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Satıip w Başmuharrir!: ETEM tzzET BENİCE , EN SON TBL8BAFLABI VB •.&BEBLEBI VEREN AKŞAM 8AZETESI 

B ulgar ve Ru-
nı en üsleri bom 
h atanırken 

A gdınlanacak 
b ir nokta daha 

Bulgar Ye Rumea üsleri· 
ain bombalanması ka· 
dar tabii bir ıey olamaz. 
Bu memleketler kapıla· 
nnı Alman ordularına 
açmak ve komtularına 
aaldırtmakla bu yaziyeti 
ye bu neticeyi pe§İnen 
kabul etmiılerdir. Şiki· 
pet ye aızılhlan ancak 
enlan da harbe ka· 
h§tıracak bir Alman 
•anewaaı olabilir •• 

l~ ETEM iZZET BENICI 

Ankaradan: 
LllryJntla •aşlıyan ffrPı ce

ı..,..._. mahi1etini muhafaza .,. 
'-eıt talıii aeyriai takip etmekte 
"'"- ediy..-. Bu arada ff harp 
laloaeleri ~ alaka eelbeden 
lıir .._ u ııumen - Bulgar 
~ ı..m&ardımna aanı:z 

bh ttlır. 
Btılcar n 11\ınBenler, ı.-Jıar6-

lloanı. Weta J'enİS Ye hakmı •al
....... ..-e kea<ılilerinin laarp ~ 
._ ıı...ııuı.ftldarıaı ~ ettir· 
• l!bcıclirler. Hakikıltte. .. pl<A
"6ıriaİll nr Almltll ~ 
"ile •ir ilttilit yesilesi ehıp elına· 
fıtı lıeniiz 111atam delildir· Bar· 
W. müstakbel >ald~af .,. sefri "'1 
..U.. 0 iizöniine çrı.aracak· 
tor. ~ ... :ttefikleı-e röre; Bul· 
Cllriııtan .... 1toman1arun bomba· 
ı..__ı tabii lrir müdafaa hakkı 
.. deClnek lkmtdır. Balkanlara 
lları.t cetİrflll ıai)ı.yer eldup cibl, 
Bulgv Ye Ramen topraklanaı ha· 
reket tissii haline sokan da Al-· 
Jffır. Alman ...ıutarını• bul~· 
iuiu lıer ,.ere taarruz eOaelı: kıç 
tiiplıe yek ki, ltakikatte nrf. ~lm~n 
erUllSllDa zarar yermek ıçındir. 
Eter Alman erduları Bulgaristan• 
4a ise waya, ııemanyada ise, ~-İlle 
a-aa,.aya taanaz etmek; mute· 
•rnzın Mkil yasıtalarını, yığınak· 
'-nıu, ailUı olepolarını. 111alzeme 

kollarnu tayyare iisleriai bom· 
lıalanıaı.'. tahrip eylemek en tabii 
tlan Şeydir. Bu arada Rumea, Bul
~·. •İvil halkının ye baZl şehir!~ 
l'llliıo ... •ntazarrır elması c•1"" 
kabili içtinaptır. Ancak, ae Ya· 

-

ceoı1a.,,..11Jn H Yunaaistan ye 

İngilterenin' gerek Romaaya " 
gerek Bulgaristan devlet ve hal· 
1" hakkında en basit bir suiniyet 

(- 5 tııcl sr.:rfada) 

EN SON 
DAKiKA 

Türk hüku
nıeti bugün
kü ihtiyatlı 
vaziyetinden 
ayrılacak nıı 
l,iyon 8 (A.A.)- Gayrimulıarip 

AVl°llpa memleketlerinin vaziy•· 
tin; gôzden geçiren Paris-Soir g~· 
~tesi başmakale>inde Türkiyenın 
Taziyetini de tetkik ederek diyor 
ki: 

'l'ürkiye bugünkü ihtiyatlı vazi· 
J'Ctinden ayrılacak mı? Her şey 
Bulgaristanın battı hareketine ve 
askeri harekatın seyrine bağlıdır. 
Meriç vadisinde bir inişin Türk 
hükiımetini azami derecede endi· 
feye düşüreceği aşikardır. Zira 
l\feriç Çanakkaleye giden sabadır. 
:Muharebeler şimdilik Stroma ko· 
ri<lorunda cereyan etmektedir. 
Fırtına yalındır, fakat patlama· 
ınıştır. 

Yugoslav 
ordusu dün 
saat 10 da 
İşkodra şeh

• rıne g i r d i 
Yugoslavların 
aıkerl vazlyeU 
ıon derece 
mO.llemmeı 

Atüı& 3 (A.A.) - Ll&blicı.tı4 
radyosunu" 1rildiridğine gö

re, Ytıgoslav Jcıt'ııla:n dün 
&aat 10 da l~odraya girmif • 
lenli1'. lşkodra Draçtıın 11Z 
kilometre vı.esafededi1'. 

Şehrimizdeki 
Yugoslavlar 
da vatan va
zifesini ifaya 
gidiyorlar 

Konsolosluk bu
ları 24 saatte mO.· 
racaata davet etU 

Almanya ve İtalyanın Yuı;-o • 
lavyaya ilainı harp edip taarruz et
meleri üzerine ecnebi memleket
lerde bulunan Yugoslavlar vata· 
ni vazifelerini ilaya dant <>lnn
muşlardır. 

BALKAN 
Vaziyetine 

Umumi Bir 
B A K 1 Ş 
• 
Ingiliz hükii · 
meti Maca
ristanla da 

e A ee 

sıyası muna· 

y~, Yııııollsıı • 
lım• olceıi MZiyeti ,.,. de
'l't!Cede ~ı ~ 
tediT. 

Ymıaıı • .ııJnum eepheabı.cle tfm.cll lıarekita nhne olan ıarp vadllenle n Stroma vadisine bir lmf hıikq. 

Bu meyanda Yugoslavya istan· 
bul General Konsolosluğu, Tiirki
yede mukim -.e askeri sınıflara da
hil bilfunum Yugo>lav tebaasıwn 
bu sababtaır itibaren 24 saat zar· 
fında Konsoloshane)·e müracaat 
ederek kendilerine verilecek tali. 
matı almalarını mecburi tutmuş 
ve bu da,·ete icabet etmiyenler 
hakkında Yugosla•· askeri ceza 
kanunu ahkamının tatbik oluna· 
cağını bildirmiştir. 

sebeti kesti, 
Berlindeki 
Yugoslav ve 
Yunan sefir
leri ayrıldı 

-- r 

Alman kuvvet
leri benuz bir 
adım ilerleme
ğe muvaffak 

!lletabas lt.attmın dalt.ilclen _ 
!tir rörünüşü 

İleri küçük istih
kamlar hala 

tutunmaktadır 
At. a 8 (A.A.)- Garbi Trakya· 

ın 
1 
.. 

.. ki lıazı mıntakaların, .. uzum<uz 
. t bertaraf etmek uzere tah· 

:ı:.ayıa ı . eli B 
. clildiği bildirılmekte r. U· 

!iye e '""lıkaınl 
1 beraber bazı .,... ar nun a .. 

cı·· an harp malzemesının geç
uş~ mini olınak için tatun· 

ıııesıne 

olamadı 

Birkaç istihkama gi
ren Almanlar, orada 

imha edildi 
Atina 8 (A.A.)- Yunan erdu.sıı 

Başkunıandanlığınııı dün •lışamki 
resmi tebliği: 

Mühim Alınan ktrvvetleri 4iin 
(Denmı 5 lnııl ~) 

Hür Fransız· 
/ar da Balkan
larda harbet
miye geliyor 
Londra 8 (A.A.) - M'ıistakll 

Fransız ajansının bildirdiğine gö
re, hür Fransızların şefi General 
de Gaulle İskenderiyede bir mü
likat esnasında demiştir ki: 

<l3alkanlar harbine hür Fransa
aın da iştirak edeceği ümidinde· 
.,.un. Oraya gitınekliğim pek muh
temeldir. Balkanlarda Ahnan gay· 
retinin büyük w müthiş olaca -
ğını zannediyorum. Fakat muka
vemeti tercih etmiş olan Balkan 
memleketlerinin pişman olmıya-maktadır_. __ o----

• caklan kanaatini muhafaza edi· 

Sof ya garı, şı- )'<>rum_ .• _..,___ 

mendifer depo· Parti Grupu bu 
}arı antrepolar, gün toplanıyor 
• 'f b "k "d Ankara 8 (Telefonla)- l\leelis 

hır a rı a şı • Parti Grupu bugun saat 15 de top· 

b d !anacaktır. Toplantıda son Balkan 
detle bom ar ı· vaziyeti hakkında Başvekilimizin 

d
"}d• ve llariciye Vekilinin izahat ver· 

man e ı ı nıelcri mulıteıneldir. 
(Devamı 5 lncl sa;,fab.) 

Sofya 8 (A.A.)- 6-7 nisan gece· 
ai Bulgar ba,·a dafi topları Sofya· 

h ücum eden ecnebi tayyarele· 
ya 20 · rine ateş açınışlnrdır. yangın ve 

(Devamı: 5 hıcl sıı.yfab.) 

İtalyanların 
şimdiye ~a~ar 
verdiklerı mut-

hiş zayiat 
dr 8 (A.A.)- Dün Loııdra· 

Lon 8 Af "k d ki . d" 'Idig· ine göre, rı a a 
da bıl ırı · Iı 

·iatı ölü, e~ır ve ya.ra 
İtalyan 2~~)000 kı ·iye baliğ olmak· 
olarak Lib~ada İngilizler 140,000, 
tadır. rd 30 ooo esir alınışlardu. 
Soına 1 

e th;kta İtalyan zayiatı 
Aruavu .• t B 

k. . ·e balıg olmuş ur il· 9tl ooo ışı) . . 
n~n 2Q.000 i maktul, 20,000 ı esır, 
50,000 i yaralıdır. 

19 Mayıs Genç 
lik Bayramına 
hazırlık 

Bu sabah vila
yette bir toplan

tı yapıldı 
Bu sabah saat 11 de Vilayette 

Vali Muavini Ahmet Kınığın re
isliğinde bır toplantı yapılmış, 19 
Mayıs Gençlik Bayramının ha· 
zırlıkları üzerinde görü ülmüştür. 
Toplantıya, Maarif Müdürü, Be· 
den Terbiyesi İs tan bul Bölgesi 
ikinci reısi ve ctiger alakadarlar 
iştirak etmıs ır. Bu seneki G<!nç· 
lik Bayram. n diğer senelerden 
çok daha g ze, olmas, i<;in sık sık 
Wıplantılar yapılacak ve icabeden 
te birle ral nacaktır 

Gerilere inen 
Alman pa
raşütçüleri 
esir edildi 
Alman cephe· 
si Beleş'ten 
Güm ülcine'ye 
kadar uzuyor 
Atina 8 (A.A.) - Resmi 

sözcü Almanların Yunan cep· 
hesinde paraşütçü teşekküller 
kullandıldarmı bildirmektedir. 
İlk ablan teşoklıüUer Yunan 
kuvvetleri tarafından sarıl
mışlar Te esir edilmişlerdir. 

J Alman erkanı 
harbiyesi ta

tacil arruzu 
etmiye mec
bur olmuş! 
Balkanlardaki asıl Al
man taarruzunun he
defi Süveyşkanalı imiş 

Stokholın 8 (A.A.)- Stokholm 
Tidingenin mütaleasına göre, Bal· 
kanlarda Alman taarruzunun he· 
defi Süveyş Kanalıdır. 

Bu gazetenin askeri ınuharriri 
tliyor ki: 
Vakıa Almanlar Yımanistana 

karşı taarruza tanıamile hazırdı· 
tar. Fakat Yu,goslavyaya kar~ı ta· 

Bunun üzerine Yugoslav teba· 
a<l gençler mütecavizlere karşı 

yurtlarını kalıraınanca müdafaa 
için çarpışmak üzere memleketle
rine gihnek maksadile aşk ve 
heyecanla Konsolosluğa müraca· 
ate başlamı !ardır. 

İngiliz ordusu 
harbe girmiye 

hazırlandı 
Atina 8 (A.A.)- Röyterin Yu· 

nanistandaki İngiliz kuvvetleri 
nezdindeki muhabiri, kıtaatın mu· 
harebeye hazırlanmakta olduğunu 
bildirmektedir. Muhabir. cenu!!ta
ki İngiliz ordusu u~ıcrinin müke-m
mel olduğunu ilıive etmektedir. 

1 Yugoslav hükii-! 
: met merkezi Bel· 1 

grattan ayrıldı, ' 

, İngiliz Elçisi de.
1 beraber ... 

'" _J 

Yunanistana 
• 

geni lııgiliz 
kuvvetleri 
daha getiri -

ligor 
ALMANLAR İLK HAMT,EDE 
AGIB ZAYİAT VERDİLER 

Yunan - Alman cephesinden 
gelen ilk hubeı lcı. İng1l l 

(DeYamı: 5 lneJ uırada ~ Sözcü Almanların Beleş 

mıntakasuıdan Garbi Trakya· 
da Gümülclne muı.takas.ı.na 
kadar 11Unan yeni bir hat teş· 
kil etmiş olduiklan.nı bildir· 

arruz hususunda belki de hazır· ı--------------------------

ı miştir. 

bklarını bitirmiş değillerdi. Bina· 
enaleyb şiddetli bava hücumlarile 
Yugoslav tahşidatına mini olmak 

(Devamı: 5 lnol •:rfM!a) ' 

Metaksas hattının önünde tank maniaları 

Örfi idare kanununda 
yeni tadilat yapıldı 

Muayyen suçlarda Adliye Vekllnden 
izin alma usulü tat bık edllmlyecek 
Örfi İdare Kanununda yapılacak tA

dlliit hakkındaki !Ayiha tetkik olun
maktadır. Buna göı t.:, Örfi İtlare ]ı.Iah
kemelerınde Askeri Muhnkemc usulü 
Kanununun tatbiki kanun htikümleri 
iktizasından bulunduğuna göre, muh
telif mahallcrd"' kurulacak Örfi İdare 
Mahkemeein n Örfl İdare Komutanı 
tarafından idarest mUşküllitı mucip 
buluııduğund n, h<"r mnhkcme nezdin
de birer adil fuuir bulundurulması lü
zumlu gürülmüştür. Bu hususta kanu
na hükümler ilfivcsi teklif ediln1istiı· 

Koınutanlık etnrinde motörlü ve 
motön;Uz lüzumu kadar nakil vasıta
ları bultınabileceği ve muayyen suçlar 
için yapılacak takıbatta Adliye Veki
linden izin alma u ulunün bu kabil 
sı;.~lartla, Örtt İdare Mahkemelerin.de 

bakılıdığı müddetçe, tatbik edilme
mesi esası teklit olunmaktadır. · 

---<>--

Ege vapurun-
da bir yolcunun 
feci ölümü 

Zavalh adam vinç 
çarklarının ara

sında ezildi 
(Yansı 5 inci S.a.yfada) 

Yabancı bir 
genç 9 gündür 
ortadan kayıp 
Zabıta araştırma-

1 ar yapıyor 
Fatihte Kurkutaka sokağında 

Z2 numarada oturan İstanbul güm
riiğü kara işçilerinden Arif Ça· 
TUŞun 20 yaşındaki kardc~i Raşi· 
din dokuz gündenberi ortadan kay. 
lıolduğu polise haber verilmiştir. 

İstanbnlun yabancısı olan Raşit 
bundan az müddet evvel Bitlisin 
Kelkuk köyünden ~ehrimize bira
deri Arif Çavuşun )·anıııa gelmiş 
Ye sağ ayoğıııdan sakat olduğun
dan evden dışarıya ~ıkmamı~tır. 

(Devamı 5 inci _,ıa.ıa,) 

ÇERÇEV.I 

Bu bir hitaptır 111 
Ni:CİP F AZiL KISAKÜKU 

Yugoslavlar ve YımanWar!. 
Bugüne kadar ikinize karşı 

da hususi Te istisnai manada 
hiçbir aşırı muhabbet ve bay· 
ranlığım olmadı. Zaten oldu de
seydim sizin inanmamanız la· 
z.ın1dı. Dürüst ve samimi insan, 
kendi milletinden başka hiçbir 
insan topluluğuna hu usi ve is• 
tisnai manada aşırı bir mubah· 
)>et Te hayranlık duyduğun• 
iddia edemez. Buna rağmen 
ıiındi iten, en eski bir Anadolu 
faınilyasından bir Türk Ç<1cuğ11 
elmak ve Türk taribinin namÜ• 

tenaki şeref lı.i•sesindeıı tek ki
şilik hir pay hakkına malik 
bulunmak gibi, beni herhangi 
başka bir millete karşı aşırı 
muhabbet ve hayranlık ıluygu
sundan alıkoyacak mııhte'jtm 

gurur man:;ı ına ratınen işte 
&ize hitap edebili~ onım: 

48 saattcnbCİ'l a Jfl \e i tisnai 
monada hutun cv~:(' ... rin\in ve 

Buz satışını 
çoğaltmak için 
yeni bir karar 

Buz dolapları ile su 
soğutulmıyacak 

Son günlerde Belediye tarafın
dan verilen bir kararla sucu, ma
hallebici dükkanlarında su, şer· 

be~, limonata gibi meşrubatın 
kurşun borulardan geçirtnerck 
soğutulması ve tulumba ile taz
yik olunmuş su satılması mene· 
dilmiştir. Şehrimizdekı tekmil 
mahalebici ve sucular da soğut
ma için firijdcr mak:ııeleri kul -
lanıldığından ve bu makinclcıde 
kurşun borulu tesisat bulundu • 

(Devamı 5 :iucl sayfa.da) 

hayranlıklarımın mihrakı .ınız .• 
Yugoslavyalı!. 

Beş sınırın üzerinden arılı 
bulunan sen, gırtlagındaki han· 
çere, alnıııdaki tabaıırn~ a, ~nl,a· 
ğındaki topuza, sırtındaki sı.in
güyc \'C kalbindeki okn rağnıen 
tes1im olmanı.anın ut,·i Orneğioi 
gij.terebildin. Sen :ki yalnız 
dizkapaklarından •••liısı bosit 
bir enıııiyet ifade ediyordu; ve 
sen ki öz clinıağının bir merkezi 
tarafından vı.,ılı ve mühürlü 
bir ihanı- tertibine kurban &-

dilın loı ... 
Yunanlı!. 

İtalyanlara karşı durmuş el
man, onları önüne katıp dere, 
tepe •ağ sürmüş bulunman 
bence büyük bir kıymet değildi. 
İtalyanlarla kahramanca boy 
ölçüşmendeki ata fallı edebiyat, 
berşeye ve her hakkına rağmen 
bana ho görünmüyordu. Çün
kü bütün bu hftdiseler, ıeni11 
kıymet dı-reeenden ziyade, düş
manının kıymetsizlik derce lıd 
ifadeye yarıyarak ~e,'lcrdi. Fa 
bt ilk ve mes'ut tecrübeler!n
d~n sonra sözdı- \'e kemiyeU.-

tD.,·• D1' 5 lnel •Jf* 



;! -:sO" TELGRAF- 8 MiMRlMl 
.;:;_._,,;,..._.--__ -------"---

LÜKS 

ARTIS1 

Bir sinema ilanı gördüm. 
Şöyle diyordu: 

«Bu artist yüzde yüz adı:· 
aapellidir.• 

Demek, yüzde yiiz olmıyaa 
aekaapeller de var. Bu bakı
ma göre, yukarıda mevzuu 
bahsolan artist lülu sınıfına 
dahil demektir. Çiinlçi,i, ma
lum ya, lüks mağazalar yüz. 
de yüz kir etmek hevesinde 
değiller mi? •• 

Yüzde yüz seksapelli olaıa 
bu artiıt, artık, kimbilir, ı:ıoa 
pahalı hint kumatıdır. 

GlJZELLICIN -ESRAR/ 

Bir Amerikalı alimin iddi
asına göre, gıda maddeleri 
içindeki vitamin inaanlan 
güzelleıtirirmif. Rivayete gö
re, dünyada en fazla vitamin
li gıda maddesi yiyen insan
lar Amerikalılar imit·• Onun 
için de Amerikalılar, çok gii
zel olurlarmıf •• 

O halde muhterem bayan
lar, suratlarına okkalarca bo
yayı neden ıürüyorlar?. Her 
sün vitaminli maddeler 70-
ainler •• 

iNKiŞAF 

TARAF/ 

Bir gazetede, sinema sü
tunlarında §Öyle bir ıerlavlaa 
vardı: 

cltalyada ıinemacılık inki· 
,.E ediyor.• 

Bir arkadq: 

«- Oh, oh ••• dedi, bari, o 
sahada geri kalmaaınlar •• 

Fakat, fU nrada, ltalyada 
ainemacılğın inkitaf etmesi 
garip değil mi?. Bir it mev
zuunda inkiıaf demek, her• 
kesin ayni §eyle meıgul ·ol
ması demek değil midir?. 

GÔKSU 

DERESINDI. 

