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&ÇÇI 

llLBa 

.AnaavatJuk cephelerinde vulyeti 
p.terir harita 

Struma vadi· 
sinde Alman 
taarruzu son 
derece şid· 
detlendi 

Almanlar, taze 
zırhlı cüzütamlar 
ve kuvvetli tay
yare filolan i 1 e 
hücum ediyorlar 

Togran şelı
rine girdi 

Nnrork ' (A.A) - AtM
rilcata nzdyoıu bild riyor: Bın>-
ma oatHıinde Al"'°" tut' • 
nalan sem derece fiddetleta• 
mi§tir. l>tlfm4'J, taze amla 
eüzııtamlar oe Jcuvvetla tar 
~ filolan ite hucum et • 
miJtir. YunarıblanA wzlıtdi 
uhlikeb olmakla jberıaber, 
tnnnfvatı plclektit'. 

o--• .... -• .. > 

a.-•Taaı• 

...... ııı 

J 150 v-an ne- .. ,~~,.~-..,.·~~"'· 

feri bütün bir 
Alman ord11&11· 
na kartı 26 sa· 
at tutunda 
ıaa lltllllrt••ar 
bir y
•lr &l•aaıarıa 
ıll•• ı•v•ı•r 
Atina 9 (A.A.) - Yunan ordu

sunun Stn>ma vadilinl nasıl mil
dafaa ettiji hakkında tafsillt ve
rilmeldedir. Yunan kumandanı 
ıönüllü iltemi§tl Bütün fırka 
nzifeye hazır olduğunu bildir • 
Dlİ§tir. Bunun Ozerine bir seçim 

(ne...:ıaet..,...) -
Yatan ............ ile kant 

brJt .adafu Mea Tenaopil 
evJWı Elen aelerl 

Kiyel hava ta· Almanlar Bel
•• arruzuna yuz-

lerce tayya
re iştirak etti 
Bu hUcum, ,ımdl
ye kadar yapllan 
hücumların en 

flddetlisl oldu 
Londza 1 (AA.)- Salihi1ettar 

mehafilde he1u edlldiiine ıire, 
Kiyel, ..._. 11tfta ve ...... dt!D 
tberine ,.,Ln hava hlemnlan· 
na JÜ}erce tayyare iştirak etmif
tir. B•, pm4ife kadar 711pılaıa a-

..... mı~-~~~~~L': Onatı 
791a. ............. . ............... 

gr ad şehrinin 
büyük bir kıs
mını yıktılar 

Yugoslav MUnaka
llt Nazırı da olen-
1 er arasında bu-

lunmaktadır 
Atma, 1 (A.A.) - M7ter muhabiri

m ı6ıe. Yusoslav ra~osu, dan Al· 

-- tanareıerlnfn Beı,nda 18Pblı 
lıOcuımm llddetlndea bahletmekte-
dlr. 

Almanlar Se-
18nik istika-
metinde tehli· AbnaıaJarm eUae ...,. WWirD• ToJnB ......._. pam 7erl 

keli bir iniş Alman kuvvet-! EN SON 
h eketi yapı· /eri Ege denizi-
ar . ..1.·ı ·? 

YorW, Şarki ne ınuı er mı 
Londn t (AA.)- Almanlarua DAKiK. 

M k do D va. Fce ••isi tberinde Yanan 

a e "' =-~~-::··..!'::.-::.; Almanlar Yu· 
daJEi Yunan wp1r .. 1Amata1uun·-·ıtv. • ta 

ti • DBDIS~Da ya· 
k ı:;ri~ e-w • ltalyanlar lşkod- pılanharekib 

ranın zapbm bir "tenkil se
tekzip ediyor feri" sayıyor 
-- • (A.A.)- 8aWU1etll ı. 

fa11an mahfillerinde, l"lymu, 
Zara ~• l'Vkodranın Sarp kuvvet
leri tarafından i11al etliJdlline ... 
ir Belpaddan çlbralaa haberler 
bt'iyyea tekzip e4111melde41lr. 

Atifta 9 (A.A.) - AetRa ajan 
bildiriJIOf': 

Berlinde çıkotı VöUciıcher Beo· 
bachter ganten, Yu~ ,.-
palan Alma feecarizibai bir ete. 
1cU ~ olarak fa.vıif drneJc:te 
w '* 1larMft Altn.mf/Clma tere • 
1W tm&hcıfaza tfıl Aonq>aın bt& 
JcılmltlCla kat'I ... td.zam& ... 
tçitı AfttiGdaki w.z.,.. 1carıt va • 
pddıO.~ 

••• t ' ..... 111'1 .. , 

YugOslav rad
yosu cephede 
vaziyetin leh
te olduğunu 
ilin ediyor 

TeltUfe fire, Al· 
••• ll•netıerlae 
ıoa derece atır 
sarıat werdbtldl 
Atlat (A.A.)- ltöyter müa

tmbae pre, Yllpllav r.dyom 
.._ apfldakl resmi tebliii neı
ntmi§tir: 

Bütün cephelerde vaziyet lehi
mizdedlr. Dtlpnanın dahi bildir
lliii gibi, taarruzları yiUnek bir 
nimle muharip lut'alanmıs tara· 
fmdan püskürtiilmilştür. Dilflllan, 
aon derece ajır zayiata utratıl- Suoma ve Vardar mıntakalarında Alman taarruz istikametini ve 
:mıştır. Yaıoslav tayyareleri tak-

1 
______ T_0_,_ran_me_vldbıl __ ı&_terır_'_h_ar_ıta _____ _ 

dire pyan bir pkllde harbetmiı· 
lerdir . 

