmiyordu .. Venedik 
den gelen cevabı hiç geciktirme
den tatbik mevlr.iine koyan Andrea 
Dorya Turgudu bizzat t~liye etti. 
Huzurunda zincirlerini kırdırdı.. 
Altına bir gemi verdi. Osmanlı do· 
naımıasının adalar arasında bulun. 
.ııuğunu da ilave ederek selamet
ledi .. 

4te Turgut böyle büy& bir 19.
tuf gösteren Bariıarosun yanına 

geldikten sonra bir müddet do -
aanmMı kaldı. Barbarosla birlikte 

EMEL ERDE 
(3 üncii. saJıifed"TI devamı) 

- Vay tel'biyesiz, kaba herif ..• 
Bir de, hırsız gibi, pencereden eve 
giriyorsun, ha? dedi. 

Kendimi pencereden dar atıp 
kaçtım. Artık illiıhlah be birader. 
Canıma tak dedi. Ne pahasına o· 
lıırsa olsun. canım gibi sevdiğim 
karımdan ayrılmağa karar ver • 
diın. Buna, ben de tahammül ede
miyeceğim, o da amma, ne yapa
lım? Başka çaresi yok!.. 

- Neye çaresi olmasın ,azizim? 
Kannı al, başka bir ev tutar, ken· 
di kendinize, sa:fayi hatırla ya • 
şarsınız ... 

- Amma, kayınpeder kızını bı
rakmıyor ... 

- Kız rüştünü isbat etmiş de· 
ğil mi? Keyfi ne isterse onu ya· 
par. Babası ne karışıyormuş? 

- İyi amma, kayınpeder zengin. 
Bizimki, pek gücendirmek iste • 
miyor. Anasına babasına da biraz 
bağlı .. Ona bir türlü yanaşmıyor. 

- Kaympederin size mali fay
dası var mı? 

- Yooook! 
- Öyleyse, şimdi bir ev tutar 

gidersiniz .• Kayınpedere emri hak 
vaki olursa, karın, nasıl olsa va
ristir. Evlatlıktan reddedecek de
ğil ya!. O vakte kadaı da ikiniz de . . 
rahat huzur içinde ya~arsınız ... 

- Vallahi sahi kardeşim. İşte 
biz bunu bu kadar düşüneme -
miştik. Şimd: öyleyse ben dediğin 
gibi yapayım. Bu istidayı mahke
meye vermiyeyim. Bir ev tutup 
karımı çekeyim. Kendi kendile -
rine, ne halleri varsa görsünler ... 

- İşte o kadar be birader!. 
İki arkadaş, biribirlerinin elini 

sıkıp ayrıldılar. 
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Fen Memuru Yetiştirilmek Üzere 
Memur Tayini Hakkında . ~ 

1 LAN 
Maliye Vekaletinden 

""' 1/1/940 tarih ve 2/~5 numaralı Resmi Gazetede münteşir, 1'1.1.MO 
t.a.rilı Ye 14!77 numaralı kararnameye bağh toprak tevzi talimatnamesi
nin tatbik; iı;ln teşkil edilen ve edilecek olan komisyonlarda istihdam 
edilm•k üzere yetiştirilmek için tapu ve kadastro U . MUdür!Urtü F•n 
tatbikat Mektebinde stajlan temin edilmek Qzere memur alınacaktır. Bu 
memuriyete talip olanlardan aranan ıarUar ye vesaik ataiula &63te· 
rllmı,tir. 

Jb 

A&ANAN !IAltTLA& 

1 - Yafl '9 dan fazla olııwnıılr-
2 - En az lise 10 uncu sınıfta ~eyahut bu llere~ye amdil clller ltir 

mektepte tahsil &örmtio olmak; 
3 - Halen resmi bir dairede müstahdem ille, lnfilı;llı: için ınuvafalı:at 

aliaıf elmalı: ve sicili JUbariyle kendisinden ı.t;ifade edlleceil anlaoılm.ak; 

dıb 

lftl'aACAAT ŞEıı:Lİ 

Yut.ardakl ııartıan ltaiz bulunan taliplerin, aşağıda yazılı .,..llı:aları 

bir bıtida ile en ıeç 20 Mal'l8 Hl tarihine kadar Maliye Velı:Aletine cMilll 
Eı:nl!k> göndereceklerdir. 