Şehircilik Mütebaasıaı Mi
mar Proıt, geçenlerde Boğa
:nçıne gitmiı.. Müıtakbel 
imar planına göre, Göksu Do
reıi önü temizlenecek ve bu

r«ya, Şarkkiri bir kır kahve
si yaptırılacakmıf •• 

Ne güzel. Hasırları yere 
_.ip, bir nargile tokurdat

aak .• Sonra da, hep bir ağız
dan fU meıhur ıarkıyı aöyle
ıek: 
Giddlm Göksura bir ilam ilı ql17e

Um 
•• OH ••• 000 oee 000 000 ••• ••O OOe 0•0 o 00 •00 

AHMET RAUF 

Deri ve yapatı Uatı 
yilkselJyor 

Koyun, kuzu derilerile yapağı 
ıfiatlan yukselmektedir. Bunu gö· 
ren Anadoludakltüccar ve müs
tahsiller de şehrimize fazla mal 
göndermeğe başlamışlardır. İhra· 
cat ta son günlerde fazlalaşmak -
tadır. 

Edebi Roman: 23 

At yarışı 
hazırlığı 

V clicfendi sahası tan
zim edilip koşu haf. 
talan çoğa Itılıyor 

Belediye, bu yaz Ba.kırköyün • 
de Veliefendi çayırında yapıla • 
cak at yarışl~nnın daha munta· 
zam ve güzel olmaııı için Velie • 
fendi çayırında bazı tedbirler al
mağa karar vermiştir. 

Yarışların daha zengin ve ge· 
çen yıldakilerden iki hafta fazla 
yapılma> ı için bütçeye konulall 
3000 liradan başka yari§ yerleri • 
nin ıslahı ve tanzimi için de ayn 
tahsisat ayrılml§tır. Halkın ya • 
rışları seyredeceği yerler düzel • 
tilecek, bilet gişeleri yapılacak ve 
tribünler tamİr edilecektir. 

KOÇOK 

ViLAYET wr BELEDiYE: 

* Yeni ihdas edilen aylık traa
vay karneleri rağbet görmemif 
topu topu 200 karne satılmıştır. 

Meccani pasolarla iltibasa da ma
hal açan bu karnelerin rağbet -
sizliği devam ederse gelecek ay 
kaldırılacaktır. * Darülaccıe:ieki çocuk yuva· 
sında ancak 100 yatak olduğu hal· 

de buraya kabul edilen çocuk • 
ların sayısı ha.zan 160 ı bulmak • 

· tadır. Halen de 138 çocuk vardır. 
Bunlardan bazılarının anne ve 

hahları bulunduğu anlaşılaraiı: 
bu kabil çocukların çıkarılarak 

' 

Kıskançlık 
Harp başlamadan ~. öyle 

milletler vardı ki, azamet ve sat
vetleri ifalo tutuyordu. Bir Çekos
levakya hatırlıyonun. Ko•koca sa
ruıyii vardı. Dünyarua dört bir ta
rafına silah yapıp satıyor, fabrika

ları durmadan çalışıyor, hudutla
rında kertenkele misali tanklar 

sırahyor, lıanl harıl tayyareler il· 
çuruyor, yepyeni, gıcu gıcır tcıp 

namlularını, yedi kat semaya dei
ru yülu;.eltiyordu. 

Bu memleket, bu sillhlan ya1. 
ıın, tecrübe poligonlaruada bl
Jandı. Ne zaman ki, istiklil ve 
hürriyetine &öz koyanlar: 

•-Teslim ol!. dc<liler. 
Bu silahbr bir mantar taltanCMl 

kadar dahi kıymet ifaıla etıaeılıi. 

Çek ordum dağıldı, terhis oltla. 
Hudut kapıları, gamalı haçlı ÜWİ.· 

formalılara açıldı. Çek iilliforıruw, 
istila ordusu subaylarınıa danset

tiği salonlarda tahta lıezi maka· 
mına kullanıldı. 

Diğer taraftan, şu kiiçöcük, fa
kat, asil, kahraman ve erkek Elea 
milletine bakın!. İınaıı dalu göğü .. 
!er yarım yıla yakm umuchr 
devlerle çarp~ıyor. 

Atina, harptett evvel, Çek saaa
yiini belki k~kanıyordu. 

Tıpla Çeklerin, Yunaa erke&Jıi.
iiıoi şimdi kukanılıkları plıi_ 

RESATFEYZI 

Yeni ağır ceza 
reisimiz geldi 

anasız ve babasız çocukların ya- İstanbul ikia· 
tırılması kararlaşrnı:ıtır. ci Ağır CilU * Sımitçi, börekçi, tatlıcı ve JD.1hkemm ri
bakkallara verilecek un miktan, ya~U- ta.,U. 
dün Mi.rakabe Komisyonu tara • ecl.ilea Malatya 
fından tesbit edilmi§tir. Toprak Ağır caa reisi 
Mahsulleri Ofisi her gün 28 yarı llasaa Hasbi 
toptancıya 200 juval un verecek- Gürpınar evvel
tir. Bu mutavassıtlar Ofisten a- Jı:i güa şeluimi
lacakları unları yüzde 3 karla tey- se gelmif, dün 

zi edeceklerdir. Unların 50 ~ ;yeni va:ıifesine 
bakkallara verilecektit. loaşl~hr. Ha-

* Vali ve Belediye Rejgj_ Dr. ııan llaalM Gür
Liıtfi Kırdar düıı Beykoza gide- pınar, 1IZ8Jl ,.... 

rek yeniden yapılacak ve tamir aıanlar muht.e. 
edilecek yollar üzerinde tetkik • lif yerlerde ceza 

lerde bulunmuştur. 

TiCARET oe SANAYi: 

* Altın fialan yükselrneke de
vam eetmektoedir. Dün bir Reşadi· 
ye altını 2540 ve külçe altının gra
mı 338 kuruşa kadar çıkmıştır. 

* Şehrimizde tetkikler yapan 
İktısat Vekili Hüsnü Çakır Alpul
luya giderek şeker fabrikasında 
tetkiklerde bulunmuştur. 

* İkısat Vekaleti istihsal mas· 
raflarnı korumak maksadile ma

den kömürü fiatlarına )·üzde yir
mi beş zam yapmıştır., kok kö • 
mürünün beher tonuna iki lira 
zam yapılacaktır. 

MÜTEFERRiK: 

* Tıb Fakültesi talebeleri ho
calarile birlikte 13 nisanda Bil • 
yükadaya bir gezinti tertip et -

mışlerdir. Sabahleyin hususi va
purla Adaya gidilecek, PUjotelde 

öğle yemeği yenecek, eğlenilecek 
ve akşam döniişte Boğaziçinde 

mehtapta hır cevelan yapılacak· 
tır. * Bır hafta evvel Karagümrük 

reis li.lt leriıa de, 
Şarkta ihtisM 

• 

mahkemesi rn iiiiııode w.ın....., 
e:n son zamaıılanla ela Malatya A· 
ğırccza mahkemesi ri7uetini m.,.. 
vallak.iyetle idare etmiş loym.eili 
bir adliyecimizdir. 

Yeni Ağırceza reiııimise yml 
vazifesinde de muvaffakiyeüer tÜ· 

!eriz. 

polis merkezinin nezarethanesinin 
kapısını kırarak kaçmıya teşeb

büs eden Arap Ziya adındaki bir 
sabıkalı dün Birinci Asliye Ceza 
mahkemesinde yedi gün hapse ve 
7 lira para cezasına çarptuıl -
mıştır. * 17 nisandan itibaren tatbik 
edliecek olan iş yerlerine ait tali-

matname mucibince 100 den fazla 
müstahdem çalıştıran bu kabil 

yerlerde birer dispanser tesis ve 
diğer ban ihzaraıta bulunmak 

mecburiyeti vazedifmiştir. Bele • 
diye Sıhhat Müdürlüğü alakadar
lara hır tamim göndererek tali • 
matnamenin gösterdiği hususatın 
lıazırlanmasını istemıştir. 

KOLKOLA 
siyon odaları gibi tapon ııya ile 
döıjenmiş dcğıldi. Burası, rahatını, 

zevkini bılen bır kibar adamın evi
ne benziyordu. Şömınelı, büyük 
maroken koltuklar, bol kitaplı bir 
de kütüphaneSi nrdı. Müellifi : Nizamettin NAZİF 

- Vaz geç,nü: ... - dedi· buraya 
&iremeyız. 

- Nlçın? 
- Ca\'ldanın tarif ettiği yer, 

her halde burası değildir. 
- Burası canım ..• Levhasını da 

okudum. Ve gencin kulağına du· 
daklarını dayayarak fısıldadı: 

' - Semih onu hn!tada bir iki gün' 

buraya getirir. Hatta geceyı de 
burada ceçırırler. 

Nacı, cevap vermt>di, arabayı 

trurdu . Kız bu hale bir mana-vere
memışt!. Fakat susmayı tercih etti. 

Ağır ağır yağan karla sessizliği 
lııir parça daha artmış olan Tarab
,.adan yavaş yavaş gP.Ç'!!iler. Tarab
;ra iske'es"nde titreşerek, bir oto
büs \"Cya bir vapur bekliyeıı bir 
bç yolcu vardı. İtalyan sefir • 

leri.nın yaı:lık ikametgahı olan Bü· 
yük hına ile kırmızı boyalı Fran. 
sız sefaretı arasındaki evlerden bi· 
rı önünde Naci arabayı durdurdu. 
Fırıldaksız hır soba borusunun bol 
düman savurduğu bir pencerenin 
camına yapıştırılmı~ dört köşe bir 
kağıtta şu ibare okunuycrdu: 

• Kıralık mobilyeli ev• 
Kapı, Naci daha zıle el uzatırken 

açılıv~rınıı;ti. Saçlarını sık tara -
mış. omuzuna 'hır cirme atkı attnl!! 
yaşlı bir Rum ıt'adını güler yüzle 
kendilerıni karşıladı. 

- Bütün evı mi kiralıyorsunwı: 
madam? 

- Evet efendim~ bir od-.ı-
da oturuycrum. 

- Kaç oda var? 
- Altı. BU7= gezin. 
Ev, güzeldi. Odalar, kiralık pan-

- Kimin burası madam ? 
- Oğlumundu. 
- Nerede şimdi? 
- Bir başkasile oturuyor. İh· 

tiyar ana istenmez. 
- Kaça kiralıyorsunuz ? 
- Şımdi kışıır. Müşteri bulun· 

maz. Ne verirseniz kabul. 
- Ayda elli lira ışıne gelir mi? 
- Alay mı edıyorsunuz? Elli 

lira yazın bile vel"Tll<'zler. 
Naci fazla konuşmağa lüzum 

görmedi. Cücdanından alh tane 
ellilik banknot çıkardı, masa üs· 
tüne attı; ve sevınçle paralan alan 
kadına: 

- Bir de hizmetçi bulunuz ma
dmn ..• • dedi • bir saate kadar o
dalar ısınmalıdır. Bir çay hazırla· 
!arsınız değü mi? 
Kndın o kadar scvınmiş•i ki Rum 

dilirun kulağa en tatlı ııelcn ccf-

• 

Kadın çorapları 
için _nizamname 
Çorapların sağlamlığını temin 
edecek nizamname bugünden 

itibaren tatbik ediliyor 
Kadın çoraplannda ssğJaınhb 

temin için yeni yapılan nizamna
meni ntatbikine bugünden itibe
ren geçilmiştir. Şehrimizde bu • 
lunan 14 çorap fahri.itası, bu aa· 
bahtan ıtibaren yeni nizamna -
menin tatbik.ine bugünden itibe • 
yapmaktadırlar. Yeni nizamname 
yalnız, ipekli kadın çoraplarını is· 
tihdaf etmektedir ve yeni nizam· 
name ile ipekli kadın ~raplan 
üç tipe ayrılmaktadır. Bu tip -
ler, salon, ince ve gündelik ile 
anılacaktır. Şimdiye kadar ise 91 
tip ipekli kadın çorabı dokunul -
duğu söylenmektedir. 
Diğer tara.Han fabrikat"örler, ye

ni nizamnamede tahdit edlien bazı 
denye adedi ıle ipekli kadın ço-

Sıtma mtıcadelestn
de iş birliği temını 

rabı yapmağa, iplik ve ipe nok
sanından dolayı imkin gönnemlf
lerdir. 

Çorapçılar, bu hUSUllU arz ile 
yeni bazı dileklerde bulunmak 
üzere birkaç daa A.niı:araya git· 

mişlerdir. Son olarak çorapçılar, 
heyeti umumiye halinde Anka • 
raya gitmişlerdir. İktısat Veki -

letl, çorapçılarııı. arzularını din • 
!emiş, fakat nizamnamenin tehiri 
etrafındaki tekliflerini kabul et· 
memiştir. Buna nazaran nizam • 
name de 8 ni.an 1941 sabahından 
(bu sabah) itibaren mer'iyet mev• 

kiine girmektedir. 14 kişilı.)< ço • 
rapçılar umumi heyeti, şehrimi· 

ze avdet e1'm~tir. 

Amerlkadan geıea 
yeni ziraat Aletleri 

Dahiliye Vekaleti alakadarlara Amerıkadan memleketimize ge-
bİr tamir yaparak, köylerde sıo- len ziraat ıiletleri Ziraat Veka • 
mücadelesi işinin birinci pliına a· !etinin emrile muhtelif mıntaka· 
Iınarak, Belediye ile köy idarele· !ara parti parti gönderilmektedir • 
rinin ve sağlık teşkilatının iş bir· 22 pulluk ile 15 aşı çakısı ve bu· 
!iği yapmasını ve nafıa memur- dama makası da Adanaya gön -

derilmiştir. Bwılar köylüloTe ye. 
!arının teknik çalışmalarından da rilecektir. 
bu yolda istifade edilmesini bil • -o--
dirmiştir. Bu yı1 sıtmanın önüne Klctlk San'atler MI· 
geçilmesine diğer senelerden daha • 
fazla bir ehemmiyetle çalışıla - diri lf8brlmlze geldi 
caktır. 

,O.pte yeni bir park 
Eyüpte Tlıbalı:tıane mevkiinde 

bir parlt yaıpıl:nwıı kararlaşmış -
tır. Belediye bu. sahadaki binaları 
Wjmliil< edecektir. Parkta bir ha· 

'NZ da inşa olunacaktır. Yıı.kında 
:istimlik h;iıı~ başlanacaktır. 

İktısat Vekaleti Küçük San'at
ler Müdürü Hıfzı Oğuz Trakya 
köylerindeki dokuma işleri üze
rinde yaptığı tet·kikleri bitirmiş 
ve şehrimize dônmüştür. Bugün· 
lerde Ani<araya gidecektir. Hıfzı 
Oğuz köylere tevzi edilecek do -
kuma tezgahlan hakkında ala • 
kadarlar& bazı direktifler vermiş
tir. 

c . . ) 
--( ADLiYE ve POLIS...a.J-

Sinema merakı yüzünden hır
sızlık yapan bir gencin itirafı ! 

Fotogral makinesi ve bir top kuma, çalan 
bu hırsız genç 5 ay 25 gün hapis yatocak 

Dün Sultanahmet Birinci Sulh 
Ceza mahkemesinde sinema ipti
ltıs• yüzünden hırsız olan bir gen
cin muhakemesi yapılmıştır. Suç
lu Sirkecide Şemsettin isminde bi
rinin dü.kk1ınında çalışan Kemal 
adında biridir ve Kemalin suçu; 

çalıştı.ğı dükkandan 200 lira kıy
metinde bir futoğrag makinesi ile 
300 liralı.k bir top kumaş ça.lmas.ı
dır. 

Kemal dün mahkemede şunları 
söy l"mlştir: 

•-Evet çaldım. Başka türlü ya
pamazdım. Çünkü ~iJı<,ma merakı 
bende adeta bir illet, bir hastalık 
olm~tu. Bıltün yıldızları o kadar 
iyi tanıyordınn ki hangi bir !ilim
lerini görmiyecek olursam gözü
me uyku grmiyor, hasta oluyor, 
bır yerlere &ığaml)'Ordum. Halbu
ki aldığını para kB.fi gehniyordu. 

Gündelığım yetişmiyordu. Ben dıe 
ilkönce tıir fot.oğraf makıncsi çal
dım ve c;nu sattım . Bu para ile her 
gün sin.,ma, sinema dolaştım. Ya
nımda hır film sevdal~ı arkacia
şmı daha vardı. Onunla görmedik: 
filin bırakmıyorduk. Der:-en para 
tükendi ve lbu zamana kadar kim
se benden süphelenm~>di. Bundan 
cesaret aldım, bu sefer de kumaş 
kıpunu kaldırdım. 300 liraya da 
onu sattık. Fakat sinemaya gitml
ye vakit kalmadan yakalandım. 
Ne yapayım elimde değil. Sinema 
Jptılfısı beni hırsız da etti işte. 

SİNE~IASJZ YERDE TEDAVİ 
Hiıkim Reşit bu itiraf üzerine: 
- ÖyJe i.9C dedi Sinemasız bir 

yere goııderelrn de seni orada te
davi olursun .• demiş ve hakk,nda 
5 ay 25 giin mahkünıiyet karan ve
ri.imişti r. 

haristo. !arı ve coristi> !eri şu an· bak:dar. 
da bu yaşlı Tarabya kadınının ağ· Kapı önünde duran koskoca a· 
zından çıkıyordu denilebilir. raba ihtiyar ev sahibi üzerinde 

Tekrar otomobile bindikleri za· verilen paralardan daha yüksek 
man Perihan; bir tesir yapmıştı. Bunu büyük :tıir 

- Güzel bır eviniz oldu. . çay tepsisin: getıren hizmetçi kı· 
Dıyecek oldu. Nacı gözlerini za yardım ederken söylediği şu 

genç kızın gözlerıne daldırarak !IU· sözlerden anladılar: 
nldandı: - Evınıin önünden hergün bir 

- Nihayet bir evimız oldu! çok arabalar geçer. Büyük otele 
Evet nılıayet bir evlen olmuş· gelen şık mösyölerde birçok güzei 

ru. Böyle bır eve, başlarını sokup arabalar görmüşümdür. Fakat &i· 
dedıkodu tehlikesinden uzak bu· z;n otomc.bılın bir eşini İstıanbul· 
Iunabılecekleri bır yere ne derece da loınse gösteremez. Oh, efen -
muhtaç olduklarını Sarıyere ka· d:.m, sız pek lüks bir mösyösüniiL 
kadar gıttıkten sonra tekrar bu- Lüks mösyö ... Bu tabir, peri.ha-
raya dondüklerı, şu eve gırıp, üst nın yüzündl'ki durgunluğu gider-
kattakı kütupharıenın koltukla - di. Yaşlı kadın ve hizmetçi odadan 
rına gömülüp ellerıni şöınıneye çıkınca gülümsiyerek doğruldu ve 
doğru uzattıkları zaman anladı - doldurduğu bir fincanı delikan -
Iar. lıya uzatırken: 

- Ooooh! Ne rahatım! - Sen'nle karşılaştığım dakika-
Diye 'l"tırıldandı Penhan . danberi beynimi beyhude yor • 
- Oooooh ne rahatız! dw:n. Seni olduğun gibi tantt" 
Diye tekrarladı delikanlı. ı edecek bir söz, bir tabir, bir ıfade 
Oh, ne rahattılar. Bir müddet 1 aradım. Yani sana bir llkab tak· 

konuşmadan durdular. Kendı ken-1 mak lsWim. Bulamadım. Halbuki 
dılerim dinlediler ve birbirlerıne j kadın hiç düşünmeden en iyi la-

Yeni yurd 
binaları 
Parti, yeni ders yılı 
için Beyazıtta talebe 

yurtları açacak 
Belediye ve Evkaf İdaresi, Ta· 

!ebe Yurdu haline getirilmeğe 
elverişli medr~selerin tadili ve ta
miri işinde is birliği yaomağa ka· 
r~ vermişlerdir. Bütün medre • 
seler üzerinde bu hususta tet • 
kiklere başlanmıştır. Bu yaz Ta
.ebe Yurdu olrnağa elverişli bü
tün medreseler tadil ve tamir e
dilmiş olacak ve gelecek ders yılı 
bütüıı yüksek tahsil gençliği hu
susi pansiyonlardan kurtıulacak
tır. 

Belediye bu ;, için yeni seM 

bütçesinde münakale vaı:ıacak:tır. 
Ayrıca Beyazıt ve Şehzadebap, 
Fatih, Kumkapı, Cağaloğlu, Nuru· 
osmaniye civarında cTalebe yur
du• haline getirilebilecek olan bü· 
yük konak ve binalar da gezil • 
mektedır Bu meyanda Cağaloğ· 
!unda meşhur ve eski cİçtihat 
yurdu• da Talebe Yurdu olarak 
seçilıniştir. 