BALKAN 
Vaziyetine 
Umumi Bir 
BAK 1 Ş 

Yunanlılar 
Struma va· 
disinde anu
dane muka
vemette se-

ıe 
yen uıo lav 
ordul'Un Var-
dar rtlarmda 
cephe tutacafı 

zannediliyor 

ltal9a Kralı 
sulh istemiş I 
ArnavutluGun 
tlmallnde Yu
goslav ordulan 
Kosova yayll
lasında ilerliyor 
CENUBİ SIRBisTANDAJd 
GERiLEME HABEKETi 

v yet hakkında 
Anadolu A run n M!l'Viale
rlnden aldıtı ız mal mat fUDlar
W. 

cll67terln alkerl muharriri. Yu
(Dena: 1 lael IQfata) 

Cephelerde mu· 
harebe görül

me..,ş ıiddette 
Ati•a t (AA.)- Ajam ..._. 

lel'I, cepWe Y•u••d•rla Almu· 
lar arulJlda .... ... ...... 
fld•ette •aharebeler ........ 
•n•ırmekWlr. 

Libyada bazl 
İngiliz mevzi

leri düştü La-. (.&.&.) - ...,_ 
WNiMfilae .... .a..... ıe.q .. -mwtı..iU~ .... "m ............... 

Gece yatılı 
ilk okullarda 
bedava tahsil 

görecek talebe 

VllAret, Onlmlıda
ld ıene Jb talelleyl 
lla 19llDde ollatacall 

1 Orta Mektep ve 
Liselerin imti· 
han günleri 

tesbit edildi 

Llıe llltll'me lmtlla 
aetlcalırl 7 mapsta 
taıelNtr• 1tu111rue ell 

Vılayet hesabına pansiyonlu Orta mektep ve Liselerin ımti-
İlk Okullarda okutulacak tale - hanları hakkında son kararlar v• 
ben n kayıt ve kabulü hakkın - rilmşitir. 
dalti talımatnam dun Şehir Mec- Orta okulların aon sınıfiarında 
lisınde kabul edılrn lir, el me ımtıhanları 22 nısanda ve 

Talimatnameye gore, Viliyet türkçe dersinden ba ıya ak er-
heiabına o utulacak talebelerin test gün tabiat bilg· ı, cumarted 

!~!!!!~· ~pniai.de.ma ematık d rsınden im-

<Dftwalml ... h) 

Kadın biletçi- Parti Grııpu 
liğe pek çok Hariciye Veld 

talip çıktı li izahat ve~ 
tl'ıldiclar, Kadıkiy ve unllal C. H. P. Meella Grupu Umwnl llııl:r-

tramvay prketinln bda ltlletçi eti diln atıeden ..n. AnJsarada ıaa-
almaia karar verdıilni JUDUfhk. 
Bir iki ,Un i~nde yilzlel'Ce kadın 
hiletçiliğe talip olmt lardır, Ban
lar arasında orta ballı kimseler de 
~ardır. Tramvay idaresi ltmalar 
llallında lhun selen tabklkab 
7apacak ve aranılan p11lan hais 
olanlar derhal lfe alınacaktır. 

ÇERÇEVB 

PBOTB8TOLA8 
NECİP FA.ZiL KISAKVBElt 

Hep birden protesto ed17or
lar: 

- Siı.e saldıran ben deiillm 
ki.. Başınıza ineıı benım pençem 
tlegil ki .. Ne diye benim topra· 
j1ma, inime, kovuiuma, delili· 
me, yatatama taarruz edl1or 
5unuz?. Sizde hak, hllaf, v•c· •aa ... Jet tle.Uen al.t RJ',... 
lardaa e1er )'ok ma?. 

Evet.. (Efendi) U.. te.....ı
lalal, kovapaa dellibd, 79t.. ' 
ima tM1im ettikten; (Efendi)· 
ıdnln mul6m n ..... varh~ 
larabrphaba ...... .... 
..... ~tın.ek ip ..... 
aı JGP.a• tak•• ettllda ... 
n~ ......_.,..,_ 
ftfbldana • talJI ••tıfM 
.... ........... ., .tanmadn, 
.......... prpıhnaÖll, Yftf• 
.. Mae ppae41ea, halnu, insaf· 
an Yicdanılll ve a .. let.b .... • 
tennete tefelahil edehllm• 
tetllr. 

Be1 Allalum; eDeııt.1, ..._ 
...... ....... slW erlftiil (arp) 
• kaldırv• • 7alvuqww 

-llladeuetyepaut._. 
........... 79 umu ta Jmn.
,... llak ft .... Jaaynlım 
aa,. ptlllu Wr u enel ~ 
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·Almanya
ya ihracat 

ML;)LJ:.'K 

ICABI 

Şu g~rip hadiseye bakın.. 
Bir seyyar mezeci fitil gibi 
ıarhoş olduktan sonra, cadde 

ortasında çırıl çıplak ıoyun
mıya ba§lamıf .• Tabii, maba

adi malum.. Doğru mahke
mede ıolujiu aldırmıtlar-

Reia soruyor: 

- Neden böyle yaptın?. 