1 - Nüfus Hüviyet varakası caslı veyahut 11.oteroe yeya ._ı bir 
malwnca musaddak sureti> 

2 - e lcıl'a fotoğart caltı lmçuk dokuz eb'adında> 
3 - Mektep tasdikname veya ıahadelJWDeS.i culı ve,ra musa.ddak 

sureti> 
4 - lılemuıVette bulWIJllUI IH, lasdllı:U sicil t.anıeo! veyahut bulun

dulu memuriyeUer için ayn ayn ffSıJı:alar; 
1 - Sıbhl ılurumllllun köylerde ve her llı::limde Tulfe ifasına elve

rı,u •ldufuna dair bir büldlmet V".Y& beledjye doktorlutu raponı. 
8 - C. Müddeiumumlliiinde malıldlml;yeli olmadıt;ına dair vesika 

cı.tlda zirine Müddelumumllil<çe ludikll ,...rubai veru.e.ı U!ldlr> 

T - Hüsnühal kApdı; 
8 - &lı:erlilt nsikuı caflful ı.a,.tyet vankUmda 'Nrııa aynca il· 

temu.>; 
8 - Talip olan "'1wı ,_.,ı ı.ır dairede ..astahdem be, ayrılmasında 

mahzur elmadı!ına dair veoi.lca ctaıebe mütnllilı: lıtlda 'N merbutu ve
ait.a.larm o daire vasıı- ile 16Dder1lmesl lıalmde aynca auva!alı:atna
meye mahal yoktur.> 

W - Al'!tıda yazılı ııeltilde tu.ıılıütname; clıu laahhUtnamedekl 
müteselsil kefilin resmi dairelerden yeyaııut licaı1, mali veya ınnal •Ü· 
esseselerde müstahdem olmuı prttır.>; 

NOT; Bil ke!aletume -ee resmen taıızlın olwıacaktır.> 

.n. 
TAAJJBtlTNAME 

Maliye V•lı:lletince toprak tevzi talimatnamesinin tatbiki için le§
edilecek komisyonlarda istihdam ~lmek üzere, ten memuru olarak 

yeU,tirilmek için. bir vaz.iteye tayin edilerek talim ve ıtaj maksadı ile 
Tapu ve Kadastro Fen Mektebinde talim ve talıBllim ı 'lceslnde bu 
ınektepten mezun olamaz veyahut mektepten mezun olduktan &0nra beş 
sc?e milddrtle hizmet ifa etmez veyahut istihdam edildiğim vazi!eden 
lstıfa eder veya idare hizmetimden memnun olmıyarak vazifeme nihayet 
verirse hem cezat p.rt ve hem de tazmin mahiyetinde olmak üzere. yedi 
yüz elli Ura &:temeği; "' bunun için lı.akımnda dava llı:amesine ve UAm 
istihsaline lüzum olmadan bu taahhütnamenin icraya vaz'ı veyahut hazi
neden alacatım varsa bu alacağımdan def'aten takas ve mahsubu; ve yine 
bu taahhütnameden mütevellıt her hangi bir lhtiltı.f için dava llı:amesine 
lüzum hasıl olursa bu davanın Ant.ara malılı:eme.lerince rüyetini Iı:abul 
taahhüt ediyorwn. ve 

Adreı: 

Nüfus hüviyet varaltasındalı:I hüviyeti; 

............ nln cezai tarı olarak t&alıhüt ettllf yedi :J1lz elli liraya kadar 
ayni prtlarla müteselsil ke!il olara.lı: kefalet ederim. 