·Kadın çopçller 
Belediye veni 'kadın, erkek te

mizlik ameleleri almaı!a 'başla • 
mıştır. Bunlara 5 •er lira fazla 
yani avda 20 şer lira ücret ve -
rilecektir . Aynca yatılacak: mec· 
canı yer de gösterilecektir. 
Diğer taraftan istifa eden te • 

mizlik ameleleri ile ceı:alılann 
tekrar işe alınmamaları karar -
laştırılmışlır. Kadın çöpçüler • 
<kn daha fazla istifade temin o
lundugundan tercihan kadınlar 

alınacaktır. 
---<>-

Şehre konacak 
yeni hoparlörler 
Belediye, şehrin muhtelif yer· 

!erine ve bilhassa meydanlara 

hoparlör tesisatı yapmağa karar 

vermiştir. Milli Bayram veya ta· 
ti! günlerinde buralarda radyo • 

dan naklen ~yahut pliılt ile halka 

neşriyat yapılacakVı.r. Bu tesisat 
esaslı ve daimi şekilde yapılııcak· 

hr. Yakında ışe başlanacaktır. 

Topkapı Edirnekapı ve Mevlane

kapıya da birer hoparlör konu -

Jacaktır. 

Yc:nl spor saba11 
Beledıye, Evüpte Dökmeciler 

mevkiindck i oostanları istimlak 
ederek burada bir spor sahası 
yapma~a karar vermiştir. 941 se· 
nesı bü'.çesındeki tahsisatla bu it 
yapılacaktır. __ .,._ __ 

Bir Eti heykell 
Sıvasta Kayadıbi nahiyesinde 

Dövlekkaya mcvkünde topraktan 

eski küçük b.r heykel bulunınllf, 
Müzeler İdares;ne gönderilmiştir. 
Bir Etı heykeli olduğu anlaşılan 
bu eser uzerinde tetkikler yapıl
maktadır. 

Orman u. Mldürl 
Bir müddettenberi şehrimizdıe 

bulunan Orman Umum Müdürü 

Fahri tetkıklerini bit~ ve İz· 
mire gitmiştir. İzmir ve civarı or
manlarında tetktklerde buluna -
rak Ankaraya dönecektir. 

bıri buldu. Luks mösyö ... Pek liib 
mösyö ... 

- Fakat ben, bilakis, sadeliği 
severim. Ve asla lükse dalmak ni· 
yctınde değıl.m . 

- Bu Kararını sana bozduracak· 
!arından kor karım. İstesen de is
temesen de bu olacak. Monde'un 
içinde parlamak istidadı sende faz· 
!asile var. 

- Bunu nereden kestiriyorsun? 
Sanıyorum ki bana haklı olamı
yacağım derecede ehemmiyet ve
riyorsun. 

- Servetin, zekan, gençliğin, 

her şeyin bunu gôsaeriyor. Paran 
var. hasıs değilsin. Gençliğin var, 
çirkın değılsın. Hatta güzel ve ca
zibelisiıı... Şu atletik endamın, 

her arzunu bir anda telkin edebi· 
len gözlerin, erkekliğinin kudre
tıni en ufak bır şüpheye imkan ver
m.ıyecek bir tarzda göze vuran "1 
gür saçların, şu burun delı;,;:erin. .• 
Hayır hayır, senin karşısında kalbi 
titremiyecek kadın olamaz. Seni 
istemiyecelt kadın bu 1 unaır az. 

(Arkası VM) 

Yazaa: Ahmet Şükrii 
26 mart ılarioeai üzerine 

IH istikliliniıl koruı!llll-'"Jıııı: 
raflar oba Si.moviç lıü.k' 
tiılara ıreçer ıreçmez, · 
devleti idama malokta 
Berliaılea verilen ve yari 
sözcüye atfe4ilea lteyanaU 
Almanya artok bir Yugo;laf 
!etinin mevcud.iyetiai bil• 
etmemekte ve Sırp .,.. 
ctahakköma. altında i.Jl!iytf 
vat, Sloven, Macar, A 
Rumes ekalliyelleriıoi. bil 
içine alan lıir memleketin 
meVZ11u olduğlıııu ileri sü 
dir. Ayai ~cii, Yugoslav 
sinia Çeko•lovak nıesele!Iİ 
!edileceğini lıildirıaipir. 

M.ilıveria YıqoslaVJa h 
tatbik etmeğ'e çalışhiı tek 
manyaya Avrupa kıt'- ü ı ı: .ö 

hak.imiyet temin eden lıir 
tibiyesidir. Almanyanın k 
!eri silahları vardır. Fakat 
Avrupa kıt'uı üzeriaılek.i b • 
yetilli sililolanadan ziyade 
büyük Avnıpa devletleriniıı 
yelerindeki ziftan istifade e 

hilmesiBe ltorçludur. Garbi bir \e 
rupa devletlerini iııtili a 

0 
Almanya, ideoloji mücadeleııl tıni 
den istifade etmiştir. Sovyeıtl. iıı bıı 
ağustos paktını iınzalayıncıY• esin 
dar sol cenalı ziiınreler Al e 
nın aleyhinıle idiler. Fakat 
yellerle imzaladığı pakttaa 
dolayı ·ile, komünistlerin de 1 .. .• 

dımından istifade etmiştir. gu~u 
YU~ 

Orta ve şarki AYrllflll -.ıı., .. 
kellerini avlamak için A1111-".: ıçı 
nın elinde iki silİıh vardı: an Y 
1- Memleketlerin h-.dutül' ırp 

çindek.i ekalliyetler. eratı 
2- Bazı memleketlerin hiın 

memleket toprakları ÜUJ'i liha 
iddiaları. Olıra 

Çekoslovak)'& lıu ültiyeai• llalbl 
rinci kurbaıu al11111fhlr. E iıııat 
Alman ekalliyet.ini, höyük ~heıu 
yanın birliği namına talep e /larıa 
Bunu yaparken, Poloayalıla'!/. \ere 
Macarlan da ~lurtarak Çek tını 
vakyanm topraklarLD.1 parça! ıtva 
lır. Sonra da Slovak ekalliY• . .ı "'uh 
tahrik ederek hem Çek unsurr; lllah 
hem de Slovak un111n1a11 1 t pa 
kümü altına almıştır. ığ1 

Bundan soara ceaulıl A 
memleketlerile m.,...ı. ol 
başlamıştır. Macarlara ve Bul 
!ara Romanya arazjsi viuied 
bu memleketi parçalam.ıt ve 
parçaladığı Romanyayı, ırerelt 
mia ettiği MacaristaA1 ve B 
ristanı istilası altına aJ.,ıştır. 

silvanyanın Macarisaaa ilha1' 
dildiği gün bir Macar diplo 
demişti ki: lll 

- Filhakika Transilvaayayı " di\ 
zandık. Fakat bari istiklilimnl ordı. 
kazansak. br 

Bu söz Macar Baıvekilinin ~ de 
tihar ettiği bugüade daha der ek 
bir lIIJlna ifade etmektedir. GeıfG! 
Macaristan parçalanan Çek6't e 
vakyanın ve Romanyanın topr~, g 
laruu ilhak ederek genişlemiş Jll" de 
nuyor. Fakat memleket lıeyeti~ll ·. 
mum.iyesile Alman ıftifusa aJP"'lca 
girmiştir. rpç 

Mihverin YugO!llaVJa hakkııal t ı• 
düşündüğü teknik de aynidir. ~•Ik 
goslavyanın ekalliyetlerini ve P' •t v 
husa Hı"at unmnuıa ayak!~ h 
dınnak ve Blllgarlarla Macarır Y 
.:a tahrik etmek. 

l{ırvat liderleri, SleYak lkietl' 
rinin roTierini ovnamak isteıııı' 
mişler, Sırp kardetlerile tesa-,J 
halinde Yugoslav istildiHııin 'il 
runmasına karar vermişlercll' 
Doktor Jl.laçekin kabineye girııı' 
ğe muvafakat etmesi, mihver d~ 
lomashine karp indirilmiş ağır 
darbedir. 

Diğer taraftan Macar millelfı 
Yugoslavyaya karşı hareket içli 
mihver tarafından vuku bulıııı il' 
vele mülhit bir facia ile ccup ,-el 
miş oluyor. Macaristaoın da ııııl' 
garistanın da Yug-o lavya ile ir" 
zalanmıs ebedi dostluk m· akl,1' 
vardır. Bu milletler, mihver talı' 
riki altında ko~ularına kar~ı ).f' 
rümek idrıni)·orlar. Bundan b•f 
ka her ikiıı,i de koınşıı1arı zararı.,• 
elde ettikleri birkaç karı toprııJ 
karşılıj(ı olarak neler verdikleri~ 
pek iyi biliyorlar. Fakat her ,ı ı 
de bugün Alınan) an a kerı i ' 
gali altında bulunmaktadır \C 't 
kaç karış toprak bcd li olara1 rJ 
da ettikleri i •il lal hn " 
nıİlt\t'r polit!k, c;ınuı birer iitcti 
vaziyetine dü~Urmü tür, 



ehi 
al ..• 

Yüz ot".JZ ene evvel ölen 
me§hur Sırp n uh rrirmin 
hatır 11 bütün Cenup 
Slavl nnın kalbindedir .. 

mttlan wpçaya tcrciimeler de 
varmış. Ezopun blkfı;> derini tcr
cüm et ekle k ndi g ) ine bir 
kat dnlta \'nrnıış oluyordu. imkü 
0 Jıikaycleri nm:nk heli dıli ile 
çevirip halkn vermek en k<'.stirme 

yoldu. 
Sırp siya i tiklfıli i üe isi 

sayılnn Karnyorginin cgullnrına 

hocalık eden OIJradoviç daha 5-0D· 

ra mcı lekctiu bütlin maarif it
ler i elin almı ve olimci)c ka
d r ba vazü d kal ı tır. Obn· 

· hnl atını d yaımak 

ehle d hır eser ne rctnıi tir. 
l'ak t bund dn gn)c hnlk lı nil 
doğrudan do ··ruy ona hitap ede
rek istikl~I ve hal lı kiıni;>cti 

olduğunu nnlatmnktı. Bu itJbnrl 

kendi inin Tolü birkaç noktnd110 ne 

kadnr ı ühi oldu !ll gorülu) or: 

Halk li anı l egnnc etlebi dildir dn

' asile ortnya çtkhğı için o da Y· 
kııı görülmüş, bilha Ru dili
nin nüfuzu ltmd:ı bulunonlarc 
itiraza uğrnmı h. Ocrh ld ırp· 

çad )npılacak d h p ç k i 
ardı. Tam bir dil in ti bı vilcud 

gelmesi için Obrndo\ içden sonra 

da onun izi üzerinde l iirüyu • 
tere ihti) aç tabii idi. Lakin dil e 
ve cfHırda ı;c durnul rd biiyük 

inkılaba başlaıu olmak reli 
)alnız onun gôriılu)or. Yok a o • 
dan sonra gelerek gerek n irde, 
gerek ııaunıdn ı şhur olmuş Sırp 
şairleri '\C edipleri nz değildir. 

Cenup islavlnrı için bu kadar 
ehemmiyetli bir sima olan Obra
doviç gi i bir djhin ölümünfin 
)"lldönümü olmak mUnn ebclile bu
rada bu kadarcık hah edebilmek 
kabil oldtL Muharrir, edip ı;e ay
ni zamnndn mür~bbi demek olan 
Obrndoviçin hatırası Cenup f Iôv· 
Jannuı kalbinde daima ) nşı;> or. 

lı Ve l§çi Arıyanlar, 
ıikôy tl , tem nni

lq 11 miiflıü lcr 

Genç bir ku. i ıırı) r 

On altı yaşınd:ı, ortam tep 1klncl 
sınıfından uyrıl.mll bir genç kwm. A
ilevi vaz.lyctlm dolayıslylc cal~ıp ba-

tımı lstikball.ınl kend m ynpınak 
!:ccbu~iycUnde olduguından husus1 
milessesclerdC. yn:ı:ıhnnclcrdc herhao· 
gl bir iş anyonı Bana e!k t cllnı u
zatacak olnn muhk!'eltl s:Jhlplı'rinln 

T 1.....,f G :ı: ı.csı Halk Sulunu (N. 
Son e'ti>" - tI.arını rlca cdo-
D.) rumuzuna m 
rfm. it Arıyor 

Lisenin ıo uncu mıfın devam et-. 
cldeYim. alt vı vaziyetim müsait ol· 

:adıtından bayata tılmak mecburiye· 
tindt.Yim· Ticarethanelerde, avukat ya
nında, mntbnalılrda çalışırım. İe DflYO• 

Muhterem iş g:ıblplerinln Son 
~~ Halk SUtunu (M. A.) runıu-
zun• mUracaaUan. 

Gelen Mektuplar 

Bayan Ma urc: Eytıptcn, Bay KA-
24 Yıldız:, Pckak, Bayım M ..• T, 

tiP:...ı 5<'.mpat k :Mub ı, U aç, 
lJ;ı,, •• yle; 1 B nalı, Ş. T. R R 27, s. H. 
Şinll ı nnızn gclmlı olıın \ e ma
H, AY n m ldınnAllW tan ciU ına 
kerrc.rcn •• 15 _ 19 ar sınd.ı nldır-
meı--tuplarını ... 
ınanız nıercudur. 
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de - Seoecek in I 
Yazan : f_ TEM İZZET BENiCE -

.. tek içine nrını caı;ınn ça
bir gordnl Birl'Ok karı ık ru) alar 
1 1)0 u " "b' ı . B' hunınıalı ha t cı ı 

ördum. ır 
. . d ı Bılmı) ruın bu: 

çırpın • 
_ Tclepntı.. . 

edikleri tc irin b nim üzerim· 
D d·') E er nbah • 

deki tc iri nııY ı. 
11 

' ip acn a 
dnr ölmedi ise lb ı c . 

. d . unUl or bcnım ru-
lıcp ~~nı . u ü İr mi oluyor· 
bunı uzcrınd. ?' mi bu Jınldey • 
du? Bunun ıçın l d k' t--

•• o A ıını a 1 ... -
dim? Yol n benım us.n . ordu? 

·• ü bu ''nzh eh ) pı'.\ 
e ur ın . b" ıtıpn ..,.ihl ) ota-

snbnhleym ır 
1 

h 
V Sa ı · ğımdan cıkhm. c.. a' gidi· 

- llahn ısnınrlndı . en 

~oruın' k · Dcrk~n bile d tgınlıktan CJl 

Yolların tamiri için vakit 
vakit tahsi al ayrılır. Gazete
lerde kü,ücük bir havadis 
gözümüze ilİ§ti. Osküdarda, 
bir ı;ok yol ve okakların ta
miri için dört biıı lira tahıi
Bat ayrılmış. Halbuki okudu
ğumuz havadi tc, tamir edi
leceğinden bah:ıadilen yollar, 
kocaman bir liste tc§kil di
yor. 

Düıünün: Bu kadar tahn
satla bu kadar yol nasıl tamir 
edilebilecek?. Eğer, toprak 
azılacah, ta lor yerlerinden 

oynatılacak, sonra. geliıi gü
zel tekrar yanyana sıralana
cak a -ki, Arnavut kaldı
Tımlı •o aklar lıcp böyl ya
pılmaktadır- beyhude zah
met ve ma6ral demektir. 
Çünkü, bu tarzdaki tamirat 
maalesef hiç te dayanıklı ol
muyor v ~k geçmeden bo
zuluyar. U1. tclik arledilcn 
paraya ya%ık. 

Bizce, daha a: yol tamir e

delim, lakat, daha iyi tamir 
edelim: 

Mutlaka, istatiatik rakam
larının yekununu kabartmak 
mecburiyeti yok ki •• 

BVRHAN CEVAT 

Alakadarlara bir tnmim yapıl
mış, 941 senesi için kereste, tom· 
ruk ve saire g bı ormnn mahsu
lah ihtiyaçlarının blldirilmesı is
tenmiştir. Buti.ın mıntakaların 
ıhtıyaçlan oğrenfldıkt n sonra 
ona göre ormanhırdnn ke im mü-
saadesi verıl cck ve lcabeden 
diğer tedbirler nlınncaktır. 

Bauın vucudumllı.d bir ı ık· 
lık hlsscderız. H unmızı soran ar
kndaşlannwa: cVall hı, bugiln 
keyfim yokl> dcrix. H kık ten o 
gun keyfımlz y tur. Ar d lar 

rd\lğu tuıldıı ytn a.ı lir g er dl. 
ye aldır11 etmeyiz. K yf ı ) rind 
olmıynn adamın fştıhası yoktur. 
Ağzında tad yoktur. Neşesi yok· 
tur, canı hiç bir 7 yapmak iste-
mez. 

Keyifsizlik baz.an h:ıfU hnrnttt 
husule getirir c de, b zına o kadar 
tesir etmez. Jstirnhııt, ılık su bıın
yosu, bunu geçirebilir. Fakat ke.. 
ylf ı :lik tedricen artar da banyo, 
istirahat taydD vermez, hıınırct ar
tar, v6cutta uuıf bellrlrs hayırlı 
alAmct değildir, bir ha tal tın gcl
diğln.i lhbnr ediyor demektir. 

Keyifsizlik rb'u zorlu iş tıör· 
mcktc.n, takat v d rman har cln.. 
de çıım;maktan, cok yol yfuilmo-

, den, hul;ısa vilcudil fazla yormak
tan geldiği gibi, bir can ıkıntısı 
cibl ruht bir sebep t bunn (ımfl 
olablllr. 'Usütmc, btmdan milte
vcllit boğa:ı: olmok, bronşit, gö ıns 
nezlesi ve saire gibi alır lınslnlık. 
!arın bnı;:lang1çlarınd d keyifsiz.· 
llk görülilr. Onun için böyle lınl
lcrde, keyifırlzl in. adi 'cynhul a-

blr hastalık başlangıcı olması 
ıhtl lını dil un rt'k, her tcdbır. 
en evvel bir mQ 11 al nra 

istirahat ctm , geçmed kdlr-
cıc derhal blr doklt>r çaiıtınak 14-
nmdır 

- Acaba öld m ?. 
Snğ mı?. 
Bunu nn ıl öğrenebileceğim?. 

Diye dil iinii~ordum. Bu, ati 
ge~tikçe bende o kodnr ful bir 
heyecan \ c nlfikn uyandırrnıy bn . 
lndı ki, evin içine ı •mıyor, hisbir 
iş ) np:ımı) ordum. Bir nn: 

- Öldü is ne ol cnk? 
D 0 :\l<'Q bır hi muhnkememd a

) Jldı 1 ine bu yüzd n bir h lli 
nı: t 1 geçırdım, Şuunınıla, 
1ı· ~ım hirahiriJ b ~ ı tu. 

in llp olan lıi • 

• • 
l 

s 

Yaz n: 

Dört beş kışı, kor dord , mnh -
keme kapısı onunde durmuşlar, 
mGnak~a edı,orlnrdl. Araların
da, yaşlıca, burma blyıklı, kı a 
bo)lu bırı ı de vardı. Öbwleri 
ciddi cıddı münaknş cdcrcrkcn, 
o kıs kıs güluyordu. 

Bu grupun yanına sokulup mü
nakaşayı dinlemeğe ba ladım. 
Snn, ala Dugl bıyıklı bir genç 
dıyordu ki: 

- Benım kızdığım birkaç şey 
vardır. Anama babam , dinime, 
imanıma, bir de ınsanlı una öv· 
dtller mi tepem atar. Başk ne 
d c er aldırmam. Bo l soy -
lcmese, yine sesimi çıkarmıya -
cağım. 

Zayıf, esmer bir ge.nç cevap ve
riyordu: 

- Öfke baldan tatlıdır. İnsan 
öfkelendi mi h<?.r şeyi söyler. Sen 
nasıl küfüre kızıyorsan, ben de o· 
yunuma karışınca içerlerim. 
Başka bir' 1 söze k rı h: 
- Arkadaşlık arasında böyle 

şeyler olur. İkiniz de arkada ınız. 
İkin z de müslümansıznız.. Dm 
kardeşisiniz. Ha, di ikiniz de d -
vadan vaz geçin de, biz de bura- 1 
ltırda sürüklenıp durmıy hm. Ne 
o r nkı... S n ona ha r t et
mişsın .. O da s n bir tokat \'UI'

muş. Şurada öpüşup barışıverin .. 
Haydi arslanım. 
Sım ın, Duğlas gıyıklı gene: 
- Olmaz! dedi. Söylediği ıa -

fın ne demek oldu unu bıhyor 
mu? Ne ağır söz o oyledı~il .. 

- Evet amma, bak sen de onu 
tokatladın ... 

Öbur d vacı. da itiraz etti: 
- Hayır! Dllnyada vaz geç 

mem. Ben ömrümde kims d n 
tokat yemedım. Bnnn tokat w
racak adamın ben alnım karı -
lnnm. Dağ b.a ında mı)ız )ahu? 
Ben, cı>:c.am neyse çekmegc razı
yım_ O da çe' ın cezasını .. 

Şahit olduğu anlaştlanlardım 
ibiri daha söze karıştı: 

- Aınmn, sen de ona bak ne 
fena lfıf söylcmişsın ... 
Diğer bir snhit de: 
- Peki, dedi. Bu söylenen s6z 

bukadar fena bir öz mil? Ben 
böyle küfür omrUmde · itmedim. 
Ne demek bu Hif. 
Ba~ka bir şahit : 
- Sen sus! dl?dL Bllmcdfğln 

şeylere karışma! Sen hiç lugat 
nedir, bilir misin? Lfıgnt kıtnbı 
okudun mu? 