Cevap fU: 

c- Ne yapayım Bay Ha. 
irim, meslek icabı içiyorum. 
Meze ıatarken İçmeden ol
muyor ki .. » 

Fakat, mezecinin meslek 
icabı İçmesini biz doğru bul

muvoruz. Sonra, bu kafa ile 
içenlere nasıl meze verecek?. 

DUMAN SIZ 

BACA 

Tramvayda gidiyoruz. Or
ta yaşlı, orta halli bir kadın
cağız, yanındaki arkadll§ına 

ı hey~canla kocasından bah
sediyor. Gün yirmi dört &aat 
kavga ederlermit•• 

Kadın, derin bir iç çekti, 
ıonra: 

- Ne yaparsın, hanım, de
di, dumansız baca, kavgasız 
koca olmaz •• 

Öteki cevap verdi: 

- Hep öyle, bu yüzden biz 
de birer baca olduk, duman 
tepemizden çıkıyor! 

99DEFA 

iZDiVAÇ 

Bir tarihi makalede şunu 
okuyorum: Vaktiyle, Beyler· 
beyinde, bir imam varmış ki, 

müddeti hayatında tamam 99 
defa evlenmif.. Fakat, imam 
efendinin bütün gayesi yü

züncü defa evlenmek imi§ ••• 
Fakat, maalesef buna muvaf

fak olamamıf .. Ve öldükten 
ıonra, mezar taıına tunlar ya
_zılmıı: 

c Yüzüncü defa evlenemi

yen Beylerbeyi imamının ru
huna Fatiha •• • 

Hadiseye inanırım. Fakat 
99 kadını ayni evde nasıl 1-a
rındırabilmit?. 

KÖPRÜYE 

MERDiVEN 

Köprüdeki Üsküdar iske
lesine bir yeni merdiven ilave 

edilecek im it! Çünkü, mev
cut tek merdiven, kafi gelmi

yor.. Geçen gün geçerken 
baktım: Hakikaten, tek mer

diven pek izdihamlı oluyor. 
Fakat, insan, bu merdivende, 

bilhassa vapur ıaatlerinde, a
ıağıdan veya yukarıdan ge

len taz}'ikle kendi kendine 
inip çıkabiliyordu. 

Bundan sonra ise, anlatılı
YI.Jr ki, yürümemiz icap ede
cek! 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 24 

ihracatçılar bugün Ti
caret Müdürlüğünde 
toplantıya çağırıldılar 

Türk - Alınan hususi ti<:aret 
anlaşmasına göre, Almanyaya 
tuzlu ve taze balık, peynir, keten 
elyafı, yonca to!Jumu ihraç etme« 
istiyen tüccarların 938, 939, 940 
senelerinde yaptıkları ihracat 
miktarlarile kıymetini ve bugün
kü stok vaziyetlerini 11 ni.su. 
cuma gününe kadar bir beyan· 
name şeklinde hazırlamaları ve 
bugün saat 15 de Mıntaka Tica· 
ret Müdürlüğünde toplanmaları 
alakadarlara bildirilmiştir. 

Köy Enstitüleri· 
nin sarfiyatı 

Maarif Vekaleti al.!ikadarlara 
yaptığı bir tamimde, köy Enstitü 
ve Eğitmen kurslarının 3000 li· 
raya kadar olan mübayaatı ma· 
halli idarenin muvafakatile ya -
pabileceklerini, fazlası için mer
kezden müsaade almaları lazım 

geldillini bildirmiştir. 

Ecnebi tabah bir 
kundra boyacısı 
Arnavutköyünde oturan Yunan 

tebaasından Koço Penar, Küçük 
San'atlar Kanununa mugayir o
larak kundura boyacılığı yapar -
ken yakalanmış, hakkında taki· 
bata başlanmıştır. 

KÜÇÜK HABERLER 

ViLAYET ve BELEDiYE: -* Şehir Meclisi düıı Valinin 
reisliğinde toplanmıştır. * Taksimde Talimhane arka· 
sında kurulan pazarın üç ay için 

kaldırılması Belediyece l<ararlıış
mıştır. * Bugünden itibaren Anadolu 
yakasında ve sayfiye yerlerinde 

evlerin kira kontratlarının kon· 
trolü ne başlanacaktır. * Belediye İstanbul, Beyoğlu 
Anadolu yakası semtlerinde iki· 
şer çöp ihrakiye fırını yaptıra -
caktır. 

MAARiF, ÜNiVERSiTE: 

* Orta mektep müdürleri bu
gün saat 15 de toplanarak imti
han işlerini görüşeceklerdir, * 19 Mayıs gençlik bayramı için 
dün Vilayette bir toplantı yapıl· 
mıştır. Yarın tekrar toplanıla -
caktır. * Maarif Vekaleti Mimar Si
nan için 10 senede bir ihtifal ya
pılmasını kararla~tırdığından bu
gün ihtifal yapılınıyacaktır. 