Ke!llln meslek ve adresi: 
N~ hüviyet varaka•ındaki hQviyeti; 

cV• 

Kabul edilecek tallplere, mektepte lıer ay devam edecek ııtajları 
müddetince aylık 50 - 80 Ura ücret ve mektepten mezuniyetini müteakip 
liyakat derecelerine ve teadül Uııunu esaslarına ıore 100 - 150 lira ay-
lık ücret verilecektir. cl838> <2211> 

7 Nisan 194ı 
18.00 Program ve Memleket saat 

ayarL 
141 .. 03 Müz>k: Radyo caz O!'kes -

11rası (İ'brahhn Özgür ida • 
resinde) 

18.40 Müzik: Radyo ince saz be· 
yeti. 

19.15 Müzik: Banjo ve Gitar par· 
çalan (Pi.) 

19.30 Memleket saat ayarı, Ye a· 
jans haberleri. 

19.45 Konıı.şma: Ziraat takvimi. 
19.50 Müzik: Karışık ı;arkı ve tür· 

küler. 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik: Klarinet solo- Mo • 

zart: KonçerMo, la maıor. 

Çalan: Muzaffer Uz. 
21.00 Müzik: Dinleyici iııteklerl. 
21.30 Konuşma. 
21.45 Müzik: Radyo orkestrasL 

(Şef: Dr. E. Praetorrus) 
:1.2.30 Memleket saat ayarı, ajans 

haberleri; ziraat, esham -
tahvilat, kambiyo - nukut 
borsası (Fiat). 

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

kapanış. 

l•tanbul Komutanlığı Sa
tınalma Komiayonu 

ilanları 

Keşif bedeli 3903 lira Si ~ olan 
bir anbar çatlSı pazarlıkl tamir etüri.. 
leceklir. Pazarliğı 8/4/941 günü aaat 
15 dedir. Şartnamesi her cün komis
yonda görü ebilir. 

Kat1 teıninatı 5~ lira 50 Jturuotur. 
İsteklilerin belli gün ve saatte Fındık
lıda sa.tın alma komisyonuna gelme-
ıeri. c21 iı> • Beher tonuna 16 lira fiyat tahmin e-
dilen 800 ton lavamarin maden kö
mürü 8.4.941 aünü saat 11.30 da pazar
lıkla sa1ın alınacaktır. Muhammen be
deli 12800 lira olup kat'! teminatı 1920 
liradır. Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. İsteklilerin belli gtin ve 
saatte ., .. ındıklıda satın alına komisyonu-
na gelmeleri. c2596> 

• lfüteahhidi nam ve hesabına 9.4.941 
günü saat 15 de 4.6 kalem güvercinlik 
malzemesi pazarhkla satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 4395 lira olup kal'! 
teminatı 659 lira 25 kı·nıştur. Şartna

mesi her gün komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin belli gün ve saatte Fındık· 
lıda satın aln1a komisyonuna gelme-
leri. c2643> 

'•Askeri Fabrikalar Satı
nalma Komisyonu 

ilanları 

20 - SO Ton Klrcp Ka.ymatı Alınacak 
Tahmin edilen c14100> lira olan 20-

30 ton kireç kaymağı Askeri Fabrika. 
!ar Umum Müdürlüğü merkez satın al
ma komisyonunca 14.4.94.l Pazartesi 
günü saat 15,30 da paz'Lrlı.kla ihale e-
dilecektir. Şartname parasızdır. Mu
vakkat teminat 1057 lira 50 kuruştur. 1 İST ANBUL BELEDİYESi iLANLARI ı-----------------------~·~26~4~8!-

Zeytlnburnunda kAln Çimento Fabrikası hududundan Bakırköy Bez Fabri
kasına kadar imtidat eden Devlete ait sahilden üç yıl müddetle ve senede asgllrt 
'150 ton Kwn ve 750 Ton Çakıl çıkarılması işinin resmi nisbtsl açık arttırmaya 
konulmuştur. Kumun beher tonunun resmi nisblsi 7 kuruş ve Çakılın beher to
nunun resmi nlsbtsi 10 kuruş olup ilk teminat miktarı 28 lira 69 kuruştur. sarı. 
name Zabıt ve Muamelfı l\'lüdilrlüğü Kaleminde görillebillr 

İhale 11/-1/941 Cuma günü saat 14 de Daı • i Encümen.de yapılacaktır. Ta
liplerin ilk tt>nıinat makbuz veya mektupları ile ihale &ünü muayyen saatte Da. 
imi Encümende bulwunalan Iizımdır. <2377> 

+ + 
Hesap İşleri Müdürlüğü kadrosunda münhal bulunan 50 lira ücretli ve 15 

Lira maaşlı seyyar memurluklar için 10/4/941 tarıhine müsadif Perşembe gü
nü saat 14 de yalnız. orta mektep mezunu erkekler a.rasıuda müsabaka imtihanı. 
yapılacaktır. 