- Benim öyle çok okumu.şlu
ğwn yok .. Hiç bir kitnp okumadım 
ki liigat kıtabı okuyayım ... Yal -
nız, merak ettim .. Ne demek bu? 
Olur ya, beliti bana da söylerler. 
Manasını bllcyjm de, ona göre 
hır çıkara},m 

- Bilmedığhı şeylere karışma 
dedim ya .. Yeter. Kıs çcn ni de 
dinle ... 

cSoz bilirsen bir ÖZ öyle BÖ· 
zündcn hi& c cılsmlara 

alma : 
- Sag ı, 

Öldü mil?. 
l"alnız bunu öğren ek l tiy r

dunı. 

Doktor: 
- Hastane, zb nrctçilcre hergUn 

not ikiden dörde l adar çık.. 
Dcnıl ti. Dli tindüm: 
- Acaba hn t n le gıtscm mi? 
Di e. F knt, buna imkfin hı v· 

vur edemiyordum. B lki, bulun • 
b"lirdi. Anc k, orkınordum. 

keri ha taned 111ıio ir ok tanı
dıkları olnbilirdi. Beni örebilir, 
S lihe: 

- e oldu?. 
Birşey mi v r?. 
Refikayı Jı:ı tanede gilrdii .. 

f , . ,, 
•• •• •• -

•• z ezse 
sınlar,, 

cSöz blimezscn sükt1t et l seni 
bır ada.tn sansınlar-

- Aşkolsun be a b y N kJ· 
yak 1 ar da bılırsın. Hayır! Ha
nı demek ıst d g m, şu l tın ne 
dem k olduğunu öğren ) m. Bl
rıne kızarsam, ben de boylc lu· 
gatçe küfur ed yim. 

- Sus cddim yn .. Yet artık! 
Ya ıcn, burma bı lı fakat çok 

z ki bakışlı olan dı ad m hiç 
13fa karışmıvor, sade dınhyor ve 
bı' ık altından gülmekte devam 
edİ)Ordu . 

Y \aç yanına y k tım .. E
limle d rse ine dokundum. Dnna 
dondü ~ m: aş sc le: 

- Bir dakik gelir m ıniz? d • 
dım. 

Taaccüpff? yüzüme baktı.. Ce· 
vap vcrmed n, gruptan aynldı. 
B n le b raber ürum ğ baş· 
lndı ... Kula ın do ru: 

Ben gnzeteciyım .. dcdım. Me
r klı, laylı, e lencelı d valar o· 
Jursa ) zanm Bu d ' n n da 'ç 
ytizu bıraz c • ı nceli dı 
bana. Aslı f lı neymiş kuzum, 
lb J ·or musunuz? 

Bır ka kaba koyuverdi: 
- Tam sitin ışınızc yarıyacak, 

umduğunuzdan ~k ne Jı bir 
dava bu ... Sızın ı ın bund n eğ
lenceli mevzu bulmak, bılmem 
amma pek kol ) olma a g k ... 

Bunlar hepsi, bir rnahalelnJn, 
bizım maha)] nin delıkanlıları. 
K h\ d k. t oyruırk n birı o
bi.ıri.ınun O) ununa krışmı . Ben· 
d ız mütekait munllimim Kah
\ ede, gazetelerin hemen hepsini 
okurum. Asağı yukan, bu tin gu
num kahvede, gaz tc okumak 
ve nargile f m kle g çer. Ben de 
bır köşede ga ~ okuy rum R -
fik bani o e mcr ;>ok mu? kağıt 
oyn rken oyununa knr1 tılar mı 
çok kıznr .. O nckndar ckarı m 
birader, senin nene lfız.ım. Ne ka· 
rışıyorsun ?:o dedi. Bcrlkı, hnni 
sarı ın delikanlı, onun d nd Şcv
kfdir, yine tek durmadı .. Tekrar 
knnştı. Arnlnrınd mimakoşn bll§· 
ladı. Bu refik nerede duymuı 
bilmem: 

- Sen zaten insandan madut
sun! dedi 

Ben birdenbire anlıyomndım. 
Şevki de: 

- Ne dedin? Ne dcdln? dedi. 
Refik tekrar: 

- Sen zaten insandan ma -
dutsun! dedi. 

- İnsandan madut sensin! diye 
cevap verdi Şevki de ... 

- Sensin.. Değilsini derken, 
!baktım, Şevki bir tokat vurdu. O 
<la ona el kaldırdı. Ben evveli 
gülmeğe başladım .• Sonr bak -
tunki mesele ciddL Biribirlerıne 
giriyorlar. Ben de ciddileştim. 
yanlarına sokuldum: 

- Çocuklar! dedim. Nedır bi
ribirinize girıyorsunuz. A vıp de

( Devamı 6 ıncı sahijede) 

endi e cdi ordum. Belki, C\'C gel
diği vakit benimle Halil 'cci a· 
rnsuıdaki. nılina ebeti birdenbire 
foyin ctıncyi düşiinm mi tir. F • 
knt herhalde sonrodnn düsliııınU • 
tiir. Onun düşünce ini anki bili
yorın um gibi nak.lcdoblllrtnı. 
Herhalde: 

- Bu kadın Snlihin karısı idi. 
Hnlil Neciı> ihtimal rd i, ihti
mal kraba ından bri~ olaca • F • 
k t bakı l rınd ki h u i ti 
iadesi ne olabilir?. 

Dem· Ur. E er • 
dnbn kar la ır am orm ı 
dı:ın vermem klc bcr her: 

- Halil ecip izin neyi iz?. 
Der e, ne cevap verebilirim?. 

Dlitiln bun1nrı dilşündiikçe akın
tıdan bunalıyor: 

- Allnlımı cdir b e-
l nler?. 

o 
,) 

YENi SABAH -------B. Hüseyin Cahil Yalçın c:Alman 
diplomasi tcluıi:ı~ 1 lmll bugOnldl 
B~yazı;.ında Almanyanın Yugosl vya 
,.~ Yunanlstana harp llAnı cmnıında 
verdlğı ült.imatomlari v tebliğleri 
tahlil etmekte ve bun arın Alıruın dlp-
lomaslsinm artık rn U 
molOm bulunan blr köhne t~ te
kerrüründen ibaret bulwıduJwıu 107-
lemcktedir. 

TAN 
B. Zcltcrı7e Sertel cBalluınlurda fD. 

iU:ı: orduları> Wmll bugQnkQ Basy -
zısında e:ı:ciimle: 

clnılltcrc dıı.ha ilk: adımda Bnlkwı
lnrda büyük bir muvaffakıyet kaz.an
m.ı.ştır. Inı:ıllz. kuvveUcri için B lk -
lnrd11 köprilbaşı olnrnk. yalnız kil
çillc Yunnnıstan loprnkları \'ark , 
§imdi Yugoslııvyanın illlhnk.i,ylo bu sa
ha derhal Tunaya kııdar u:ı:ruımıştır. 
B nacnnleyb, Aimmıyn haklk t kork
tuğuna uitramıştır: lngilf.:ı: ıı&k. r1 tek· 
nır A~rupa topraguın nyak basmııı ve 
Almany Balk.anlardn ikinci bir cephe 
lle m~gul olnuya mecbur kalm.ıitır.> 
- ektedir. 

VATAN 
B. Nızamettin Nazif c cd0U7ada 

harp stlng{l ve götoslc yapılır> Wmll 
bugünku yaz.ısında cvv lkl sabnhtan
bcri Almanların Yunan " Y v 
mlllcUerlne bir k.nUltim satın ~ bl sal
dırmış bulunduklannı, Yunan ve Yu
goslnvlann hürrb'et, btiklftl kı u • 
rund kudret ve ateşle d(MlştOkl~ 
söyliycrek: 

Dün, tramvayda 
letçile.rin alınac v ı h b ri ij. 
zerine ne gibi f yd l rı doku
n ca.., mı yazmııtım. Okuyu
cu} rım, merak etmitl r, b 
den sordular: 

- Seyrü eferin intizn 
b kımından fikriniz nedir?. 

Bu su l üzerine düşündüm. 
Aklıma gelen muh yyel h
ncleri yazıyorum: 

Bir Bebek trrunv yı Kar .. 
köyden hareket bni tir. Ar • 
b hıncahınç doludur. Güç 
h 1 ile, Y8.§lıcv. bir h mm d 
ön anhanlıktan iç.eriye do~ 
ginniye çabnlıyor .. Yol veri· 
yorlar. Bir delik nh k l ıyor. 
K napeyi bu h mm terlcedi
yor. 

Bu sır d , b y n biletçi 
görünüyor. ihtiyar hnnım 
hıt ben: 

- Hanım anne biletini ? • 
- Ne bileti kızım?. D h 

alın dım ki .. Bıletçi g lmedi .• 
- Biletçi benim i t h nı 

- A... Haydi oradan ı· 
zım .• Al y edece~. ba kim
a bulnmndın ı:.u.. Heı n, 
sen bnna neden h mm anne, 
d iyoraun?. Sanki, ben, n· 
den çok mu büyü "rn?. Sôy
le bakayım, ayol.. Benim, e
nin dar kızım olur mu?. 

Ar y yolcul r girer. Bü· 
yük hanım nlattlır ki, bu 
genç b yan, h ık ten, tr 

yın biletçisıdir. Onun u e
rine, hanım anne, d ikk tli 
dikk tli bayan biletçiye b • 
kar: 

- Kızım, aizi dnh vvel 
görmÜ§ gibiyim.. Bir y rden 

özüm ısırıyor, aınmn •• Nere .. 
den?. Dur bnkayım.. Y r b
bi akıl kaldı mı ki?. H .. · 7., 

Düriye Hanırnl rın lo t' . 
md bulundunuz mu i ı ! • 
Habrladım .. H tırladım .. Vi 
ne çürüğü elbi e giymi taz 
aizdiniZı. değil mi?. 

- Evet hanım nneciğim •• 
- Siz nereye böyJc?. 
- Kuruçqmeye.. Bizim 

Did r Hanıma.. Kadmc aı
zın kırkı çıktı .. Har idemc
dim .. Bu kıt ayaklarımd bir 
romatizm , bir romntizmn .• 
Sorma, kızım .. Did r H nımı 
t nırım, değil mi?. S niye 
H nunın gelini .. Merhum H • 
cı lhsnn Efendinin kızı .. Nur 
iç.inde yataın .. İyi evl"'t yeti • 
tirmiJ doğrusu.. Kuruç ıne· 
ye gitmi ken, süt 1 ard ime 
de uğnyacağım .. K danın bir 
k hve ini içe im.. Ye il tu
lumba sok ğında atik 18, ce
dit 22 num Y da oturuyor. 
Zavallıyı da sorma .. O .. lu bir 
haylaz, bir çapkm çıktı ki .. 
Ahir ömründe, lcadmcnğızm 
baıma püsküllü bela.. Ne r • 
bab var, ne huzuru .. Evl"t o
lacak k zık kad r ofil n, nna
ıına yapmadığını koymuyor. 

Etrfın b ınarak: 

- A... Nerelere gelmi iz?. 
Ayol Kuruçeımeyi geçtik .. 

T elqla ayağa kal r: 
- Biletçi.. Biletci, u zili 

çek .. Kuzum evladım .. 
R. SABiT 

----------------------·------
Birimizin---· 
t1epimizin IJ 
Edirnekapıda aili 

inhidam ler 
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apıs aııe e ır 
Bekri 

Yazan: O. 

• 
us 

Telb 

y i K • 
--1op- Yazan: ~--- • 

cani b·rdenbire 
milyoner oldu 
An'erikada, VirJuıya hükıi.:-ıeti 

da i.inc:!e başta gelen yirmi mil 
yonerindeıı biri de Juan K.okimbo 
isminde biıısidır Fakat bu zat, 
müebbet kürek mahkumu olarak 
hapishanede bulunmaktadır. 

Birse ilcilik de bu Akşam b 
' Olriu 

lh r 

man 
ve.\ 
pike 

Sessizce •iç.er•i •siı-.z•üld•u···.·F-ıs-ıl-dar--yın·· •e-k-ed_e.rli-.y-di-. _ __. - ,caddelerinin temizliği, SÜSÜ, Se-
yapaca" ım, sevaba giretl 

- Var sanıyorun1~. 

gibi seslendi: !ecekAbla, birkaç gün sonra 0 ge- Vimliligı" • İ e meşhur olan bir belde 
- Abla! 

1 
Juan Amerikaya çı:ktığı zaman, 

yakışıklı bir delikanlı idi. Yalnız 
parası yoktu. Her ~i kabul ejiyor. 
du. Lokantalarda bulaşık yıkadı, 
kundura boyacılığı yaptı. Birgün 
de tesadüfen bir çamaşırhanede iş
çiliğe girdi. Günler geçti, çam~ır -
hanenin sahibinin kızı Elen'a Aşık 
oldu. Kız dabu aşkı mukabelesiz 
bırakmıyordu. Juan sevdiği bu .kz
la evlenmek ve bu izdivaçta ona Hi
yı:k bir koca olmak istiyordu. Aşk, 
kendisini ihtira yollarına sevketti. 
Bir çamaşır yıkama makinesi keş
fetti. Fakat kızına karşı temayülü 
olduğunu anlıyan patronu Juvan'ı 
kapı dışarı etti. Fakat Elen, çama
şır makinesi tekemmül edinceye 
kadar kendisini bekliyeceğini vad
etti. 

- Neresi var, Salrnatomrukta-
lı.i batakhane mi?. 

- Allah etmiye!. 
- Yoksa,Yedikuledeki Samur 

Kaşın meyhanesi mi?. 
Karanlıkta pencerenin önünde - Niçin• 

duran gölge kımıldadı. Yine sakin - Beni. babamdan i.Stemeğe yazan : H 1 KM ET 1 s A. 
ttir ses cevap verdi: - Güzel. 

- Buradayım Suna. 
Gen çkız mırıldandı: 
- Niçin karanlıkta duıv.yor -

aın ııt>lacığım? 

- Bilmem. 
Acele ilave etti: 
- Gece, deniz güzel. Seyredi • 

yorum. 
Suna divana yakl~ı. Aıblasının 

yanına oturdu. İçten gelen bir ses
le sordu: 

- Benim de seyretmeme müsa
ade eder misin? 

- Memnuniyetle. 
Bunu sôylerken hiç de memnun ' 

değildi. O düşünceleriyle baş başa 
kalmak istiyordu. Genç kız Kon -
yada tanıştığı erkeği düşünüyordu. 

Nevzat ona: 
- Sevim, ben İstanbula ıelince 

nİ4'1nlanırız. 

Demişti. Halbuki tam üç ay geç. 
miş ne gelmiş, ne de bir haberini 
alabilmişti. Sevim bütün günlerini 
keder içinde geçiriyordu. Suna ab
lasının kederini biliyor, onu elin
edn geldiği kadar teselli etmeğe 
çalışıyordu. İşte sırf bu maksatla 
yanına gelmişti. Onun bu haline 
üzülüyordu. Genç lı:ız titreyen bir 
tesle mınldandı: 

- Abla, gene ne düşünüyorsun?. 

Sevim silkindi: 
- Birşey düşünmüyorum Suna. 
Suna ablasının boynuna sarıldı. 

Korkarak söylendi: 
- Mademki o ıeni sevmedi. Sen 

de onu unut. 
Sevim şefkatle kardeşinin s.çla -
rın ıokşadı: 

Tam bu sırada keskin bir ısltk 
odaya yayıldı. Suna doğruldu: 

- Gelıü abla. 
- Haydi git Suna. 
Genç kız ablasını öperek odadan 

çıktı. Sevim bu neş'eli kızın sade. 
tine gülerken ihanete uğrıyan 11/f!V· 

g lshoe ağlıyordu. 
- Onlar yakında nişanlaııaeal<

lar. Zavallı ben ... 

Suna ablasına sokuldu: 
- Eve gelmeden evvel seninle 

tanışmasmı arzu ettim. Yarın ak. 
fam beraber gideriz. olmaz ıaı ab
la?. 

Sevim biraz tereddüt etti. Red
detmek istedi. Gözleri kardeşlırin 
gözlerine takılınca gitmek kararı
nı Yerdi: 

- Peki gideriz Suna. • 
Genç kız sevinçle bağwdı: 
- Teşekkür ederim ablacığım. 

* :Bol yıldtzh bir geceydi ... 
Sevimle Suna pencerenin önüıı

de parolayı bekliyordu. Çok geç
meden keskin t!lık duyuldu. İki 
kardeş heyecanla doğruldular. Se. 
viın karde.§inin kolunu tuttu: 

- Ben gelmezsem ne olur Suna? 
- Ohnaz abla ona söz verdim. 
Sevimin içinde bir s>kıntı vard!. 

Israrın Sunayı gücendireceğini bil
diği için fazla bir şey ııöylemedi. 
Yollarına devam ettiler. 

Yolun kenannda uzun boylu bir 
gölge belirmişti. Suna ablasının 
kulağına eğildi: 

- İşte Nevzat orada. 
Sevim hayretle sordu: 
- İsmi Nevzat mı? Halbuki ııeıı 

Cemal olduğunu söylemiştin. 
Suna gülümsedi: 
- Evet, ismi Nevzat Cemaldir. 

Fakat Nevzat hoşuma gitmediği 
için bu ismi unutmak istiyorum. 

Sevim sarsıldı. İçini çekti. CIBlge 
onlara doğru geliyordu. Suna sev
giyle bağırdı: 

- Cemal! 
- Benim Suna .. 
Genç adam iyice yaklaşınışb. 

Şimdi büyük ağaçlann gölgelerin
den kurtulmuş, bol yıldız lflklari.. 
le yıkanan meydanhğa çMlrmııJar
dı. Suna sevinçle: 

-Ablam. 
- Nevzat Cemal. 
Diye takdim etti. Genç erkek 

Sevimin yüzüne bakınca 9iddetle 
sarsıldı. Sevim inledi: 

-Nevzat ... 

eocuxsuz AİLE YUVASI SU
YU ÇEKİLMİŞ DEGİRMENE 
BENZER. YARDlMA :ınJHTAÇ 
ÇOCUXLARI SEIVELİM VE 
YAŞATALIM!V 

Diye mırıldanıyordu. Saatler ge
çiyor, Sena görünmüyordu. Sevim 
merak etmişti. Odasına koştu. Tru
vakarını sırtına geçirerek sokağa 
.;ıktı. Sunayı nasıl bulacaktı? Ken. 
disi de bilmiyordu. Tam bu sırada 
lıiris1nln kendisine doğru geldi - iM _____________ .. 

ğini görünce korktu. Fakat kor -
kusu boşa çıkmıştı. Gelen Suruıy
dı. Merakla sordu: 

- Nerde kaldın Suna ? 
- Farkında olmadan hayli yol 

yürü~ iişüz. 

Ablasının koluna ,ıMi. Sevim 

Oooal< Ealliıeme ıı:
G. Meri<«! 

J 93~ le Bar elooda altı ay kadar 
Jı:almı,ı. bu güzel ve temiz şehri pek 
sevmiştim. MalOm olduğu üzere Bar
seloo, İspanyanın Akdenlzdr~i en mü
him Umaru, ve dolayısiyle en zengin 
belcksidir. NUfusu bir milyonu ge
çer, bütiın miı.nasiyle kozmopolit bir 
ıehlr o1"1p Katalonya eyaletinin mer
kezidir. Mwıtazam ve son sistem nh
tımlariyle, doklariyle, Marsilya ve 
Cenova'ya rekabet eder. 
Limanda, her&üo, muhtelif milliyetle
rin bayrağını taşıyan büyük lı:üçülı: 
düzinelerle vapurlar mal alıp mal çı
karır; bunlar meyanında ekseriyeU 
Brezil, Arjantin, Şil!, Meksika ve Pe
ı:u fibi Cenubi Amerika ıemileri let
kil eder. Ticaret bakımından bu dere-
eıe ehemmiyeti haiz olan Barselon1 sa
nayi bakımından da İspanya mel>Jrlerl
Dln en ileri ıeıwerindendir. Kumaş 

fabrilı:aları, zeyt!nyaiı. ve sabun lma
Utbenelec, ıtriyat ve levazımı sıhhiye 
at.ıyele!-1, batttı bir otomobil fabrikası 
bile vardır. Bu itibarla, Barselon, İs
JMUJYanın kalbidJr, talı damarıdır. Ke
mt:ret itibariyle Madrit payitahttır; 
fakat keyfiyet bakımından Barselon 
b1tti1n iapanyanın payitahtıc!ır. İspan
yol lıbldeainln taldwdir, temelidir ... 

• 
.Banelon da bütlln .. ki ve tarihi ıe

hlrler flbl ilti kısma ayrıımlllır. Eskl
ııehir. Yenişehir. 

Ellcliebir, eıan mllll damıasını mu
hafua etmekte olan dar ve 1<>1 ııokak-
larla Afil!'lann yadigcln olan mebanii 
mukaddese ve İspanyol tarzı m.imarl
alnin pheıerlerl sayılan binalan ih
tiva eden kıaımdır. 