MÜTEFERRiK: 

* İstanbul gümrüklerinde kil.· 
nunusanide 2 milyon 800 bin, şu
batta 2 milyon 900 bin ve martta 
2 milyon 350 bin liralık varidat 
olmuştur. * Bakırköy Emrazı Aklıye has· 
tanesinde 934 senesindenberi dev· 
redilen hesaplarda 40 bin liralık 

yolsuzluk görülmüş, ayniyat ve 
idare memuru ile bir mubassır 
ve baş hemşireye işten el çekti
rilmiştir. * Bir müddettenberi şehrimiz
de bulunan İktısat Vekili Hüsnü 
Çakır dün Ankaraya dönmüştür. 

KO KOLA 
Müellifi: Nizamettin NAZİF 

Hatta seni istemiyecek değil, se- ı 
ni tanıdıktan sonra sensiz kalma
ğa tahammül c-dcbilccek kaaın bu
lunamaz.. Bı.:nlardan üçünü dör-f 
dünü reddetsen bile bir beşınci -
sir;n lU.kse d k~nliiğtinii tatmin 
etmeğe n:ecb~r kalırsın. 

Bu sözl.ri .ıöy!~rkcn arkası gen
e~ döı.'.iktü; kcndı fincanına attığı 

şekeı:i erot n •kle meşguldü. Bu -
nun için Nacinin yavaş ya\'aş ye
rinden kalktığını ve el ooeki fin· 
canı ~Jroken koltu~un ken~rına 
bırak•P ı:..ırrak,aı-nın ucuna ba· 
sa basa kcndısine yaklaştığını gö· 
rem•mışti. 

Oc..aci.ı uır n, şôm r,ed yanan 
ıc.~ ·· !0 rin a' v·~ı konuşturan bir 
sükut oldu. S 'lra genç kız, az ev
vel kalktıı:ı koltLığa tekrar otur· 
mak arzusılc fıncaııını alıp geriye 

döndü. Fakat geriye döner dön • 
mez, kendini delikanlının kolları 
arasında buldu. 

- Aaay! 
Demekten kendoni alamadı. 
Bu haykırış, kızın belıne do -

!anmak üzere olan kolları çözdii. 
Naci. 

- İşte ... - dedi - sözlerinizin 
doğru o'madığını size isbat ettir
dim. Gıiruv~unuz ki b~ni iste· 
m vecck kadını bulmak için çok 
ara .ıga ltizum yok. Size yaklaş
tığımı gıirünce bir yılan görm~ 
döndlinüz. 
Perihanın yüzü kulaklarınrn. ar

dına kadar kızarmıştı. Bakışların
da bir şaşkmlık seziliyordu. Fakat 
bu hal, nncak bir saniye kadar de· 
vam etti. O büyük bebekli, çocuk j 
bakıiu gozlerde birden bir kıvıl· 

Mavi boncuk 
Almanya, Yugoslavyanın ken

dine gelişini görünce eski Başvc-. ' kıl Svetkoviçin Viyaruıda imza· 
ladığı üçlü pakta iltihak protoko
lünün, bazı maddelerini ifşa etti. 
Meğer, bu pakta iltilıila ınuka. 

bil, Berlia, Yugoslavyuya l•.ge ıia· 
nizinde Sciıinik limaruıu mahreç 
olarak vermeyi vadetm;w. 

Evvela Selanik, Alman!.arm 
malı değildir. Kimin malını kime 
veriyor, tarzında sorulacak bir 
suale alıııa<ak cevabın garabetini 
bir tarafa bırakın. 

Ası! garabet şuradadır: 
Bulı;arlar da, ötedcnbcri, Ege 

denizinde bir mahreç istiyedurur
lar ve üçlü pakta girme mukabi
linde, Sofyaya da, yine böyle bir 
malıroç vii.dcdilıniş oldu~ mu
hakkaktır. 

F'.gcde, en göze çar,ıan mahreç 
Selanik olduğuna göre, Bulgarla
ra da, ayni liınauın mcv'ut bulun· 
duğu tahmin edilebilir. 

O halde, nazi rejimi, meşhur (ık. 
radaki •l\favi boncuk• oyununu 
oynamıştır. 

Fıkra malılm. Adamın bir kaç 
karlSı varmış. Gizlice her birine 
birer mavi boncuk vermiş .. Kadın
lar sorarlarmış: 

- En çok hangimizi seviyors101? 
- Mavi boncuk kimde ise onu.. 
Kadınlar, ayrı ayn ve gidi gizli 

sevinirlermiş!. 

REŞAT FEYZi 

Yardımcı mual
limlere müjde 

Ü<o aydanberi ücretlerini ala -
mıyan Orta Okul yardımcı öğret
menlerden bir kısmı için geçen· 
!erde tahsisat gönderilm~ti. Mü
tebaki yardımcı muallimler için 
de dün tahsisat gelmiştir. Bunun 
üzerine diinden itibaren maq 
tevziatına başlanmıştır. 

Garip bir illa ı 
Şebrimizde Dokwnacılar ve 

Y azmac.lar Kooperatifi azaları a
rasındaki ikilik 1 nisan günü ya
pıla kongrede B. Yahya Yılmaz 
Türkün yeniden idare heyeti re
isliğine ekseriyetle intihabı ile 
zail olmuştu. Fakat evvelki gün· 
kü gazetelerde mezkur Koopera

tif kongresinin 10 nisanda yapıla
cağı hakkında bir ilan görülmüş 

ve bu azaların hayı'.etini mucip 
olmuştur. 