Aşağıda yazılı evsafı bai.z olanlann 9/4/941 Çarıamba ıünü akşamına kadar 
Belediye Riyasetine istida ile müracaat ederek isteıtiJen vesaiki vermeleri ve 
tayin edilen gün ve saatte Belediye merkez binasında hazır bulun.malan ta- ı 

zımciır. 
ı - Türk olmak, 2 - 18 yaşını llı:mal etmiş bulwınıalı:, S - Askerlikle alft

kası bulunmamak, 4 - 30 yaşından yukarı olmamak, 
istenilen Vesaik: 1) Hüviyet cüzdanı, 2) Askerlik vesikası, 3) Mektep dip

lom3$11 4) Doğruluk klğıdı, 5) 4,5 X 6 eb'adında dört adet fotoğraf. 
Kazandıkları takdirde Orta mektep mezunları hakkındaki kanun! hükümle

re tiıbi olmak kaycliyle lise mezunlarınd8" yukadıdaki terıtlti haiz olanlar bu 
imtihana iştirak edebilirler. (2680) 

Askerlik İşleri 
Şubeye davet 

Yerli Emin.önü Atılı:erlilı: Şubeslnd<n: 
1 - 325, 326 Doğumlu erattan asker .. 

)iğini yapan veya herhangi bir sebep
ten askerligini yapmamış oJan ihtiyat 
müsJim ve gayrimüslim erat talim ve 
terbiye maksadiyle sevkedileceklerdir. 

2 - Toplanma günü 8 NL;an 9iı Salı 
günü saat 9 dadır. 

3 - Gelmiyenler hakkında lı:anun! 
takibat yapılacaktır. Bu ilfuı davetiye 
y~rine Kaim olacağından tebligat ya
pılsın ypılmasın muhakkak tayin edi
len gün ve saatte Şubede bulıınmalan 
IUln olunur. 

Fatih A.ıılı ... ııı. Şubesinden: 
1 - 1111 sayılı askerlik kanununun 

liB inci maddesine: tevfikan talim ve 
terbiye için 325, 326 doğumlu ihtiyat
lar sevke tfi.bidlr. 

2 _ Toplanma günü 8 Nisan 941 Sa-

K U Ş T U 
.. y u·· N lı günü saat 9 da şube binasındadır. DEN "' ~-~ - Mükelleflerin muayyen günde 

1 
u•.:.ııemehal şube<le bulunmaları IAzun-

YASTIK, YORGAS, YATAK knlla.nmak hem kesen!&e ve hem de dır. Muayyen itinde mazeretsiz gelrni-
sıhhatlnize Bir Kuş tüyü yastık 1 Liradır yenler hakkında kanunı 1a1tiba1 yapı-
r •• cıaııdır. lacağı !Un olunur 
Yastık, yorganlan da pek ucuzdur. Adreı<: İstanbul Çakmakçılar, ö · 

Balloğlu Ku• Tüyü Fcbriko sı. Telefon: 23027 mer il 325 • 326 dO§DmlD• 
ıarı davet 

DEVIlEDiLEcEX İllTIRA BERATI 

cltarbon ihtiva eden maddelerden 
tebdil edilmiş unsurlar istihzar ve is
timali usulü> hakkındaki ihtira için 
alınmış olan 11/4/935 tarih ve 1999 No. 
hı ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk 
bu kerre başkasına devir ve,-ahut ica
dın mevkii fiile konması için icara da
hi verilebUeceii tekli! edilmekte ol
makla bu hususta fazla maHlmat edin
mek istiyenlerin Galatada, Aolan Han 

ı inci Iaıt 1 - 1 numaralara müracaat 
eylemeleri llAn olunur. 