Yenişehir; muhteşem. ve azameW 
binalar, a:eniı ve asfalt caddeler, güzel 
linamalar ve büyük ticaret müessese
lerin.in bulunduğu mahallelerden mü
teşekkildir. Bunlar meyanında cPaseo 
de Gracia> denilen metlıur ve muhte-
tem bir cadde vardır ki, dört k.ilomet
ıe U%UDluiunda, 70 met.re ıenişllğin
de, ıehK'in eahdamarını teekil eder ve 
t'arlstelı:l mqlıur •Clıamps Ely...,> ııln 
cleierli bir dk.inci> aidir. 

Banelonlular bu caddeleriyle l!ü
bar ederler. Yerden ıöi!e kadar hakla
n da vardır ... Gerek bu şah damarın, 
cerekse büyiilı: kilçük sair sokakların, 
temizliğinden, ıüzelliğindM bttıset
mi,.e bilmem lüzum var mı? .. 

Sabah, öğle ve aksam olmak üze~, 
Banelon, günde üç defa sulanır, gece
leri ise, tamamen yıkanır; toz denilen 

.oeyden eser yoktur. Ahali de temizdir 
ve sokak tarbi,.esine vlkıftır, bu iti_ 
barla Belediyenin işi yüzde •U.. nisbe
tind• kolayla,ır. 

• 
Bütiın bu ıüzelllklere ve geçirdıgun 

i:Ji gU.nlere ralmen, beni e3enendiren 
bir ıey vadı: İspo.nyada bu kadar bu
lunmak ve bu müdd~ zarfında bir ih
W~l ıörmemek!.. 

Nihayet günün birinde o da oldu. 
1934 Teşrlnisanls!nde Katalonya hO-

Sizi kahkaha un kıracak - kahkahalarla cüld üncek film 
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• 
Bu Per9mbe akşamı 1 P E K Sinemasında 

kOmeü, MadrlOe karşı liva,.ı isyanı a_ 

çorak •Mlıstakil Katalonya Cümhuri.. 
yeti> ilAn etU. Krık l<'kiz saat devam 
eden bu ihtHAl esnasında sokak muha
nbeleri vukua celdi, hükumet mer-
kezi, Parti binası, Belediye Dairesi top 
ateşi Ue harap oldular .. 

Banelon ile bütün İspanya arasında 
irtibat kesildi, tel&rat ve telefon ~le
mez oldu, trenler, tramvaylar olduk. 
lar yerde kaldılar, radyolar sustu, vel
hasıl iki gün iki gece halk •hali harı» 
vaziyetinde kaldı. Bununla beraber, 
akşamlan lı:ahvelerle ıülçü dükkllnlan 
hiç bir ıey olmamış clbi mOjterilerin
den mahrum olmadılar. Mitra~öz ve 
ıülek ııeslerl biraz kesilir kesilmez, lı:a
dm erkek, çoluk çocu)ı: sokaklara dö. 
lı:üldüler. Biz bile olup biteni bizzat 
görmek için, lüzumsuz bir cesaret ese
ri göstermekten kendimizi alamadık, 
sokağa çı.k.Lık ve oturdulumuz binadan 
hayli uzaklaşarak en kazalı mıntaka 
uyılan .Katalonya> meydanına ka
dar gl tt1Jı: .. 

Katalonya Cümhuri,.eti, ancak on 
iki saat payidar oldu. Madrid hükıl.. 
met orduları ıür'atle vazjyete hWm 
oldutundan, sinema tılmlerlnde cö
rülen ihtilllllere pek benziyen bu ihU
Wcilı: le !ki cüıı yaşadıktan sonra 
cKüllU ,eyin ,.erciu il~ asli.bi.> fehva. 
mnca, Katalonya, yine eskisi &ibi is
panya dev le tinin bir eyaleü olarak 
lı:aldı .. 

Fransa oldutu libl, İspanyada da, a
f'll'ı sınıf halkın tahsili me!
kuttur. Bununla beraber, terbiyeden. 
nezaketten bir ln inhiraf etmezler. Ec-
nebilere karşı son derece hürmetkAr
dırlar. Ben bunun bir misaline, o ihtf. 

W ıünierinde, o fevka!Ade karışıklık 
devresinde biz.zat ıahit oldum. 

HAdise gününün akpmı, ses aada 
lı:esilm!iü, saika! merakla hir dışan 

çıkayım dedim. Kartı kaldırıma geçti
iim eaııada bir <Karabinlera• tarafın-
elan durduruldum. Vesikalarımı ıör. 
mek istedi. Cebimden Yesiklan çıkar-
maltla beraber, yanm yamalak bildl
iim İsı>an:tolca ile, ecnebi olduğumu 
da söyledim. 

- Ne millettensiniz?. 
- Tllrldlm. .. 
Uıattığun kAtıtıarı tetkike IÜZWD 

&örmeden, nerede oturdutumu sordu. 
Arkama dönerek evi aöste.rdim. 

- O halde, dedi, daha ileri gitme. 
Ji,niz; belki bir kaz.aya maruz kalıraı
nız. Evlnize e.Jrmenizi tavsiye ede
rim. 

G~niı caddeyi benimle beriılber geç
ti, beni evin kapı.sına kadar getirdik
ten sonra askerce bir selAm verdi: 

- Adlo Slgnor ... cl.iyerek nezakeUe 
7ıuumdan ayrıldı .. . 

Artık J uan kendisini bu işe vak
fetmişti. Gece gündüz r•lıştı, aç 
kaldı, soihıkta kaldı. Fakat beheme
hal muvaffak olmak istiyordu. Bir 
gün bütün hülyaları birdenbire 
yıkılıverdi. Elen'in zengin bir tüc
carla evlendi~ini haber almıştı. Ju
an bunu affedemedi. İntikam alın
mak istedi. Bir tabanca satın aldı 
ve genç evlilerin ikametgahına git. 
ti. Şiddetli bir münakaşadan son
ra her ikisini de öldürdü. Kendin
ce meşru addetti~i bu intikam, ona 
bütün havatına mal olmuştu. Çün
kü müebbet hapse mahkum edildi. 

Juan aylarca ve aylarca hücre
sinde kaldı, son derece canı sıkı
lıyordu. Hapishane müdüründen 
ihtiraı etrafında çalışmalanna de
vam etmek üzere milı;aade aldı. 

Hücresinin demir parmaklıkları 

arkasında günün birinde meş -
bur çam~ır makinesi tekemmül 
etmiş bir halde doğdu. Makine i
le son derece alakadar olan bir 
fabrikatöı, bu makinelerin imali 
işini üzerine aldı. Büyük bir rnu
vaHaloyet! Bir k~ ey içinde da
ima] hapishanedeki kücresinde 
bulunan Juan Kokimbo milyo -
ner oldu. Artık ondan sonra hep 
iyilik yapmağı düşündü, bedbaht 
insanları mes'ut etmek için ayuç 
dolusu para dağıtıyordu. Bilhassa, 
yardım için, gençleri dü~ünüyordu. 

Filan talebenin tahsilini ikmal etme
si filan kızın san'atkar olabilmesi, 
filan muhteriin tetkiklerine de -
vam edebilmesi, filin ressamın 
ıınuvaffak olabilmesi için para 
~ardırnlarında ·buhınu)'Ordu. 
Şimdi Juan bu yardımlarından 

dolayı lı:endi.>-ini dünyanın en mes
ut adamı hissediyor. 

- Balyoz Muharremin evi! Ge
çen gÜn sana anlatmıştım ya, biz 
artık Muharremle kardeş olduk. 
Anası da bana evlat dedi. 

- Hasa .. Bak o, olıır. Olur am
ma işi gayet gizli tutmalı, yoksa 
mesele çakılırsa hapı yııttıığunun 
resmidir. 

- Enayi miyim ben, kimseye 
söylemem!. 

- Darılma anıma Mustafa, sen 
enayi değilsin, fakat pek safsın!. 

-Neden?. 
- Hem kimseye söylemem di -

yorsun, hem de şimdi meseleyi 
bana bülbül gibi anlatıyorsun!. 

- Sen başkasın be Arap, sen 
benim gayet aziz arkadaşım, can
dan dostumsun!. 

- İyi amma, meşhur sözdür: 
Arif isen sa:kla sırnn deme asla 

dostuna, 
Belki dostun dostu vardır. o da 

söyler dostuna! 
- Ben seni bilirim, senin için 

Sll'lıdır!. 
- Ulan ben knurma küpümü

yüm ki içim sırlı olsun!. 
- Neyse, bırak ~imdi alayı da 

hele yuvarlıyalırn birer tane daha! 
. ......................................... -

- Arap be!. 
- Ne istiyorsun çabuk söyle!. 
- Hani hatırlarsın ya, bundan 

birkaç ~ıl önce Çırpıcı çayırında 
ben bu kızla anasna karşı lrir se
bilci oyunu oynamıştım!. 

- Hqtırlamaz mıyım biç?. 
- Hey gidi günler hey, o vakit 

rahmetli anacığım da sağdı!. 
- Öyle idi. 
- Arap be!. 
- Ne i~1iyorsıın be!. 
- Ben bu akşam bir sebilci O· 

yunu da burada oynıyacafmı!. 
- Nerede? 
- Kumkapı çarşısında!. 
- Ne münasebet?. 
- Aklıma öyle esti işte!. Hem 

bu yüzden rahmetli annemle ha· 
bamın da ruhları şôd olur belki!. 

- Vazgeç de rakımızı içelim ya
hu!. 

- Bayır, hayır, bir sebilcilik de 
ben bu akşam burada yapacağım; 
hem bu gece cuma gecesidir, se
vaba girmiş oluruz!. 

Arabın cevap vermesiıoe mey -
4an bırakmadan meyhaae miço
lanndan birini çağırdı: 

Yıldızlar Yıldızı OBITA GABBO 
E R N S T L U B I T S C H'in 

sonra MELVYN DOUGLAS ile beraber çevirdiği yegAne tilmi 

GÜLMEYEN KADI 
Türkçe Sözlö Emsalsiz San'at Şaheserinde GÜLECEKTiR. 

Bütün İ\tanbul halkını koştUJ'acak mÜSle5na ve biiyiik I<ilm. 

Bu Perşembe akşamı SARA Y Sinemasında 

- Ela \'ire kalopedi, eli 
palikaryamu!. 

Çıraklardan, izde en • 
seğirtti: 

- Oriste pasakamu!. 
- Çabuk, fırla şuradan ıi1 

bir saka kırbası bol, gel!. . 
- Saka kırması ne, yıııif 

•inO"Z!. 
- Yok iS'kete!. 
- Ulan saka kırması d 

ka kırbası, saka kırbası!. 
- Kırbaç, yaniya beyfİ1 

yoksa esek isin!. 

dü 

- Yok katır için!. Be b 
na kırba diyorum, kırba!. 

rin 
Ln 
!ar 

- Kurbağa nerede bul• 
sindi, kurbağa yazın olur, siııl 
kıstır!. 

- Ulan, ne mankafa • ey,it 
Sakalar evlere, dükkanlar• 
11e ile taşırlar?. 

- Torba ilen!. 
- Nasıl torba ilen?. 
Eliyle tarif ederek: 
- Nah, boyle, buyuk, tirli 

(üç köşe) bir torba!. 
- Hay dilini eşek arısı .~ 

emi? Ulan ona torba dtf11 
knba derler, kırba!. 

- Kırba, torba, her neyst 
olazak sindi!, 

- Elinin körü olacak, gil 
buk, sakanın birinden, ban• ~ 
le bir kırba bul, gel!. 
Başustune ~m.a, verezdı 

saka bunu bana?. 
- Bekri Mustafa istiyor dt 

• 1 
verır .. 

- Peki, peki, sindi gideztl 
buldurmıya!. 

Beş, on dakika sonra çırak 
zunda koca bir kırba ile içet' 
girince Muslafanın yüzü giild 

- Ooob, oldu işimiz!. 
Arabın ve diğer miişkrilt 

llayretleri karşısında :Mustafa; 
tı, kırbayı tezgahın arkasırı 

rakı ve şarap depo una 50kt~ 
oradaki rakı fıçılarından biri; 
nııısluğunu açarak oıru lıkır Jı 
doldurmaya başladı. 1\-leyh•" 
Barba bunu cörünce şa•ırd• 
sordu: 1 

- Ne yapıyors.un vire :\1uct~ 
- Kör müsün, kırbaya rnJ..ı 

duruyorum!. 
- More sen trolos (dt·li) old 

kırbada raki dolar mi nH.rc!. 
- Fıçıya doluyor da kırba)·a t 

çin dolmasın?. 
- Yapma vire kuwın h< ,; 

ıı:ülezek sana sindi!. 
- Ben de 73(en herkesi 'il 

diye yapıyorum ya bıınu!. 
- Onu doldurup eve giitıirt"fc) . ~ llD .. 

- Hayır canım, sebil edere!' 
sebil .. 

- Ne zenbil more, hiç raki ıtf 
bil olur mu?. 1 

- Bak şimdi görürsün, olur ı1' 
olmaz mı?. 

- Hem sindi hava \oğııktıı' 
zenbil isem sizak havada olur!. 

- İyi ya işte, ben de bıınıı ısı• 
malan için üşüyenlere dağıta<,. - , 
gım.. 1 

- Nerde yapazaksın, bu ~eıılı11 
sen sindi, meyhane i,erde? 

- l\teybane içinde sebil olur,.,, 
be. budala heri(? Ben onu (artr 
4la sebil edeceğim!. 

y 

d 
t 
h 
v 
v 

(Arkası varl 

-====================================================================================================•======~~ 
Yerler Bugünden Tedarik Edilebilir. 

zansta devamlı bir sükiın has.ı ol· 
mıya başladı. Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 31 

TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

. ..!"':....-~ Yazan: M. SAltll KARAVEL 

Bizans üzerine yürünmesi teklif edildi 
t:mur Be} müthiş bır muharebe 

jJaptı. Bulgar scrgerdesi telef, kuv
vetleri mahv \'e perişan oldu. 

Umur Bey s.lii.hının kuvveüle 
Kantakozinosu zaferden zafere do
l~ınrken, Apokavkoo da Bizans
ta hasımlarını hapislere atmakla 
.meşguldü. Fakat bu zulüm çok 
aı;ı mC'di. Bir gün hapisiıaneyi ge
z~r .. en mahpuslar tarafından öl
d üı uldü. 
Kantakmınos müthiı; dıiş.'112 -

ııından kurtulm!.itu, Zaten Sırp 
krnlı Fer şehrinden ıızaklaşınışU. 
Şımd1 bura:ı da e'de etmek IA-

z,mdı. K~ııta"~,;ııo.; meclisi top
ladı. Mecli.>-te Umur Beyle bera
b<r Earuhan Beyinın oğlu Süley
man Bey de vardı. 

Kantakozinoe Ferin işgalinden 
b:.hııetti. Fakat-Umur Beyle Sü
le)man Bey Bizans üzerıne yü -
rü11rnesini teklif ettiler . 

Mti taleaları şu idi: 
- Kanta:kozinos tele bir şehir 

almak içın harbetmemeliydi Bü
tWı ımparatorhık için hariıetmeli 
:idi. Paytahtı zaptetmedi.Jr.ten son
ra imparatorluğa Jrendisini lıA -
kllr.. added zdi. Bundan baş:Ca, 1 

ApokavkL'6Un öldürı.ilme.ile vazi
yet de müsait bir ~ekil alınJŞtı. 

Bundan istifade lazımdı. 
Dediler. 
Bu fikri herkes kabul etti. Or

du Bizansa doğru yürüdü. Bizans 
z·!en her taraftan tehdit altında 
idi 

. Anadoludan Orhan Bey, Rume
liden Kantakozinosla Umur Bey 
Bizansı.n en barışmalı: bilmez düş
manları idi. 

Nihayet Kantak.ozinos ordu.ou 
Bizans önlerine geldi. Şehirde hiç 
karga~alık yaktu. Bu sükı'.inet U
mur Beyin de, Kantakozinosun da 1 
emellerini kırdı. Tckt:ır döndüler, 
Makedonyaya geldiler Bizansa 
girrr.ek kolay değildi. Ka, 'er şeh
ri muhafazaya k.afi idi. 

Bu 91l"ada Saruhan Bey.n oğlu 
Süleyman Bey birdenbire hasta
löndı. Hastalık fazla bir sıtma idi. 

Kendisine soğuksu içircrek z.ıd
dile ıedavi etmek istediler. Ateş 
gittikçe arttı. Süleyman Beyin genç 
simasında ölüm aiamelerı giirül
dii. 

Umur Bey çocuğun bu halinden 
pek mütees..ir oldu. Çünkü babası 
onu kendisine emanet etmişti. Ya
nına geldi, tiryakla yıllanmış şa
rap içİ'l'di. Süleyman Bey biraz a
çılır gibi oldu. 

Fakat ateşi gittıkçe ziyadeleşti. 
Tekrar buzlu su verdiler, fakat 
ölümü duı-durmıya muvaffak ola
madılar. Umur Bey endişe içinde 
idi. Saruhan Beyin hiddetinden 
korkuyordu. 1htiıral ki buna kızar, 
ülkesine tecavüz ederdi. Artık 
Trakyada bir d;ıkika duramadı. 
Saruhan Bey, daha oğlunun ölü
münü haber almadan hareket et
ti:. t.~mir: ı::Icli. Umur Bey doğru 
duşunmuştu. 

Saruhı:n Be oğlunun öliırrün
den son d<"rece mütl'cs~ir olmı~~
tu. Umur Bey, çok uğra,tı. Fd.i-

1 

ketzEodc babanın h:ddetini bir tür
lü teskine muvaffak olamadı. 

l!ı Beyın d<in~ ·, Kan•a .. ~ ... 
nos için biıyük bir feltuı t oldu. 
düşmanları tekrar ayaklar.",lar. 
Maam2f artık bunun o d rece 
e!'emınly tı ~o t . Vil ~-etler - J 

m•mile Kantakozinosun elinde idi. 
imparatoriçe Annanın nüfuzu 

Bızans surlanndan öteye geçemi
yordu. Katakozinosun tarafından 
ise Anadolunun en kudretli bir 
beyi ,·ardı. Osman oğlu Orhan 
Bey .. 

Kanlakozinos, Orhan Beye .kızı
nı verecekti. Zaten güzel Teodo
rayı Orhan Bey i.>temi§tı. 

Nihayet, Kantakozinos, Oriıan 
Beye Teodorayı vermeyi vadeyle
di. Orhan Bey Teodora ile evlen
di (H. 747, M. 1346). 

O zaman Kantak.ozinosla Orhan 
bey arasındaki samimiyet büsbü
tün arttı. Teodoranın Orhan Bey
le evlenmesi Biıans sarayını tela
şa düıürdü. İmparatoriçe Anna 
tek. ar Türklerin yardımına baş
,· urdu Lidya Beyi Saruhan Bey
le bir ittifak akdetti. Umur Bey 
]:, r:..ı h.ber aldı. Kantakozinosa 
) . dl.!"' içır. ikı hın Tür>k gönder
di. 

Bun' , Saru"an Beyın ordusu
na mukabele edecekkr, saray..n 
~chlı!i.sunü akim bıraknca !ardı. 

Kantakozinos Saruhan Beyin 
askerlerini elde etti. .İstanbuldan 
Silivri önlerine bir kaç eemi gel
di. İki hükümdar bu gemilerde 
idi. 

Fakat gemidekiler, Kantakozi • 
nosa karşı . hareket edecek olan 
Türklerin bilakis onu müdafaa et
tiklerini görünce duramadılar, sa
vuşup gittiler. 

Kantak.ozinoo; Tül'klere ebediyen 
minnettar oldu. Türkler !boş dön
memişlerdi. B ulgaristana girmiş
ler, epeyce doyum olmuşlardı. 

B:zansın vaziyetı günden güne 
Kantakozinosun lehine dönüyordu. 
Kantakozinos bu fır attan istifade 
etli. 

Silivriden Bizan$ üzerine yürü
dü. Yedikuledeki Yaldızı: ka:" 
(Hırısoporta) dan ansızın şehre 
firdi. 

İmparatoriçeye bir heyet gön
derdi. Kantak.ozinoola İmparato
rıçe aras 'lda bir i•iliıf aktedildi. 
Bı:nun üzerine Kantakozınosa 

ar,. heıkesin itimadı arıt: Bi-

Kantakozinos muradına errn;ştı
Artık Bizans tahtında imparaıorlJ 
beraber saltanat sıürecekti. 

F'akat, •bütün bu zaferleri vt 
muvaffakiyetleri Türklerin sı ıaJıl 
kazanmıştı . 

Or-han Bey kayınpedcr nın lll' 
zans tahtını elde etmesinden J'eıı; 
memnun oldu. İki hükümd r oeY' 
nlndeki samimiyet gittikçe arttı. 

Türkler artık İstanbulda nli• 
fuz sahibi olmuşlardı. İs<.'<iiklerl 
zaman geliyc-rlar, saraya girip çı· 
kıyorlar, Bizanslılara karşı hiıkifll 
s:fatı takınıyorlardı. 