Yapılan tahkikatta bu il.!inın 

<:ski idare heyeti tarafından ev -
velce verilmiş olduğu asıl kon • 
gre 1 nisanda Ticaret Vekaleti 

mümessili B. Fahri Kemalinin 
hazır bulunduğu halde yapılmış 
clduğundan bu ioiının hi,b;r hük
mii mevcut olmaa.ğı anfa~,Imıştır. 

Valiler arasında 
değişi tikler -

Ankara 8 (llu>U5i)- Açık bu
lunan Kayseri valiliğine Ztıngul· 
dak valisi Halit Aksqy, Zonguldak 
valiliğine Gaziantep va!M Cavit 
İ.Jııver, Gazianlep valiliğine .E.rzu .. 
rum valisi Burhanetıin Teker, Er
zttront valiliğine Sinop valisi Feh .. 
mi Oral, Sinop valiliğine Çorum 
valisi Salih Kılıç ve Çorum vali
liğine de İstanbul emniyet müdü
rü Muzaffer Akalının naklen ta
yinleri Vekiller Heyetince tasdik 
olunmuştur. 

cunlanma oldu. Kız, çay fincanım 
mesa üzerine bırakır bırakmaz bir 
kaplan çevikliğile delikanlıya a
tıldı; 

- Beni deli edeceksin! Beni de
li edeceksin! 

Diye haykırarak kollarını boy
nuna doladı ve bu kolların ılık 

halkasını bozmadan sol elinin par
maklarını delikanlının saçlarına 

daldırarak çekti: dudaklarına du
daklarını değdirdi, ısırır gıbi öpl'ii. 
Sonra boynunu bu kollardan ve 

dudaklarını şu dudaklardan ayır
mak için en ufak bir harekette 

bulunmıyan delikanlıyı, omuzla· 
rına basarak halı üstüne çökertti, 
yanında bağdaş kurdu. 

- Beni anlamıyormuş gıbi gö· 
rünmene artık takatim kalmadı. 
İ.>ter kız, istersen benden iğren. 

Fakat bana azap veren bir pıı.deur'ü 
artık devam ettıremiyeceğ•m. Se- ı 

viyorum •eni Naci. .. inan bana, se· 
ni seviyorum Naci! Haykırışım, se
ni o kadar bana yaklaşmış gör· 
mekten gelen bir hayreıtL Bu bir 

Günün meselesi: 

Ticaret Ofisi 
Faaliyete Geçiyor 

~-~-~--~ı ... 
Hariçten mühim miktarda mal 
getirilmesine başlanacaktır 
İaşe teşkilatına bağlı olarak yasta mal ithal etmeğe başlıya -

şehrimizde kurulmakta olan Ti - caktır. 

caret Ofisinin son hazırlıklan f mllyOD 200 •fn 
bitirilmektedir. Ofis Umum Mü· U 

dürü Ahmet Cemil Conk şehri - llrabk ihracat 
mize gelerek Kutlu handa hazır- İngiltere, Almanya, Amerika ye 

!anmakta olan Ofis Bürolarını diğer bazı Balkan memleketlerine 
gözden geçirmiştir. yapılacak ihracat için satışlar de-

Ofis Umumi Müdür muavinlik· vam etmektedir. Dün ihracat mu
lerine eski Nevyork Ticaret ata· ameleleri gayet hararetli olmllf 
şesi Muzaffer ve Hakkı Mecek ve ·bir günde 1 milyon 200 bin li-
tayin edilmişlerdir. ralık ihracat muamelesi kaydedil-

Ofis İthalat Müdürlüğüne de miştir. 
Alpullu müdürlerinden Haydar Bu meyanda İngilizlere külli • 
Mehmet getirilmektedir. Ticaret yetli miktarda tiftik, Almanlara 
Ofisi bir haftaya kadar faaliyete yağlı tohum, Bulgaristan ve Yu· 
geçecek ve hariçten mühim mik- nanistana balık satılmıştır. 

... ı~~~~~~~-
19 Mayısta Anka

raya gençlik 
grupları gidecek 

19 Mayısta birçok vilayetler -
den Ankaraya gençlik grupları 
gönderilmesi kararl"@lıştır. Bu 
gençler bayram şenliklerine 
Anl<arada iştirak edeceklerdir. 

19 Mayıs Bayramı bu yıl An -
karada çok geniş bir şekilde kut· 
lulanacaktır. Şehriwıizden gönde
rilecek olanlar da şimdiden ha -
zırlanacaklardır. 

Makara muhtekiri 
Mahmutp~da Kefeli han ka

pısında tuhafiye eşyası satan Kir
kor, bir beyaz makarayı İbrahim 
Akmar isminde birine 15 kuruşa 
satmış, hakkında ihtikar tahki -
katı yapılmasına başlanmıştır. 