DEVREDiLECE][ İHTİRA llERATI 

cCivata pulu ve bunu imale mahsus 

usul ve takım A!eUeri> hakkındaki ilı
lira için alınmııı olan 8/4/939 tarih ve 

2754 No. lu ihtira beratının ihtiva etil
li hukuk bu kerre baskasına devir ye .. 

7ahu t icadın mevkii ftile konması !(in 

icara dahi verllebllectği teklif edil- ' 
mekte olmakla bu bmusta fazla nıalü· 
mat edinmek l.siiyenl•rln Galatada, 
Aslan Han ~ inci kal 1 - S No. ya 
müracaat eylemeleri il.An olunur. 

Beşiktaş Askerlik şubesinden: 
1 - 325 ve 326 doğumlu ihtiyat 

usta ve acemi erler askerlik ka
nununun 58. maddesi mucibince 
talim ve wrbiye için 8 nisan 941 
ıalı günü askere sevk edilecek -
!erinden nüfus hüviyet cü:ııdanları 
beraberinde olduğu halde mezkQ:r 
günde saat (9) da fli>e merkezin. 
de bulunacakları. 

2 - Toplanma günü ol.an 8 nl • 
san !Kl tarahinde gelmiyenler ba· 
kaya addedilerek haklarında Ira· 
nuni muamele yapılacağı. ilQn olu
nur. 

iş Arayanlara iyi Bir Fırsat 
Suadiyenin a merkezi yeri elan Saikın Bakkalda On beş sencdenlı< i 
Balı:lı:allye elaralı: lı:ullarulan ınü,ı terisi bol dükMn vitrt ve ,çlndekl çok 
tem.iz m~stra, demlrb~ enr:ı ve ta.kırnla.riyle birlikte kıraya veriliyor 

Aynı malı.alde berber Imıail Tuncaya müracaat. Telc!on: 52.-79 

Ba9, Di'I, Nezle, Grip, Romatizma. 
Nevralji, lt.ınklık •~ Büıöo Ağrılanoın Derhal Keıer 
Jcabıııdl fOade 3 kqe ahııabilir TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ 

HER YERDE PULLU KUTULAR! iSRARLA iSTEYiNiZ 

Istanbul P. T. T. Müdürlüğüden : 
İdaremiz vesaiti nakliyesinden 3 No. lu motörün tekne vesaire 

açık eksiltmeye lı:onulmUJtur. F.biltme 16.4.941 tarihinde Çarşamba günO 

18 da Büyük Postahane kar~ısında Valde Hanı ikinci katta idaremiz 
depo muhulplll! odasında toplımacalı: müdürlük alını sat.m 
rapılacaktır. 

Muhammen bedeli 860 lira olup muvakkat teminatı 49 lira 50 kuruştur· 
lipler.in f&rlname ve projesini ıörmekve muvakkat teminatlarını yatırın~ 
re çalışına ıünlerlnde Büyük Postahane binası birinci katta idari kalem l 
kısmına ve eksiltme &ün ve sa.atinde de 941 mall senes.1 1çln ııutebtt 

vesikası ve muvakkat teminat makbuzu Ue birlikte komicyona müracaatlatı-......A 

Devlet Oenizyollan isletme Umum 
MUdUrlUQUnden: 

1 Nisandan ı4 Nisana kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, 
kalkış gün ve saatleri ve kalkacak

lan rıhtımlar 

Bartın hattına 

Mudanya hattını. 

Bandırma hattına 

Karal>i&a hattını 

İmroz hattına 

Apalık hattına 

İ=ılr ııürat ıaattına 

İzmir aralılı: postası 

Nol: 

Salı 12 de (Erzurum), Perşembe 12 
de (Ege) ve Pazar 16 da (K2'. ad~ 
nlz). Galata rıhtıırın ı .:ın. 

- Sah 18 de (Çanakkale), Cumartesi 
18 de (tl'ıgen) . Sirkeci nhlınundan. 