Kantakoz nos, Paleologosa şerı
ki saltanat olur olmaz, onunla dS 
barşıyor. genç imparatora kızla· 
rından bırini verıycrdu. 

Bizansta iki hükümdarın aynı 

zamanda rnltanat sürmesi u_ ıJii. 
art.k dahıli fitnen•n uzzrn· •ı a 
meydan vermiyordu. 

(Arlıaoı r) 



./On 24./&dt 
iÇİNDEKİ 

HADİSELER 

s~ u. ..._ ridi
sind• Almaa - y_. 
kuvvetleri arumda .W.
detli m 0 henbder ... 
maktadır. Yuıoda'l'--İ· 
talyan ceplıeainden tle 

(blt ya;ur.ın meUnleri Anıta•,uw. mühim haberler selmeai 
AJaııa. bültenıeriadal aı..nmıı:ır) 

beklennıektedir. Yuıa.-
Telhia eden: Maanuner Alotııır. lav biikfımeti Belıırad'-

Yunan tebliğleri Beleş ile Is- dan ayrıldı, lnıiltere 
lromca vadisinde anudane bır Macarlarla da aiyaai mii-
tnuharebenln cereyan eımekte naaebab kesti.. 
olduğunu bildirmektedir. Yunan- .:::::::::::::::::.:::1 
lı:ar mahdut vasıtalarına ve Al- -
man' topçusunun kesıf ateşı~e teşkil eden ve hakiki bir şiddetle 
\·e .!bombardıman tayyarelerııun red mahiyetinde olan bir tavrı 
pike uçuşlarına rağmen tınudane hareketi intihap etmekte tered -
mukavemet göstcrınekt'edirler. düt etmemiştir. 

Yunan tof"'usu ve tank defi JAPON HARİCİYE NAZIRI 
topları on Alınan tankını tahrip MOSKOVADA 
etmıştir. Avcılar ve hava defi Japon Hariciye Nazırı Matsuoka 
mıtralyözleri altı Alman tayyare- Mosko,·aya varmış ve dün saat 
sini düsürmüslcrdir. Mecbµri iniş 16 da Kremlin sarayına giderek, 
yapan bir Alman tayyaresinin 5 0, yet Hariciye Komiseri Molo -
ırüretlcoatı esir edilmiştir. İki tofla görüşmüştür. 45 dakika de-
Alman taVYaresi de alevler içinde vam eden bu mülakatta Japon -
dü ürülrnüştü~. Tavyarenin bi- yanın Moskova sefiri de hazır bu-
r;nde üç rakipten ikisi kömür ha- Junmuştur. 
!ine gelmis. diğeri ağır yaralı o- AFRİKA CEPHELERiNDE 
!:ırak kurtulmuştur. Adisababanın suku~ ile Habe-
Bır habere göre, Garbi Trak - şistan işine nihayete ermiş naza-

yada Gomülcine Almanlar ta - rile bakılabilir. İtalyan kuvvet -
raf nJan ışgal edilmiştir. Yunan- !erinin temizlenmesi ~ Halıef 
lılar Garbi Trakya arazisini çok vatanperverlerine terkedilecek -
evvelden tahlıye etmişlerdi. tir. 

OrfanJ körfezi ile Serez imli - Dobra Markos şehri de Habeş-
dadında bulunan Metaksas hat - liler tarafından zaptedılmiştir. 
tına taarruz vaki olmamıştır. Bu Burada İtalyanlar bin kadar tele-
hattan baska Yunanlılar İslroma fat vermişlerdir. Burada da Oll 

Vadisinde de bir müdafaa hattı binden fazla esir alınn:1!tır_. __ 
vucude getirmişlerdir. Bunlard~ 
başka ö:ekilerden daha iyi tahkıın 
edilmiş i'çüncü bir müdafaa hattı 
daha vardır. 

YUGOSLAV ORDUSUNUN 
İLERİ HAREKETİ 

Yugoslavyadaki harekat. h:U:
kında mühim haberlere ıntızar 
edilmektedir. Şimdiye kadar pek 
az malümab gcimiştir. Yalnız Yu
nanlılarla müştereken Arnavut. -
Iuk cephesinde harekata geÇ1Illl 
bulunmaktadırlar. Yugoslavlar 
ilk hamlede mühim ilerlemeler 
bydctmişlerciir. Yunanlılar da 
bir taarruz hazırlamışlardır. B•
ralardan seri inkişaflar bekle -
ne bilir. 

Dun ak amki Ankara radyosu, 
bir İtaly;n bozgunu halinde, İtd
Yan ordusundan bir tek nefeı;ın 
k rtulamıyacağını, çünk~ .Adrı_ -
Yntik denizini kapamak ıçın, ku
Çük Yugoslav filosunun ?a. ha -
rekcte geçc~ğlni söylernıştır. 
İTALYANIN ARNAVUTLUK -

TAKİ VAZİYETİ 
İtalyanın Arnavutluktaki va -

ziyetinden bahseden Ankar~ rad
yosu şunları söylemiştir; cltal -
~anlar Yugoslavyayı wbe sok -
mamak için çok çalışmşılardır. 
Fakat muvaffak olamıyarak, ıs -
te,,-,iye Uemiyc harbe girmiş -
lcrdir. i· alya, Yugoslavya~ın h~ 
be girmesini iki sPbepten ıstemı
Yordu. Biri askeri. di~eri iktısadi. 

A keri sebep, İtalyan ordusunu 
§itnalden taarruza maruz bıraka
caktı. Bugün bu olmustur. 

İk ısa ll sebebe gelince, harp 
ba adıktanbcri İLalva-. gıda mad
delerinin baslıcalarını Yugoslav
Yadan tedarik ediyordu. Yugoslav
y 1 ayni zamanda baska yerlerden 
it~lvaya geçen mallara geçit va
z r in• ~öruvordu. Yugo lavya -

· "' ' · · de nın narbc girnıesi Almanya ıçın .. 
'k ç·· ku ı ı aden zararlı olacaktır. un 
Yu oslavya Almanyanın ambarı 
tnesabcsinde idi. 

SOVYET - yUGOSLAV 
PAKTININ MANASI 

Balkan wazlyetl 
<-= 5 ınoı sa1t:ı4&) 

yardımı ile harp eden Yunanlı
ların Makedonyayı ıstil5. elmek
te olan Almanlara çok agır zayi
at verdirdıği merkezind<'dir. 

~to3kova radyosu da Aln1:ınla
nn Struma v~disınde karşılastıiı 
kuvvetli muka vcmeti ehemmiyet
le kaydetmektedir. 

tn,niz gazetelerinin askcrt muha
birleri, Alınan ordusunun BaJk3nlarda 
ne gibi şartlar altında kalacağını te
barüz ettirmektedir. Yugoslavy;ıda 
Şin1alden yapılacak bir i.stil5.nın kıy
meti olmıyacaktır. Bu ı.stil<İ. Şarktar 
yapılmalıd r. Bu takdirde L'ie Alman
lar bir sıra dağlarla karşılaşacaklar
dır. Halbuki büttin strateji milnakalAta 
dayanır. Almanlar, topları, tanklan 
geçitlerden, dağlardan nasıl geçirecek
ler~. 

HÜKÜMET MF.RKEZl 
BELGRADDAN NAKLEDİLDİ 

Son 24 saatte Belgradd•n pelı: u 
maı!lmat relmiştlr. Bu da, Yugoslav 
hOkO:mclinin Belgraddan aynlması ne 
izah cd.ilmektedlr. lngiliz Eh;isi de hil
köıneti takıp ede<ekllr. Bclgradda İn-
giliz Elçflighıde bir kaç memur kala
caktır. 

İnglllere hükılmeli Budapeştodeld 
Elçlsinl geri catırmıya karar vermif 
ve Sefir Oınaley'e taliınnt vermiştir. 

MacnrlsL.lnın Londra SefJrı Braşa'da 
Hariciye • •czaretine gclın~. Buyti.k 
Britanyanın bu karanndan haberdar 
cdilnuı;tır. . 

Yugosla\'YanL'l Bertin Elçtsı de ha-

reket etm~tir. . 
Dün akşam Yunan E!çW de Berlin-

den yrılmıştır. . ) 
1 IL. iz Kuvv-erı.FRll>"E GENERAL 
NG · on 1 VAVE!, !{IJMJ\ı DA EDIY . . 

l Va\el Oı1a ş rlt Ingılı.ı 
Genenı 

l . nın· B k"1m. danı sıfn tıyle, 
kuı;vel cıı . . 

ihraç edılm.J.Ş , lan Ingı-
Yu.nanıstana . 

, 1 ın Ba kuınand.:ın ~nı mu-
! . kıtaann .. . 
ız d" Göndı: ·ıl n ılk hafaza etmekte ır. . 

l d •aı \ ehem ııyctı de-
k u vvctlcr n a "' 

. • nan ve Brıt<Jnya Genel Kur-
rece ı ıu da karaşl ·t.uılnıışllr. 
mayhırı arasın . 

d len ingt.hz. yardımı bu .dk 
Dcrpış e 1 • 

.. r<f•n lberet değıldır. 
ku~vcı...ıe ... 
SOVYETLEIU:oi 

\ ı\.Zİ \'ETi i Ballcan hAdısf'lerine 
SQvyel er n 

d·''la vaziyet şayanı rlıkkatkarşı al uı- n 
. Resmi ciz\'esUa• gazetesı bır ma

tir · . le cunları söyleın1ştir; 
kalesinde ezcum " . 

Yugo:.lavya paktı bır 

Irak Kral Na
ibi memleketi 

terk etti 
Şam 8 (A.A.)- Ofi bildiriyor: 
Bağdattan alınan haberlere gii

re Raşit Ali Kaylani ordunun mü
zahcrctine raj"men henüz kabineyi 
teşkil edememiştir. 

Siyan adamların ve bilhassı bü
tün eski haşvekillerin hiliıınıiy•o 
bir yere gittikleri kaydedilmekte
dir. Bütün memlekette bir çok 
tevkifat npılmaktadır. Kral 1'a
ihi Basradan ayrılmıştır. Ya İrana. 
yahut da Türkiyeye gitmektedir. 
Irak kıl'aları Bağdat civarındaki 
Cineldebane İngiliz tayyare mey
danını i~gal etmişlerdir. 

Diğer taraftan Ammandan ö{r
renildiginc g(jre • ·uri Sait Paşa 
Ammana gelmiştir. 

+ Atlna, 8 (A.A.) - 8 Nisan gece 
yansından ıtıbaren1 Yqpanistanda yaz 
saati kabul edU~tir. 

~ 

Alman kuvveuerl 
(1 inei sayfadan devam) 

Stroma ndisindc ve Nevrekop 
mmtakuında şiddetli ve anudane 
hücumlarına de,·am etmiştir. Kil· 
çiik Yunan kuvve!leri düşmanın 
yeniden ilerlemcsiııe mitni olmıq
tur. Stroma ,·adisinde Yunan kuv
vetleri sonuna kadar mukavemet 
etmektedir. Ruzel mıntakasındald 
Yunan istihkamları düşmanın ha
va hücumlarına ve şiddetli topçu 
ateşine mukavemet etmektedir. 

Nevrekop mıntakasmda Alman
lar hir kaç istihkfıma girmişlerse 
de Yunan lruvve!lcrinin son de
rc~e şiddetli hareketi üzerine, hu 
istihkamlara giren Alınanlar im
ha edilmişler ve Yunanlılar tek
rar istihkamları geri almışlardır. 

Arna\·utlukta Yunan kıt'aları 

İtalyan mevzilerine hücum elıniş
lerdir. 500 esir alınmış \'e mthzul 
harp malzemesi iğtinam olunmuş
tur. 
Tebliğde, N'enekop şimalinde 

bir köprüyü berha>'ll elmesi için 
verilen emri ifa eden hir Yunan 
zabitinin ce,aretinden de bahse
clilmektcdir. Bu esnada Alınan 
tankları köpriiyü geçiyorlardı. 

ALM '11.All MtlşKtJLATJ 
trbtAP ıwtvoa 

Zurih, 8 (A.A.) - Natıonale Zel· 
tungtun Berıtn muhabiri yazıyor: 

Bir Türk-Al
man 
• • 
ıçın 

şirketi 
teklif 

Berlin 8 (A.A.) - Husu.•i 
bir muhabir bildiriyor; 

Deuı.,,ehe Allı:emeiue Zei
tung gaze~i neşrclliği bir 
makalede •Gollz Paşa Şirketi• 
unvanile bir Türk - Alman ve 
Türk - Asya şirketinin ihda
sını teklif eylemektedir. 

~~--------------) 1 

Yalnız İngilizler 
değil,Belgrad 
hükumeti de 

ceza görecekmiş 
Berlin, 8 (A.A.) - Hususi b<r mu

habir bildiriyor: 
Sıyasi mahfiller, hali hazırdaki ta

amız rckctlnin yalnız Da"Jc ntaroa
lti ingıhz kıtaat.ına müteveccıh olma
yıp ayni zamanda Belgrnd lıukt'lmeU
nin tecziye.sine de mn.tut oldu~u 
kaydedıyorlar. 

inrlltere ıle birlik olan her Avrup1 
memleketi A nıp<ı davas na .ihanet et
mektedir ve Almanya tarafından ayn.1 
pıuameleyi görecektir. 

Macar blkOmeU 
De de siyasi 

mtlaasebet kesildi 
Budapeşte 8 (A.A.) - ;'.facar 

ajansı bildiriyor: 
İııgilterenin Budapcştedeki el

çisi B. Molley'e dün öğleden son
ra B~\'Ckil ve Hariciye Nazırı B. 
Bardossy'yi zıyarct ederek lngıl
tere hüküınetınin Mac.ırıstanlA 
diplomatık münasebetleri kesti -
ğini .ebliğ eylemiştir, 

• , -.:\-'~Q:A 

Solya garı, '1111ea
d6!er depoları 

(1 lnol sayfa.dan clena) 
infiliık bombası atılmış, bunların 
dördii patlamamıştır. Bir kaç kişi 
öhnü~ \'C ~·aralanmıştır. 

SOF\'AYA YAPILAN HCCı.;M 
Kahire 8 (A.A.)- Hava dafi ba- ! 

tar~·aları umumi karargahı düo 
akşam llflliıdakl lebliii oetrel
miştir: 

Hava dafi bataryaları Belgra
da yapılan Alman ha va hücumu
na ş:ddetle mukabele etmiştir. 

Bulgar ve ~u
men üsleri bom 
balanırken 

(B'P"M.aedea Dena) 
mu'1afaza etmediklerine emia ol
mak gerektir. Bu iki devlet, ma
atteessiif yanlış hesap .ve ümitle 
kendilerini Alman ordusuna &a
lim etmişler, Alnıauyanın taarru
zuna yol ve imlr.in vermişler ve 
binnetice harbi Balkanlara yay
mıya sebep olmuşlardır. Kendile
ri, kao dökmeden n harple ihtilit 
etmeden muharebe ateşinden u
zak kalmayı ve Almanyayı keaıli 
gücü ile başbaf'I bırakmayı oe 
kadar ümit etmiş hulun\alar da
hi, Alı1lan orduları Rumen ve 
Bulgar topraklarında iken, huııua 
imkansız olduğunu kabul etmek 
ve her iki memleket havalarında 
vukua gelen mukabil hareketleri 
tabii karşılamak ve neticelerine 
katlanmak mechuri)·cıindedirler. 

Bugün hava kuvvetleri ile Iapı
lan hareketler, yarın horhin inki
şaf safhaları içinde, hiç şüphe yok 
ki, kara ordularına da intikal ede
cek ve ınütte(ik orduları zaferi 
tahakkuk ettirmek için. icabında 
Bulııar \e Rumen toıırakları için
de de siirdüreceklcrdir. Alman or
dusunu takipten ve bulunduğu 

noktalarda imha e)·lenıek kasdin
den başka, hiçbir maksadı ihtiva 
eylemiyecek olan bu ,·aziyctleri; 
Romanya ve Bulgaristan hiç şüphe , 
yok ki, peşinen he,aplamış ve ka- 1 

bul etmi~ olmalıdırlar. 
Aksi halde, Romanyanın da, Bul· 

garistanın da kapılarını Alman 
ordularına açmanıaları \'e tecavüz 
vukuunda döğüşmeyi göze alma

ları iktiza ederdi. Böyle bir va
ziyette, ınemleketl<'ri harap olsa 
dahi, hiç olmazsa bir istiklal ve 
hayat cidali uğrunda harap olmuş 
bulunurdu. Halbuki şimdi her iki 
memleketin münakale ve mu\•a
sala n1erkezleri, tayyare üsleri \•e 

Alman barmdıran her noklası, 
Almanları takip mecburiyeti do
layısile çaresiz harap olacak \e 

e>dileceklir, Bu itibarla, her iki 
dedetin de, hiçbir şikayete ve "ııl
tıya düsmeden hu tabii vaziyeti 
kabul etmesi ve avakibine katlan-
ması lazımdır. Bütün kaynak ve 
imkıinlarını Alman~·aya veren bu 
memleketlerin, Alman ordusunu 

komşularına ,aJdırlmaları \'C bu
na mul<abil en kii~ük bir rahatsız· 
lık beklememeleri tezatların le-
zadı ve haksızhğın, eıoizmin en 
büyüğü olur. Fakat, yukırıda da 
işaret ettiğimiz gibi. eier şikayet 

&arı. Ve caauıü Telrllla11 

Bilen idam olunur 
Yazan: M. ATLI Tefrika No. 52 

Seyrekleşen fener/erden şeh
rin dışına çıktığımızı anladım 

- İı,teme'l! istemez!, dedı. K.ollt 
telefonla bulunmaz!. Zaten ko -
nuşmaz!. Ben hu villlıya gitme -
miş değilım ki. Vill:i benim için 
yabancı bir yer değildır!. Sen hiç 
merak etme!. 

Bunun üzerine çarnaçar Annaya 
tabi olarak otoonobile atladım. 

Yolda hiçbır şey konUJimadık 
İkimiz de bu mülakatın vprdıği sır 
kıntıy; şiddetle hıssetmekte, Kont
tan k.mbılır ne garıp ce\'ap veya 
ehditl~r alaeağı.rnıı.ı düşıiı:ıınelde 
idik. 

Oloır.obolimizin şehrin ış klı, ge. 
nış caddelerınden geçtıkten oonra 
birden bıre geniş ve ıkı tarafı yük
sek agaçlarla çcvrüı bir bulvar -
dan ıkrleıniye başladı. 
Şehrın dışına çıkır.akta olduğu

muzu anlamıştını. z:ra yolu ay -
dilllatan fenerler seyrekleşmışti. 

Bu;,·;;r b tlikten oonrJ r;en.ş ve 
etrafı bu~ ük koı uluklarla çe\Tili 
hır sabaya çıkmıştık. 

Anna şoföre bırdenb.re (dur!.) 
emri verdi ve bızi burada bekli -
yecegmı wyliyerek bana yava§Ça: 

- Geldık!. İnelim!. 
Diye fısıldadı. 
Otomobılden derhal atladım. 

Kendımi agaçl1klar içinde buyiik 
beyaz hır kö~kun çam agaçlarile 
dolu geniş babçesı onunde bul -
muştum. 

Anna demır parmaklıkl. bahçe 
·apısuu gostererek: 

- İşte burası!. dcdı ve ayakla.. 
rınlil. üstüne kalkarak çam ağaç -
Jarının arasından gorunen köşke 
baktı ve: 

- Işık var!. Bekliyorlar!. 
Diye mırıldandı. 1 

Bahçenin demir parmaklıklı za- 1 
rif ve büyük kapısı aralık dur -
maktaydı. 

Anna kapıyı tereddütsüz ve aU.
kın hır tavırla açtı. 

Hemen onu kolundan tutup 
durdurdum. 

- Arına!. 
- Ne \~ar~. 
- Bôj le içeriye sallapati glrmi-

Yclim!. Belkı köpek fi!An 'ardır!. 
Önce içerıye bir haber gondersı.k. 

Anna gösterdiğim korkaklığa 

sinirlenmiş gibi asabi bir gülüşle 

gülerek omuzlarını silk ti: 
·-·- c ded. y·· .. ll'"""" - lllollCWez.. ı. uru .... _.,,._ 

möpelt yalttıur. Ben nereye gidt!(.'9-
ı. oru:n1. O bizi bekliy

dur!. 
Bwnnı. il.zerine bahçenin ça1ı:ıl 

taşlı yoluna dalan Annayı takibe 
başladım. Fakat elim her ihtimale 
karşı cebimde ve tabancamdaydı. 

İki taraf çam ağaçlarile ortülü 
geniş çakıllı bahçe yolunu sür'atli 
adımlarla geçtik. 
Arına bir taraftan meraklı ft 

sinirli gözle1'le mütemadıyen k<if
kün ikinci katında ış!k yanan o
danın penceresine bakıyoniu. Bir 
aralık tekrar: 

- Orada!. Bı.zi beklıyor!. 
diye mırıldandı. 
Filhakika ko kun mermer ıner

dıvcnlerine geld:ğimz znman köş
kün kapısının ) an açık b r halde 
olduğunu gördük. 