Evlenmeler hangi 
yaşta daha fazla 

oluyor? 
Yapılan bir istatistikte, 1927 se

nesinde memleketimizde erkek
lerin vasati olarak daha fazla 29 
yaşında, kadınların 24 yaşında 
evlendikleri, 936 yılında erkek -
lerin 30, kadınların 25, 1939 da 
erkeklerin 29 ve kadınların 23 

yaşında evlendikleri anlaşılmış· 
tır. Bundan da anlaşıldığı üzere 

kadınlar daha erken yaşta evlen· 
meğe Laşlamışlardır. Statistik 
yalnız şehirlere aittir. Köylerde 
kyaıt tutmak kabil olamamıştır. 

* Avrupaya tren işlememek • 
tedir. Konvansiyonel yalnız Edir
ne ile Sirkeci arasında gidip gel
mektedir. 

c . . ) 
--, ADLiYE ve POLiS .... .J -

-
Katil, arkadaşını nasıl öl-
dürdüğün Ü anlatıyor! 

Çok şarboştum. Abdullabı vurmadım. 
Vardumsa da bilmiyorum 

Geçen cwnartesi akşamı Kara· 
gümrü·kte bir cinayet işlenmiş, 

Mercanda Küçük Yenihan<:la san
dalyeci Atilyonun atölyesinde san
dalye tamircisi Sadullah Savrun, 
ayni yerde çalışan arkadaşı Ab
dullahı su:;talı çalu ile yaralıyaraJı: 
öldürmüştü. Sadullah dün akşam 
adliyeye verılmi.§, birinci ağırceza 
mahkemes.ınde mııtıakemesine 
başlanm:ştır. Sorgusu sırasında, 
Sadullah, hadiseyi şöyle anlatmış
tır: 

- O gün akşam üzeri Abdul
Iahla ben Yusuf ve Recep adında • 
di.ğcr ıki arkadaşımızla birlikte a-
tölyeden çıktık. Şehzndebaş nda 
bir şarapç.Oa altışar, Saraçhanc
başında da diğer bir şarapçıda da 
iki.5er 'bardak şarap içtik. Oradan 
çık-p tramvay yolundan Atikalıye 
kadar gittik. 

Bu aralık Aysu sinemasından 
çıkın>ş olan dört beş sarhnştan bir 
tane;;i Recebin yakasına sarılarak 
kavgaya başladı. A:bdullahla biz 
de ayırmağa gittik. O aralık, Re· 1 

coup de foudre! bir Coup de fou· 
dre! 
Kızın çok samimi konuştuğu her 

halinden belliydi. Naci. bir söz söy
lemedi onu omuzlarından çekti. 
Gözlerini. şimdi kenarlarında bi· 
rer damla vaş belirmiş olan göz· 
lerine daldırarak dudaklarını onun 
dudaklarına dayadı. 

Gece, bu çifti, birbirine sarılmış 
ve halı üzerine uzanmış buldu. 
Şömine küllenmişti. D?şarıdaki 

soğuk da bu yazlık evin çatlak pen
cere pervazlarından teklifsizce dal
dığı için, üşümüsledi. 

Aklı başına ilk gelen Naci oldu. 
Rürndan. hulyadan, lezzetten ve 
zevkten kurtarabildiği kızı omuz· 
!arından tutup ayağa kaldırarak: 

- Gir! 0 1im ... • dedi -
Ve, kaşları, göz'eri, dudakları, 

burnu, fanile, bluzu, etekliği ve 
her tarafı •kalalım! kalalım', diye 
haykıran Perihanı, giideri manto
sunu givmeğe zorlıyarak odadan 
çıkardı: 

- Olmaz •. Ka·qmayız. Beraber 

ceple kavga eden adam Recebi ye
re yatırmı.ş, üzerine çullanmıştı. 
Elini arka cebine attı. Recebi vu
racak zannettim. Cebimden sııs
taL çakımı çıkarıp açtım. Çok sar
hoştum .. Ondan sonra ne olduğu
nu bilmiyorum. kbdullah: 

- Vuruldum! deyince korkum
dan .kaçmağa başladım. Biraz ile
ride, bekçiler yakaladılar. Ben Ab
dullahı vurmadım. Vurdumsa da 
bilmiyorum. 

Bundan sonra, muhakemenin u
mumi hfrkümler dairesinde de
vam etmesine ve Sadullahın tev
kifine karar verilmiş, muhakeme
nin devamı 'başka güne brakılmış
tır. 

Bir ihtikar suçlusu 
Adliyede 

Mürakabe teşkilatı dün Galata
da Mantarcılar sokağında kırnacı 
Koç.oyu ihtikiır suçundan adliyeye 
vermiştir. Koço 7 liraLk demir 
boruyu 15 liraya satarak ihtik&r 
yapmaktan euçludur. 

yola çıktığımızı bilenler çok. 
- Bilsinler varsınlar. 
- Daniş duyarsa? 

- Ondan korkum yok ... İskaıı· 
daldan da korkmuyorum, dedi lro· 
dudan da korkmuyorum. Seninle 
beraber olmak istiyorum. Nekadar 
mümkünse o kadar çok ... 

- ...... 
- Amma sen islıemiyorsan ona 

bir diyeceğim yok. 
- Ben böyle birşey söyleme -

dım. 

- O hal<H!? 

- O haldP ... Gitmekten başb. 
yapacağımız ıiş kalmadı. 

- Hayret! Ne çabuk bıktım 
benden ? 