....- Pazartesi, Salı 9.50 de, Çarşamba, 
Perşembe, Cuma 10 da (Trak), Cu .. 
martesi 14 de (Sus), ve Pazar 9.50w 
de (Trak) Galata nhtımından. 

- Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15· 
de (Sus). Galata rıhtınuncbn. Ay • 
nca Çarşamba ve Cumartesi 20 de 
(Ana!arta) Tophane rıhtımından. 

- Salı ve Cuma 19 da (S•yyar). Top· 
hane rıhtımından. 

- Pazar 9 da (Bartın). Tophane nh • 
tımından. 

- Çarşamba 15 de (Burı;a), Cumrteıd 
15 de (Saadet). Sirkeci nhtımından. 

Pazar 11 de (İzmir). Galata nhlı· 
mından 

Perşembe 13 de (Tırhan). Galata· 
nhtımından. 

Vapur eeferlerl halıkında her türlü malümat aşağıda telefon nu· 
maraları yazılı Acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata Baıı Acenlelli:i Galata nhlınu, Limanlar Umum 
MüdürlilğU binası altında. 42362 

Galata Şube u Galata rıhtımı, Mıntaka Liman Re· 
isligi binası altında 40133 

Sirkeci ,, .. Sirkeci, Yolcu Salonu. 22740 
(2738) , 

İstanbul hava mıntaka depo amirliğindeııı 
1 - 45 MI. mikAbı 400 X 20 X 20 baltah <fırınlı veya kuru> gürıeO 

zarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Talip zuhur etmediğinden ilı:inci defa ilAnına lüzum g3rülmü,ıi]r. 
3 - 372 liralık kafi teminat Bakırköy 1111. Müdürlüğüne yatırılarak ~ 

buzlarlyle birlikte 10.4.941 Perşembe günü saat 14 de Yeşilköy Hava Jll" 
ka Depo Amirllitl satın alma komisyonunda bulunmaları. • 2683> 

Devlet Demiryolları ve limanları İşletme U. i~aresi İlanları 
Muhammen bedeli 17000 (On yedi bin) lira olan 50 ton Arap sabunu ~ 

941 Çarşamba günü saat 15 de kapalı zart usulü ile Ankarada İdare binV 
salın alınacaktır. ..ıd 

Bu işe ıirmek ı.tiyenlerin 1275 (Bin iki yüz yetııı.lş beş) •:,..ı:k nnı'j 
tıeminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekli.f1erini ayni gün saat 1 
kadar Komisyon Reisliitine vermeleri lhınıdır. _ ~ 

Sarbıameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hnycl8ll'"' 
TMellüm ve Sevk Şefliğnden dal:ıtılacaktır. (251,5) 

..,.. + 
:Muhaınmen bedeli 20.000 (Yirmi bin) lira olan 1000 ton süper çıııı'. 

24/4/1941 Perşembe &ünü saat 15 de kapalı zart usulü ile Ankara'da İd.,.. rı' 
ıında satın alınacaktır. 

Bu ife girmek istlyenlerin !~00 (Bin beş yüz) lıralık muvakkat temh1•~ 
kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar f.<1' 
,.on Reisliğine vermeleri l~zımdır. 

Şartnameler parasız olarak An.karada Malı.eme Dairesinden, Hayda~ 
Tesellüm "' Sevk Şe!lilinden datıJacaktır. (2717) 

Kızılay Cemiyeti 
Umumi Merkezinden: 

Açık Eksiltme Suretile 
15.000 ADED Y'ON ÇORAB 

7apbrılacalct.ır. İAale 8/4/Ml tarihine müsadl! Salı günü saat 15,30 da P 
zılay Deporu Direktörlüğllnde yapılaealdır. 

lilm.une •e ıartnamesinl &örmek istiyenler Yeni Postane civarında '1-f 
zalay Deposu D!rektörlil&üne müracaatları iIAn olunur, 

Sahiıı "" Bqmuı.aa;rl: Etem İllet :Senice - Neşriyat Direktörü Cevdet KarfJ11' 

cSON '.l'ELG&AFıt Matbaası 

• 