Anna heyecr.nla derhal menii
venleri çıktı. Elim ta-bar.zamda ve 
her ihtimale karş: trafı dikkatle 
gözliyereık onu tak.p ettim 

(."1boı Var) 

naz satışı 
c ı 1ııcı _.r..ı... <le•-> 

ğından yeni karardan rnahalle
bici ve sucular l:eliışa düşmüş -
lerdır. Belediye doktorları da bu 
kahil dükkiın!an teftişe, maki -
neleri muayeneye başlamışlar -
dır. Enunönü mml.akasında ya
pılan reuayenelerd hemen ek -
serı sucu, mahallnbıcilerin su, li
monata soğutma tesisatı karara 
aykırı görülmüş ve füijderlerin 
çalışması menedilrn4tir. 

Bu vaziyetle esnaf; yüzlerce li
ra \'ererek satın aldıkları makine 
Jeri kullanamıyarak yalnız buzla 
soğutmak mecburiyetinde kal -
rnışlardır. Maha\lebici ve sucu -
!ar bu kararı garip bulmakta ve 
kurşun borudan geçen suların 
sthhate zaran varsa; evveli Be
ledıyenin; herkesin içtiği Terkos 
suyunun kurşun borularla şeh
re, binalara &e\•kcdilmes·nı me
nelmesi IAzmı g1!ldiğini ve bu 
tedbirin buz satışını ç<>ğaltmak 
için alınm!f olduğunun hatıra 
gelditlıti söylemektııdlirler. 

A.Tman. basını, Alman ordusunun 
cenubu Şarkide işinin kolay olmıya
cağını tebarüz cttirnu ktedir. ~lınan 
radyoslJ. da arazinin ne kadar ~tın ol
duğunlı tasvır eylemekte-dır. 

Parti Grapa 

Son gece Solyaya yapılan lıll
cuında Sofyaoın başlıca i tasyo
nu. şimendifer depoları, bir drınir
yolu bifürkasyonu, motörlü nak
liyat antrepoları \'e depoları ve 
bir büyiik hbrika şiddeıle bom-

ve sızlltı, Almanların Bulgar ve 
Rumenleri de harbe sokmak için 
ileriye slirdükleri bir manevra ise, 
ozaman vazl:)·et tamnmlle ayrı bir 
muhakeme si!iile ine tibi olur ,.e 

Romanya içln Balkanlıyı Balkan
lıya kırdırmak bakımından garip 
bir talih ve tesadüf c eri, Bulga-

1 pımnııımıRl~Dll'ftl'IHlllllflUHmll---nıill!Ula·ııımıı11 
'i TÜRKİYE CUMHURiYETi 

i 1. Ziraat Bankası < 1 inci !llllffad:ı.n devam.) bardıınan edilmi§tir. Bir çok ınfi-
MECLIS TOPLA. 'TiSi laklar olmuştur. Vaı:onlarm par-

Büyiik llli!lct l\o edisinin diınkü çalaııarak u~lukları gôrülmıişıür. 
toplantı mda yedek ;ubay ,.e as- Bl'DAPEŞTEDG ALARM 
keri memurlar huunıınun muad- Budape. le 8 (A.A )- Diııı Bu-
del ürlirrü maddesine iki fıkra İ- dapeştcde .aat 9,4~ de bir al;lrm 
13\·c.si~ne ait l:ı)İha mü,,ta (Iİvct işareti '"erilmiş, on dakika de-
kararile ınüzakere \'e kabul olun- ,·aın etmi tir. 1 
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Kurulll§ Tarihi: 18R8 
Sermayeai: 100,000,000 Türk Lir

~ube ve Ajaae adedi: 265 

ve ticari her nevi banka muameleleri 
mu~lur. ROI\IANYA VE B':'LGARİSTANAI 
Mezkiır layiha ·a ı:öre 4.;; aylık HÜCUMJ,AR ı 

ri.tan için de ha) ale dayanan e
ınel \'C arzularının (Hen ,.e toptan 

yıkıldığını gösterecek bir hareket 
ba,langıcı olur ve belki de bazı 

ihtilatlara yol açar. llerhald kısa 

giınler zarfında ,.c harbln inkişaf 
seyrine güre, bu noktalar da la-
mamile aydınlanacaktır. 1 

§i_ .......... 

bir tahsil dcnc,'cı'cn sonrn mc- Vişi 8 (A.A.) - Balkanlardan ı ETEM iZZET BENiCE 
zun o1nn 3' cdl·k ııbay?arın z:lhlt- gelen son haberlere göre, Yugos- 1 --

lik tarihlerinin ba lama tarihi :ıı lav tanarelcri Bulı:aristan, Ro- Yabancı bir geDÇ 
mart olarak kabul cdild:ğ·ndco manya ve • lacaristanm rnııhlclif (l inci l&J'fadaa devam) 
bunların ni"1ıı maa,larını alahil- mınta~ al arına hiieımı cim; lerılir. Bundan 9 güıı evvel Arif Çavu-
meleri içın icap eden kanun liıyi- MACAR Pl.GTI::STOSU şa köyden bir telgraf goılmiş ve iki 
hası da Mtc::st<•ıı çıkmıştır. Budapeşte 8 (A.A.)- Macar ı- 1 kız kardeşi ile teyzesinin bir kaza 
Diğer tarafta Erzincan zelzele- jaıısı aşaitdaki tebliği neşretmiı- 1 neticesinde öldükleri bildirilmiş-

sinde fcdakiırlılı.ları &örülen malı- tir: ı tir. Raşit bu felilet baberioi öğ-
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e:: ::: = 
I~ 
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İngiliz rnehafili Sovyet - Yu -
goslav paktının imzası etrafın 
da tefsirlerde bulurunağa devam 
edıyorlar. 

.cs:;~~~a: iı;ine alan bır b~rbın te
milY. k (lzere oldutu bır sırada 
vessu etme 1 lı: 

kümlarııı bJkiyei cezalarının affı Belgradla telefon ve telgraf mu- rendikten iki gllo sonra bir sabah 
' hakkındaki kauun layihasının bi- habereleri kesildiği için, Belgrad- evden: •Bakkala şeker almağa gi-

rinci müzakeresi de dün yapılarak daki Macar sefiri, birkaç defa rad- diyorum• diye çıkf1l1' fakat bir 1 
İyi haber alan mahfiJler, hi.'. -

hassa Bulgaristan teslimiyet gos-
t ·· UM erdikten sonra Alman hucum 
anbean ıntizar ediyorlar<lı. Hal. -
buki, he~ nekadar Prens Polun 
\ •· · etmeden ıyana anlaşmasını ımza 

evvel Yugoslavya ile Sovyetle: 
Birl'ği arasında bir ademi tecavuz 
Paklı yapt!ması için müzakereler 
cereyan ettiği biliniyordu. ise de 
Paktın imzası bazı mahfiJlerde 
ha; ret uyandırmıştır. .k 

Londr.ı siyasi ve diplomatı 
tnahfıllerinın intibaına göre, bu 
Paktın başlıca tesirı TurkiyenıR 
takip edeceği hattı hareket ne 
o ursa olsun bunun Moskovada 
h nutsuzluk uyandırmıyacağı 
hakkınd3 Türkiyeyi ikna etmek 
olacaktır. 

Bu intıbaı daha geniş surette 
izah etmek lı\zım gelirse Balk~
lıların hiribirine yardımı tam bır 
semere v rmcdiği takdırde Sov
yetler Bırlığınin itaba uğramak 
lsterned• i söylenebilir. 
. Bu scb~plcdir ki, Sovyetler .Bir

lığ 10 gun ıçinde Almanyaya ın
eıh edilen ıkiııcl diplomatik silleyi 

t Bu yeni cephe b r ı;o 
imzalanmış ır.lı bir ka.tlllma surükll-

iUetleri k'11 
m ~u 05ıavyanuı sulh gayret
yccektir. 'i '· mpaU..lnl eeıbel
leri, Sovyetlerın se 

mlştl.> d su da orta dalgadan 
So,~et Ra yo 

' b""•ında propaganda nea-
So(y:ınm yanı o.ov 

rir-tına başlamıştır. 

AllllaD erklm 
11arı.ıyell 

( ı inol ...-tadan M•~.> 

d badi kunetlrrının 
ve bura a . 

. d. devam e)lemek ısleme-
tahşı ıne . 

. uhtemeldır. 
Jerı nı Ny terin askeri muhar-
Dageı» d Almanlar taarruzla

. · e gore e 
rırın ~ cil etn1işlcrdir. Bunun s4: 
rını t;a . ve Ku!i.,·anın va%ı-

b. Türkıye · · 
be ' . en emin hulunmamalan 
yetlerı~~ 

1 
.
0 

Yuaaoistana asker 
ve fngılıı ~r~ 
etirıuelerıdır. . ·• 

g barrir dıyer lu. 
Bu mu

1 
herşeydea nvel, İa

Alnı~n ar, ve Yugosln kuvnt-
·ı·ı '\' unın . 

gı ı , . ı·~esine ve ayaı u-
. · hır "'f".. 1 

Jeruııo o6lavlarıa Arnauıtluk-
maodı Yuf Jnıvvetlerioe laarrmı 
taki ita!yıo iııi olmaia çalışma-
tıaelerıae na . 

e -L(e9eldir• 
lan na-

Yo ile, Macar arazisindekı Yugos- ; dalıa eve d'onmemi•tir. Keoıliııioia kabul olunmuştur. j • 
b 1 lav hava hücumlarını siddetle pro- üzerı'nde hi• para olrnadıg" ı ve ""la-Meclis çarşam a günü top aoa- · , .,.. 

caktır, testoya davet edilmiştir. 1 rio de yabancısı olduğu için köyü-

-.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı ne gi iti i: i tahmin edilmemek tcdir. 
;; E-;asen köye telgrafla sorulmuş n 

ÇERÇEVE 

Ba ı.ır ldtaptır ı ı ı 
NECİP F.Ao.ZIL KlSAKÜHEK 

(1 lnet arta.dan de"·am) 
dört mislin olan ınillete ila,·e 
olarak, kendisini büliın dünya 
mevcudünden üstü gören mil
letin ana çullannıası; ve senin 
bu çullanışı. bu cü .. scn ve bu 
halinle kabul etmen ulvi~ etle
rin ul,·iyeti ... 

Yugoslavlar ve Yunanlılar!. 

Hakkınızda Allahıo ve bütüa 
hak ve şeref dünyasının hima
yesine mutlak olarak inandıi:,'lm 
halde, isterseniz imkfın alemi
nin en mcnfı \:e en kötü artını 
lıir an i in he.aba katayun: 

Tek ferdinize kadar eao ver
seniz \ e toprak üstünde tek 
tüınseı:iuize kadu kazınsaııız 

bile ereceğiniz manevi hayat 
\'C şeref, hiçbir zaman ve ıne
kiıııda ve hi~ bir kimsenin ka
zauaınadıgı bir varlık olacaktır. 
1•nni, l""ugosla\·lar ve Yunanlı
lar, izin maddede hrrşeyi kay
betmek ıU:ın• ragnıen ka ·bct
rnek ihtimaliniz yoktur. Siz, 
e a ve asıl itibarile ka) betm<>
nin nıuh3l oldu!:u bir plinda ve 
aynı zamanda her hakınıdaıı ve 
her e) 1 kazanmak ihtimaliyle 
'"·üz,·üzesiniz .• 
- İ '.ı., bu pl.inı ve bu sırrı anla
dığınız, sczdiğiuiz, keşif ve tat
bik ettiğiniz iı;in size, şinldi a
şırı ve isf' nai manada hayran 
oldugumu lıaykırabiliyorum." 

\'e hnykırışıma şu n1ücerret 
hükmıı de ilhe edebiliyorum 
ki. hu plinı ve sırrı anlamıya• 
millet, kim ve ııe olursa olsoa, 
en hafif cezası ölümden ibaret 
bır sürü bedbahttır. 

gelmediği anlaşılmıştır. 

Ege vaparuda lllr 
yolcuu lecl illmi 

Evvelki &üo Karadeoizdeo li
manımıza gelen •Ege. vapnruaU 
bir ~ olcunun ölümile neticelenea 
ftti bir kaza olmuştur. 

Vapur Salıpazarı atıklarını gel
diği zaman tayfalardaa biri vi-c 
makinesini işletmiı, fakat ha a
rada vincin yanında otura• yolca
lardan Aziz isminde hir g aç U
nea iki çarkm arasında ka.lırak 
muhtelif yerleriadeo feri lt1r te
kilde ezilmişür. Vıpur nlı~ 
yanapr yıaapıaz yarah lıı7 .. 
bir halde laastaae7e kaldı.nlıııulı 
fakat bir ıalldht MDl'a iihoiltdir• 
B(odise hakkında tahkikata lııq
Janmıştu. s• tQfa :rablaa
ınııta-

! 
i§ 
e; 

== 

= 1 ~.... Para Biriktirenlere 

1 28.800 Lira İkramiye Veriyor 
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DİKKAT: Resaıtluındalıi ııeralar bir - tç:nde '8 liradan 

i!"'8iı ~iyenlere ikraınıye cıMttıb takd:nıle "2' fazlasile ver:ıle
acektir. Kur'alar senede 4 defa: 1 E\ ili 1 Blrinclkanun, 1 Mart 

ve 1 Haziran tariiılermde oekile~ktir. 
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b - SOM TELl:RAF - 8 1'IMK 1Mt 

Emlak ve Eytam Bankasında 
ilin !\'o: ... Komparasyon Hortum ve Tabanca 

ile Baskül Satışı 
Beyoğlu Dördüncıi 8111h Bukul< Hiı.Jrlınıic;ııden: 140113 - .... Yed Clnıl HHAha.sı 

Turgut, Sicilya açıklarında iki Ven edik ge
misi çevirmiş, Çuha, esir, para ve mücevher 

yüklü gemileri Cezaire götürüyordu 

Tereke ·ine mnhken1ece el konulup tasfiyesine karar verilen ölü JrlU
hendls Valtil Akpak'a ait Kompara.c:yon pcr(im t.lbanca hortum ile bas
kül ve ü tube('lerln açtk arttırma suretiyle mahkf'mcmiz tarafından Ga
Jatada Kalafat yerinde Yelkencilerde 157 numıı ah dukkın önünde 
11/4/941 tarihine ınüsadif Cuma günü saat 14 de ~~tl.:ıC'aktır 1. tcklilE"_ 
rin yukarıda ıtısterıleo. gün ve saatte mahallinde hazır bulunmaları 
lllın olunur. (4.259) 

•••:\IARVİN İwiçre Presizyon saatleri Altın - Metni • 
LUXOR Radyoları ZET Havagazi ocakları- AEG Elektrik aletleri

Bhikletler - Avizeler 
Bartıenwzı ölümü.Be kadar bu. 

P*iWe Tlidt denizciliğine hizmet 
eden Tıırpt l<eadi yerine Vezir 
ıtmıt- .-şanın kardeşi Sinan pa. 
pnm ıetiriJdiğDıl hayretle gördü. 

gemilerini yaj!lamak (1) tedbirine 

giriştiği vakit uzaktan izini takip o s M AN ŞAKA R ve Şki 
eden Venedik donanması; Kont di 

Cogale'nin kumandasındaki mü!- 1 Taksitle Salış 
Bım.-os kendi yerini tutacak 

Wt et dİ:fi! onu göstermişti. 

Galata Bankalar • Beyazıt- Kadıköy 

rezeden Türk korsanının harekatı- \llıııım•••••ımıım::m•ım••••••••••••••
nı öğrenmiş, bizzat Amiral tarafın-
dan Cogale'ye takvive kuvvetleri 
de gönderilerek tam pusu sayılan 
fU müşkül vaziyette Turgudu sı-
kıştırmak, esir etmek, §Öhretini 

8 Nisan 1941 
18.00 Proıram, ve Memleket Saat 

Ayan. 
18.03 Müzık, Cazbant (Pi.) 
18.30 Konuşma (Çiftçinin SaaU) 
18.45 1\1.Uzik; Çiftçinin saati, 
19.00 Müzik: Meşhur Tango ve Caz 

Orkestralan (Pi.) 
19.30 Memleket Saat Ayarı. ve A-

jans Haberleri. 
19.45 Konuşma: Ziraat Ta1cvimi. 
19.50 Müzik: Fasıl Heyeti. 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 MOzik : Radyo Salon Orkes

trası (Viyolonist Necip AaklD 
İdaresinde) 

21.30 Konuşma. 

21.45 K!As:k Türk Müziği Korosu. 
Şel: Mesud Cemli. 

22.30 ll!omlekel Saat Ayan, AJan5 
Haberleri; Ziraat, Esham -
TahviUt, Kambiyo - Nukut 
Borsası. (Fiyat). 

22.43 Müzik: C&zband (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki program, ve Ka

PBllll· 

Fakat t.wıbuldaki Vezir ihtirası, •v letia menfaati yoerine kardeş
lik pyretiai tereih etmiş, Türk 
4eniadlillzıi s yüksek mevkie çı
karan yirminci Kaptanı Derya Bar· 
1ıaroı1mı ,.erine yirmi birincisi Si· 

- ,... cetirihniştı. 

Frenk sahilerinde efsanevi bir 
kahraman gibi anılan bu Türk kor
sanını hertara1 etmek gayesi gü

-- . 

'l\upt buna aldırış etmedi .. O, 
lıtr O..,nıh beylerbeyi sıfatile yİl1<! 
4onaımı.aya bağlı kalacak, lakin 
Urekeüerinden geri durmıyacak. 
tı. Halbuki Sinan paşa donanmaya 
seJııüti fiindenberi herkesin ağ -
anda püi bir fısıltı halinde do
lııfllll: 

- :ıtaptaıa f 1 bir Turıtıt lle
Alin hakkıydı! 

- ıtoca Turgut, Bar'b..-m e
llerile adını sürdürmek için bi -
~ kaftandır. 

Sözlermi duymuş, bu Taziyet 
4ev1m ettikçe, Turgut sağ ve do
aamna 4la nlsbeti baki kaldıkça 
kaptanhk mevkilin tehlikededir! 
X&rarını 'ttnlliş, faaliyet ve be
reket t.nmı ana göre tertip ve 
tamime pişmişti. • 
Turıut Akdenizin Avnu>a kı

yılarını haraca kl!SII!ekte iken Ve.. 
aedilı: balyozunun bir müracaatini 
nazarı itibare alan Sinan Paşa, 
Türk lrorsıınıaa fiiyle bir emir gön
lierdi: 
•- VenediklDerle hali sulhteyiz~ 

Aramızdaki muahedeye göre on
ların aefaini tüccariyelerine teca -
Tiiz etmemek mecburiyetindeyiz .. 
Badema Venedik tüccarlarına ait 
eşyanın yağmasından ve mezkı'.lr 
lıükilımet aefinelerine tecaviiZ<ien 
lı:at'irı- içtinap edilecektir!• 

Bı> emir geldiği anda dahi Tur
cut Sicilya ldaa açıklarında iki 
Venedik gemisini çevirmiş, bun -
lıardan çuha yüklü olan ile esir pa. 
ra ve müCA!'Vlın- hamuleli bulunan 
ıemileri peşine takmış, Cezayir 
18hileriııe sürüklüyordu. 

Venedilc Balyozıu, Kaptan paşa
llln tehadet yardımı vadi karşısın· 
'8 meseleyi İstanbula bildirdi. Ay
ai zamanda Kaptan paşa da Sada
rete Vl!!rdiği bir takrirle Turgut 
reise söz geçirmek imkansulığııı. 
dan bahsediyor: 

•- Tarcut Reis nam meia!ıın hiç 
lıir veçbile tarafımızdan yapılan 
ihtarlara kulak asmayıp bildiğini 
icra etmekte olduğu, bu münase -
betle harekatına devam ettiği tak· 
dirde cerek Venedik Cumhuru, ge
rekse Bahrisefitde keştügüzar e
ıılecek bilcümle ecanip sefaininin 
masuniyetleri temin edilemiycce. 
iti arzolunur!• 

Diyordu. 
Tabii ıdi ki: Padişah Turguda 

Kaptan Paşanın bu şikayeti kar
tısında müsamaha gösteremezw. 
Göstermedi de .. Sinan paşaya ve
rilen cevapta !IOn bir defa daha 
ilıtarda buluımıası, yine kulak as• 
madığı takdirde Akdenizin bu hür 
90cuğunun hakkından gelinmesi 
bildirilıniştl. 

Sinan paşa bunu ganimet ad -
dettl. Turguda hükumetin son Ilı.. 
tarını üstünkörü bir tebliğle yap
mış olmak, buna riayet etmiyeceği 
için de hemen donanma ile üze
rine varmak tedariklerine koyul
du .. 