- Senden bıkmış olsam, gelir
ken otomobilde söylediğin bir 
söz bevnime saplanıp kalmauh. 

- Hangi sözmüş o ? 

- Şu, seni Danişe bağlıyan ha-
tıra .. 

- Bak sen hele ... Bunu o kadar 
merak mı ettin? Gel, odava gi· 
relim. anlatayım, 

- Otomobilde anlatırsın.. 

ÔzTOrkçe 
isimler 

Tekmil kaza, nahiye, 
sokak, dağ ve nehir 
adları tetkik ediliyor 

Dahiliye V ekfileti biitüa Vill
yetlere yeniden bir taminı yap -
mış ve her vilayette birer ko -
misyon kurularak, bunların kam, 
nahiye, kasabalarla, muhtarlık, 

muhtarlığa mahalle halinde ıner
but olan köylerinin isimlerinin ve 
cadde, sokak, nehir, dağ, tepe, ! 
göl adlarının türkçe olup olmadı- ' 
ğını tetkik etmelerini bildirmil • 
tir. 

Emre göre türkçe olınıyanlaruı. 
manaları çıkarılarak kullanılma

larında mahzur olanların yerine 

başka ve öz türkçe isimler bulu

nacaktır. Bu hususta en kısa bir 
zamanda netice Vekalete bildiri
lecektir. Vilayetimizde bu mak

satla mektupçu B. Osmanın re
isliğinde bir komisyon kurula -
caktır. 

ŞehircWk miltebas
sısı Bursada 

Şehircilik mütehassısı Prost 
bugün Bursaya giderek Bursa 
imar planının tatbiki üzerinde 
me~gul olacaktır. Prost Bursanın 
2000 de bir büyüklükte yeni bir 
planını bitirmek üzeredir. Müte
hassıs Çekirgede ev yapmak isti· 
yenlerin müracaatlarını da tetkik 
edecektir. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunun laallyeU 

Çocuk Esirgeme Kurumu faa· 
liyeti için bir istatistik hazırlan
mıştır. Buna göre Kurum kurul
duğu 922 senesiııden 939 senesi 

sonuna kadar 3,460,990 çocuğa 
yardım etmiştir. 

Bu yardım yemek, e•bise ve o
kul levazımı vermek suretile ol

muştur. Kurumun bütün mem -
lekette 129 parça gayrimenkulü 
vardır. Yine bütün memlekette 

Kurum tarafından 270 Çocuk Ba
kım Evi, Doğum Evi, Dispanser 

gibi hayırlı müesseseler açı.lmış
tır. 

940 senesinde Kurum, 704 bin 
çocuğa yardım etmiştir. 

Llıe beden terbiye. 
sı iöretmenlerlalD 

tlcretıerl 
Orta Okullar ve Liseler arasın

da yapılan spor maçlarında vm

fc alan Beden Terbiyesi öğret -
menlerine munı ım iicret veril

mesi kararlaştınlmıştır. Bu mak 

satla birkaç güne kadar ıstenilen 

tahsisat VekAlett~n gelecektir. 
- --•l--

Bakırköyünde bir 
peynir ihtikarı 
Bakırköyünde İstanbul Cadde

sinde 30 numarada ekmekçilik 

yapan Mustafa Hamurcu, beyaz 
peyniri 55 kuruş yerine 72 k.uruf
tan Emin Kırcalı isminde birine 
satarken yakalanmış, ihtikar IJU· 

çundan hakkında takibata baf· 
lanmıştır. 

Kızın üst kattan alt kata hı -
mesi, daha doğ'I"usu indirilmesi 
ve taşlıktan otombile nakli kolay 
olmadı. Genç irisi Perihan epey 

kuvvetli idi. Evveli, inmem de 
inmem diye tutturdu. Taşlıkta 
bir hayli debelendi. Nihayet, baş· 
ka çare bulamadığı için deli 
kanlı onu salla sırt edip otomo
bile kadar götürdü. 

Şimdi .kar dinmişti. Kuvvetli 
bir rüzgarın hallaç pamuğuna çe
virdiği kar bulutları arasından 

arasıra kendini gösterebilen ay, 
köpüren denize vuruyor ve üs
tünde tek insan görünmiyen yola 
evlerin gölgelerini düşürüyordu. 

Tarabya koyunda demirli kot>ra
ların yanından geçinciye kadar 
konuşmadılar. Otomobil, sağdaki 
kestirme yola saparken Perih8Jl 
mırıldandı: 

- Yaz gelse de kotraya binsek. 
Yeminli idim amma ... Yeminimi 
tutamıyacağım. 