Ha1bulti Turgut o sırada acar
kğının aevkile bir düşman tuza • 
ğından kurtulmak için var gay -
relin! sanfetmekle meşgul bulu -
nuyordu.. Genç ve kudretli Akde· 
niz korsanının düştüğü tuzak ıu 
idi: 

Turgut Medenberi Akdeniz a· 
dalannın arasında dolaştıkça sık, 
nk Cerbeye de uğruyordu .• 

Cerbe, o devir korsanlarının 
adeta ıçtimagfthı g;bi bir şeydi. 

1 
Fakat Türk korsanları oraya geL 
dikçe dığer Venedık, Frak, İ pan· I 
yol, Portekiz korsanları hemen . 
demlrlerlnl alıp adadan uzakla - 1 

ıırlar, meyhaneleri, ada güzelle • 
rini rakiplerine terkederlerdi. 

Turgut on dokuz parçalık do • 
nanmasile adanın limanına ıelip 

dülüyordu. 
Cogale yetmiş parçadan mü -

rekkep bir filonun başında olarak 
Turgudu bastırdı .. Fakat Venedik· 
illerin Türk denizcilerinden yıl -
gınlığı o kadar fazla iw ki liman 
ağzına gelip dayanan bu donanma 
hücuma geçmedi, Turguda işaret 
vererek teslim olmasını ihtar etti. 

Venedik donanmasının liman ağ. 
zına gelip de methali tıkadığını 
gören Türk denizcileri ilk anda te
laş ve heyecana kapıldılar .. Onların 
görüşüne bakılırsa artık kurtuluş 

çaresi yoktu. Sonuna kadar döğü· 
şerck ölmek korsanlar arasında 

meziyet telakki olunduğu halde 
böyle ihtiyatsızlık yüzünden düş· 
marun eline kıpırdanamıyacak va-

ilk Bahar Modaları 
Beyotlu lstiklil caddeliıocle Hacoplu Pa•ajı karşısında 

B A YA N Mağazası en 
son moda 

KADIN TAYYÖR ve ROBLARI 
mn en müntelıap çeşitlerini get~. 

Bir riya.ret isbatı müddeaya kifidir. -••• 

z.iyette düşmek bir istihza mev .A __ N_A_D_O_L_U __ A_N_O_N--:-IM _________ _ 
zuu teşkil eylerdi. J K 

Palalarını asabi parmaklarla sı· Ş .tanbul omııtanlığı Sa-
kıştıran levendler, tıpkı kapana Türk Sigorta lrkelindea: tınalma Komiayonu 
sıkıştırılmış, üç tarafı yer koyun 31 mart 1941 tıarihinde Anka - lltinları 
sarıldığı sarp topraklardan ve ağzı rada Türkiye İş Bankasında aleli· 
düşman tarafından kaoatılnuş bir de toplanan hissedarlar umwn1 
havuzda kalmış gibi gördükleri bu heyetinde Şirketimizin hisse se
halden nasıl kurtulacaklanru öğ - netlerinin 16 numaralı kuponu 
renme.k icin reislerinin yanına koş- mukabilinde kazanç ve .buhran 
tular. vergilerinin tenzilinden sonra 

Turgudun da kaşları çatılmıştı. hisse başına safi olarak 115 yüz 
Tehlıke karşısında çare arayan bir yirmi beş kuruş ödenmesi takar-
adiım tavrile kendi maiyetine sil- rür etmiş olduğundan 15 nisan 
künetle karşılık verişi ilk heye • 1941 tarihinden itıibaren Türkiye 
canı biraz yatıştırdı .• Zeki korsan İş Bankası Ankara ve İstanbul 
emir verdi: şubelerinde tediyata başlanacağı 

- Telıişa hacet yok! Karşınız • ilan olunur. 

dakiler Venedikli siz onlarla hangi Sultanahmet Birinci Sulh Hu-
zaman müsait şartla~la döğüşe tu-
tuştunuz? Her zaman onlar böyle kuk Hakimliğinden: 
üstün hareketlerle bizi dar ve sıkı- Fotika Agasavaoğlu Te Viktor 
§lk vaziyetlerde harbe icbar eder- ve Rahi! ve Hristo ve Yersimani 
!er. Amma yine her zaman da ve Savanın şayian ve müştereken 
mağl(lp olurlar ... Korkmayın yoL mutasarrıf oldukları İs~bul 
daşlarım.. Buradan da sağlık ve Kumkapı Bayramçavuş mahal -
selametle kurtulacağız! Dedikleri- lesi Arabzade cadde ve aokağında 
mi harfiyyen yapınız .. Göreceksi- 179 ada ve 34 parsel ve eski 27 
niz ki Türk bayrağı esarete mey- mükerrer 27 ve yeni 27-25 nu -
dan okuyan şerefile yine hakimi _ maralı kısmen muhterik iki bap 
yetle bu vartayı da atlatacaktır! hanenin izalei şuyuu zımnında 

ıArl<uı varı füruhtu takarrür ederek müza • 

(1) Eırki gemiler sür'atini muluı· 
faza etmek için tık aık iç yağil.ı 
11ağ1annuık mecburiyetinde idi .• 

Doktor A. Emanuelidi 
Sirkecideki muayenehanf'tlnin is
timlAkl dolayısile ayni sırada A!cr
kez Lokantası üzerine nl.kletmiştir 

ANKARA A ONiM 
Türk Sigorta Şirkdiudeıı: 

31 mart 1941 tarih'nde Anka
rada Türkiye İş Bankasında ale
lade toplanan hisseı.larlar umumi 
heyetinde şirkctımiz hisse senet
lerinin beheri için 5 numaralı 
KLJpon m~kabılinde kazanç ve 
buhran vergileri tenz.I edildik -
ten sonra safi (12) on iki kuruş 
temett Ü tevzii ne karar verilmiş 
olduğundan 15 nisan 1941 tari -
hinden itibaren Türkiye İş Ban
kası ile Türk Ticaret Bankasının 
Merkez ve İstanbul Şubelerinde 
tcdiyata başlanacağı sayın hisse
darlarımıza ilan olunur. 

e TAKVİM e 

yedeye vazolunmuştur. 
Heyeti umurniyenin kıymeti 

muhammenesi (1200) bin iki yüz 
liradır. Birinci açık arttırması 13/ 
5/941 tarihine müsadif sal1 günü 
saat on dörtten on altıya kadar 
icra olunacaktır. Kıymeti mu -
hammenesinin yüzde yetmiş be-
ini bulduğu takdirde o gün ihalei ı 

kat'iyesi yapılacaktır. Bulmadığı 
takdirde en son arttıranın taah
hüdi baki kalmak üzere on gün 
muddetle temdit edilerek ikinci 
açık arttırması 23/5/941 tarihine 
musadif cuma günu saat on dört
ten on altıya kadar icra kılınacak 
ve o gün en çok arttırana ihale 
edile;; ektir. 

İpotek sahibi alacııklılarla di
ğer al~kadarların işbu gayrL.nen
kul üzerindeki haklannı husu -
sile faiz ve masrafa dair olan id-
dialarını evrakı müsbitelerile 
on beş gün içinde bildirmeleri 
lazımdır. Aksi halde hakları tapu 
sicillerile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kalacaklardır. 

Muhtelit eb'adda "5 adet otomobil 
llstijıne pazarl.ı.kla au·t geçirtilerek ta
mir eııi.rı.lecektır. Pazarlık 11.4.941 gü
nü saat 10.30 da 7aıplacak.t1r. Şartna
mesi ber ıün komisycnda ıörü.lebilir. 
İateklilerln belli gün ve aaa ite Fındık
lıda satın alma komisyonuna ıeıme-
leri. c2710> .. 

:ııı:.,ıı bedeli 3087 Ura 20 Jrunıı olan 
aakerl konak hamamı için bir kazan 
10.4.14ı ırunıı aaı 11 de pauırlıltla sa
tın alınacaktır. Şartnamesi her gün 
komU,.onda Cörülebilir. Kat'! teminatı 
460 lira 08 kuruştur. İsteklilerin belli 
gün ve oaaıte Fındıklıda satın alına 
komla)'oauna ıelmelerl. •27~9> 

* Tahminen 531 mn ııJırlıtında mulı-
tellf demir malzeme bulunduğu yer. 
den 3,5 kilometre mesafede sahile nak
!ettlrllecektir. Şartnamesi her ııün ko
misyonda görülebilir. İsteklilerın pa
zarlık (llnü olan 12.4.941 günü ve saat 
11 de Fındıklıda oatın alına tomı.:ro. 
nuna ıelmelerl. c2758> 

A•keri Fabrikalar Satı
nalma Komiayona 

lltinları 

aı - .... _ .... 850: 975 -
Mlltlbı ıı:- Alm•cü 

Tahmin edilen bedeli c51675> llra o
tan iki kalem ve cem'an 650 ; 97!5 met
mik~bı kereste Askeri Fabrikalar U
mum Müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 7.4.941 Pazartesi gilnü 
saat 14.,30 da pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname 2 lira 59 ku~tur. 
l\.fuvakkat teminat c3833• lıra c75• lcu. 
ruJtur. c2391> 

DÖKME BORU 
FABRİKASI 

... .. 

ı· 
TOPTAN 
SATIŞ 

.... u ........ 

li 
FİATI: 21 Kuru' 

Rumi 1357 Kasım illeri 1361 

Müterakim bilumum vergiler 
hissedarlara ve tellaliye ve vakıf· 
!ar kanunu mucibince verilmesi la
zımgelen yirmi senelik taviz be
deli ve !hale pulu ve tapu masraf-

ları müşteriye aittir. -~~~~~~~~~~~~~~ 
Ar?tırma şartnamesi işbu ilin 

tarihinden itibaren Mahkeme di
vanhanesine talik kılınmıştır. 

TaEp olanların kıymeti muham
menesinin yüzde.yedi buçuğu nis
betinde pey akçesini hamilen o 
gün ve saatte İstanbul Sull'anah
met.e Tapu binasının alt katında 
dairei ma1';uııasında St tan•hmet 
Bırinci Sulh H.ı:..uk Mahkemesi 
F~ kıtabefine 940/18 ·o. ile mü
racaatı;ı.; ilan olwıur. 940/18 

HART 
26 
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ZAYİ 
Kasımpaşa Nüfus idaresinin -

den aldığım hüviyet cüzdanımı 
zayi ettim. Yenis;ni alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

323 doğumlu Ahmet oğhı 
Tahir Türker 

·Sahip ve Ba:muharrlri: Elem iueı Btnlce 
} Nttrlyat Direktorü: Cevdet Karabılgin 

cSON TELC...RAF> MATBAASI 

MAHKEMELERDE 
(3 iincii sahifeden devam.) 

ğil mi size? Haydi, sizin beğenme

diğiniz şeyi ben üzerime alıyo -
rwn. Ne sen insandan madutsun 

ne de sen! İnsandan madut benim .. 
Anladınız mı? Haydi bırakın kav
gayı bakayım. 

Eksik olmasınlar, mahalle genç
leri, sinnime hürmeten beni sa -

yarlar .. Kavgayı bıraktılar. İki
si birden ellini öperek : 

- Estağfirullah 'beybabacığım. 
Biz öyle şeyi sana yakıştırama -

yız ! dediler. Bu sefer, ikisi birden 
bana hakaret ediyorlardı amma, 
zaraı yok .. Ben yine: 

- Yok, yok! benim insandan 
madut, ikiniz de değilsiniz! de -
dim. 

Fakat, ikisi de birbirine kız -
mışlar.. Şimdi davacı oldular .. 

Biz de şahit olarak sürüklendik. 
Bu hale, güler misiniz, ağlar mı
sınız? Şimdi, tabii mahkemede 
herkes bu davaya kahkahalarla 

gülecek ... Tabii, Refik de beract 
edecek .. Çünkü esen insandan ma

dutsun!• dPmek, tahkir değil, bi
lakis tevkir etmektir. 
Anlaşılan, bu sözleri dinli -

liyormuş.. Hiç hesapta olnuyan 
başka birisi söze karıştı: 

- Evet amma, kastı hakaretle 
söylendiği için, nev'ama baka • 
rettir. 

- Neye hakaret olacakmış e
fendim?. Ben şimw zatı alinize 

•Siz pek insan adamsıruz!> de -
sem, hakaret mi etmiş olurum. 

- Eğer kasdi hakaretle söy -
lerseıU:z, tabil hakaret etmiş o -
lursunuz. Bu, edaya göre değişir. 
Artı.k. kakimin takdirine kalmış 
bir mes'ele ... 

Bu sefer de, !bizim mütekaid 
muallimle yeni gelen zat arasın
da bir münakaşe başlamıştı. 

- Dava gayet orijinal. Çok 
eğlencelL Size teşekkür ederim .. 
Allaha ısmarladık! diye, hem 
münakaşayı kestim, hem de ay

rılı()'ordum. 

Mütekait muallim: 
- Bunu hangi gazeteye yaza

caksınız? Nıe zaman çıl<acak? 

Öğrenefun de alıp okuyalun ba

ri .. dedi. 

- Son Telgrafta iki ür. gün son· 
ra okursunuz! dedim. 

Arkamdan: 

- Vay San Telgrafa o mahkeme 

yazılarını yazan zatı aliniz mi -
siniz.. Şeref kazandım.. Efendim .. 
Şeref kazanınım! diyordu. 

Çatalca Hukuk Hakimliğinden: 

Çatalca tayyare muhasebecisi 
Şevki Eryılmazın eski karısı Edir

nenin Ortakçı köyünden İsmail 
kızı Edibe aleyhine ikame eylediği 

talakın tescili davasının cari mu
ha)<:emes nde davanın sübutuna 
binaen talakın tescili hakkında g,
yaben sadır olan 22/1/941 tarih ve 

15/3 sayılı karar berayı tebliğ gön· 

derilmiş ise de ikametg8.lıı meç -
hu! olduğundan bahisle ilamın 

bila tebliğ iade kılınmış ve ilanen 
tebliği talep edilmiş olduğundan 

tebliğ tarihinden itibaren kanu· 

nen muayyen olan 15 gün zarfın· 
da usulen itiraz veya temyiz ta

rikine müracaat edilmewği tak -
dirde kararın kanun ahkamı da

iresinde icra ve muktezasının ifa 

kıLnacağı teblij! makamına ' m 
olmak üzere ilan olunur. 941/15 

71 Kadıköy, Altuni Zade 
Koşuyolu en eskı 60 -
62 - 64, eski 58 -
68 - 60 yenl 94 - 96 1050~ 

Xarakol Te 

tarla 
"'53 Büyükada Maden mah. 

Ayanikola cad. Ada 180, 
parsel 7, pafta 38 

481 Eyüp Cezri Kasım Paşa 
mah. Çömlekçi sokak 
eakl, yeni 31 

49.-

Arsa 
H.-

Samatya, Koca Musta.. 
tapaşa KMip Muslahit
tin mah. Hekim oğlu A. 
li Paşa Sokatı eski 240, 
Yeni 266. ıoe.- Arsa 

175 Beyoğlu, Kltip Mustafa 
• Çelebi mah Baltacı çık

ıruızı eski 25, yeni 31, 
pafta 22, ada 465, par-

888 

sel 46 
Büyükada Yalı malı. 

Kumsal sok. yeni 23, a.. 

291.41 Ana 
Bahçeli aııpp 
hanenin 

da 38, parı;el 2, pafta 2 2000- 2/3 Hls. 
135 Fatih, Gureba Jlüseyin 

ağa malı.. Şekerci sokak 
eskl 10, yeni 17 pafta 
18~. ada 84, parsel 14 

839 Aksaray, Yalı malı. Al
boyacılar sok. eski 6 ye,. 
nl 2, palla 208, ada 838, 
parsel 60 

907 Kuzguncuk, Hacı Kay
mak Menteş sok.ak eski, 

1159 

1182 

1176 

1392 

1393 

7eni 38, Tıhrir 27 
Beyoğlu, Kalyoncukul
luğu mah. Tevfik sok. 

eski 20, 27, :reni 29,5 ıa: 
1, ada "55, parsel 1, 
pafta 19 
Beyoğlu, Kalyoncukul
luğu mah. Ömer llay-
7am cad. ve Feslıyen 
sok. eski 15, yeni 17, a .. 
da ~4. panel s, parıa ı9 
Beyolılu, Ş.hkulu mah. 
Serascrci çıknıa:t.ı eski 
yenl 21, ada 285, parsel 
43, pafta 37 
Fener. Tahtruninare, 
K3.tip Muslahultın mah. 
Çorbacı t<-'1mesi sok.. 
eski, yenJ 5 
Fatih, .E ener, Tahtami
nare malı. Çorbacı çe:;ı:-

mesl sokak eakI, yeni 7 

1559 Kadıkily, Hasan Paşa 

eski Falkbey, yeni Kur· 
baplıdere sok. es. 5, 7e
n.1 7, en yeni 25, par
oel 1 

1560 

1581 

1582 

1583 

1583 

1!07 

1608 

1370 

1571 

1572 

1173 

Kadıköy, Ha~an Paşa 

mah. esk.1 Faikbey, yeni 
Kurba&alıdere sok. es .. 
ki 5 Mül< 7eni 25/1 
parsel 2 

• • • • 
eski 5 Mllk. 
parsel 3 

yeni 25/2 

> > > • 
eski 5 Mük. 
parsel 4 

:reni 211/4 

• > > 
Eski 5 MW<. ;reni 
parsel 5 

> > > 
eski 5 Mille. yeni 
parsel 8 

> • > 
eski 5 Mük. :reni 
parsel 7 

• • > 
eski 5 Mük. Yeni 
parsel 9 

• 
2l5/5 

• 
211/0 

> 
25/7 

> 
25/9 

Kadıköy, Hasan Pal& 
mah. eski Faikbey, y~ 
nJ Kurbatalıdere sok. 
eski 5 Mük. yeni 211/10, 
parsel ıo 

> > , • 
eski 1 .Mük. yeni 25/11 
panel 11 

> > > > 
eaki 5 Mük. yeni 211/12, 
parsel 12 

> > > > 
eski 3 Mük. Yeni 211/13, 
panel 13 

> > > > 
eski 5 Mük. Yeni 2:5/14, 
parsel 14 

> > > > 
eskl 5 Mük. Yeni 25/15, 
parsel 15 

> > > > 
oskl 5 Mülı:. yeni 25/18, 
parsel 18 

1690 Bak.ırka,, İncirli arazi
ıi, Kartaltepe mah. es
ki 15 - 16 Mükerrer, 
Harita 439 

1804 

177' 

1180 

Beyo~lu, Ya, HlllaD E
fendi mah. tar aoltak 
eakl 33 
Beyoğlu, Panıaltı mali • 
Dolapderesl caddesi es· 
ki 84, yenl 72 

Beyo~lu, İıı5nü mah. 
Harbiye ca7a.rı .okak: 
eski 5, 1enı 11, ada 601, 
parsel 17, pat. 53 
:ııı:adıköy, Osmanağa 
mah. Bahart1e caddesL 
eski 3 mükerrer, yeni 3, 
taj 3, ada 44, panel e, 
pafta 12 

ıı.-

a.-

2111.-

Bahçeli ahlap 

lıanenm 

1/2 Hll. 

Arsa 

Arsa 

Evin 1/2 Hla. 

Arsanın 
1/2 Hi,ııses/ 

Ana 

Arsa 

250- - Ana 

Ana 

UL- Ana 

Arsa 

nı ...... 

121.-

121~ Ana 

Arsa 

159..- Arsa 

183.- Arsa 

Arsa 

Ana 

Ana 

Arsanın 

·-- 870/960 aı.. 
-11-

Alıpp evm 
4/16 Hiaaesl. 

.-uışa p .,., • 

e hektar 
2570 M2 

49 M2 

Takriben 
56 M2 

&o,liO M2 

132,60 M.2 

383,50 M2 

117 M2 

il M2 

255.!!8 M2 

' 42,50 M2 

68,60 M2 

81,25 l\12 

32 M2 

22.50 M2 

166 M2 

202.82 M2 

tı0,29 M2 

208 M2 

122,39 M.2 

18,2i M2 

18,82 M2 

138,M M2 

297,74 M2 

267,17 M2 

267,17 M2 

221,19 M2 

298,77 M2 

23556 M2 

223,49 M2 

fakrı ben 
45 M2 

Takriben 
57,48 M2 

81 M2 

86,50 w 

14>.If 

12.5' 

Yukarıda adres "" tafsilAtı yazılı pyrlmonkullerden (1) Numara aıtında bu• 
lunAnlar pazarlık suretiyle, (11) numara altında bulunanlar tse açık artt.ırıM "I• 
peşin para ile satılac:ıktır. 

İhale, 21/4/1941 Perıemlıe ıı:!loü saat ondadır. Arttırın esna•ında nrtlell 
pey miklan mukadder kıymeti geçtiği takdir1o teminat ak:< dcrh 1 arttorıl• 
m13'arak ihale klmln uhdesine lcra edlllrse te"1 nal akçesi on k al el!lri!...-ektr. 

İsteklilerin pey akçesl, nüfus tezkere 1 ve Qç k,t•a fol · · .' 'la bir~ bil• 
dirilen ııin ve saate kadar Şubemlz Em15k Servl•ıne ge . ı ve m!ıhW- ku • 
ıananların mtihilrlcrini Noterden tasdik cttirm 1 • l l· 