Naci dalgındı. Kızı cevapsız bı
rakmamak için sordu: 

(Arituı 't'a.r) 

Alman • Yugoslc.. fı 1 
Yunan b.arbl J.ıan 

Yazan: Ahmet Şükrü ES "J i i 
Balkanların sulhunu korıı ıf, ltatı 

la alakadar oldu{:unu tekrar lafyı 
rar boyan eden Almanya, ııı n 
arkadaşı olaA İtalyadan sont• taz 
bin ateşini Balkanlara cetir 
cumartesi günü akşamı sab•(JI D 
r·• •iklaliui korumaktan ba~t ve 
bir snçu olmıyan Yugoslavı·• "nd 
manyanın taarruzuna uça p 
~- • _ .... J .... ,.;.._.u.anua topı ı lil: 
rmı ltalynya karşı müdııf~,ı de 
mekten suçlu olan YunaoiS'\ m 
harp ilan etmiştir. ç 
Ahr.anyanın Yugoslavya {t ıştı· 

anistana karşı taarruza ı:•~7ıva 
için ileri sürdüğü sebeple!' kı • 0 
yi tatmin etmiyecektir. Svel~ ve 
hükO.metile Viyanada imzal 
p.kt ile Almanya, Yugo•I•> 
mülki tamamlığma riayet e 
ve topraklarından asker gc(. 
meği taahhüt etıni~ti. Yeni ~ 
met de ayni şartlar dairesinde 1 

manya ile anlaşma.' ı redd 
miştir. Fakat yeni hükümetiıı 
ettiği bir nokta Yugoslavyaııı' 
tikliiline riayet edilme i idi. 
üçlü pakta iltihak, Yugo•lavY 
istikliıliyle telif cdilebil•e:di, 
anlaşmıya varılmaması içjn 
dn hiçbir sebep me\'rut değild 
manya bu nokta üıerindl' "f\lt nı 
lavya ile müzakereye bile 
memekle yeni nizam •tatUko 
istiklal mefhumile telif edil 
yeceğini itiraf etmiş oluyor. 

YunanL tan hakkındaki il 
!arın biç tutar tarafı yoktur. ~I 
nanisan harp çıktıktan sonr• j 

11 
,;•n teşrinievvel •onlarına ksıli~ di 
tizlikle btaraflığını muhafsıl b 
mişti. Bir gece yansı, İta1)'88 d 
çisi Yunan Başvekiline bir 

0 
matom tevdi etti. Ve bir ka( J,:ğ 
sonra da İtalyan askerleri "f )llın 
hududunu geçtiler. O giindctı i 
l't 11anisbn toprakkrını İ•al! · 
karşı müdafaa etmekle ın• ' 
dür. Hatta Almanyayı kışkırtı': t 
sın diye, İngiliz a•kerlerini )' }i 
ma çağırmamıştır. Eğer son ı·nı, 
ler içinde İngiliz askerleri 1',;,İ 
topraklarına ayak basmıı is•· 11 

Almanyanuı Bulgııri:;tanı bit 
reket üsru olarak kullanıp d• 
nanistana karşı harekete grÇ~ 
niyetinde olduğunun anlaşt~ ol 
olması iizerie vukubulmu~tııt•' 

Hakikat şudur ki mihver, ın 
kün olduğu takdirde sulh yol"" u 
ve mümkün olmn.-a silah!~ Ar 
kanları istilası altına ge~ır 

geçen sonbaharda kararlaştı1 
tı. Bundan sonra Romanyayı ı 

lim ve terbiye kıl'aları. nıuiJI ./- t 
tında aske~ yığıldı. Bu ku\'vel 
şısmda Bulgaristan mihver• 1 
yun eğdL Ve topraklarının b 
ket üssü olarak kullanılnı• 
razı oldu. ~lihvcr Yuı:oslan 
ve hatta Yunanbtanııı da h• 
eğeceklerini ümit etmekte idi 
bir aralık mihverin Yugosl• )r 
hakkındaki ümitleri tahakkıJI h 
der gibi oldu. J. 
Yugoslavyanın Alman tasr d 

başlamazdan birkar saat ~ 
Sovyetler Birliği ile bir saJdı~~l.l 
!ık paktı imzalaması dikkat~ '"'-e 
tır. Pakt hakikatte ha>it b•f. "/k 
dırmazlık paktından daha şwı'ı 
lüdür. J:. 

Yugoslav milletinin bu mii' , 
lede en büyük kuvvet kaynail~ 
tiklfil uğrunda dövüşmekle bll _.. to 
duklannın bütün Yugoslavlıır, 
takdir edilmesindedir. Yug• 
lar böyle çetin mücndele)·İ ~ 
de de yapmışlar ve bütün nı• 
ketleri istilaya uğradığı hald• 
nunda muıaffer olmuşlardır. 
ver devletleri bilmelidir ki. 
!etlerin yeni bir din gibi beıılfl' 
dikleri i•tikl:il aşkı silah kil 
tile sönmez. Mihver dnlctıerl 
bu mukaddes aşkın verdiği ~ 
vetle milli birliklerine kavııjn 
!ardır. İtalya 'e Almanya ~ 
birliklerine kavuşuncıya · ı t 
yaptıkları istiklal mücadekte"' 
de dnima muzaffer olınuşlardıl 
zafer yalmz maddı ku\'vrtle ;> 
eılilıııeıniştir. Bugün Alınau'-1~ 
İtalya, Avrupa milletle jnc '/i 
131 hakkını tanınınmakla. ke11

1 rinin biiriime~indc ,,~ ku,.,-rt 
mesinde amil ola rrrıısipl'' ~ 

kar etmektecliTll'r. Almaıı~ 9
11 

İtalya bilmelidirler ki Yuı:o' 
ra \'C Yu :ın"stnn, istık1ül'erı 
runda kanlarını akıtmak 3~ 
kinmi\'en bn i'kl millet. s'l"~I 
teınio .. edebil cri1 i ı-.t·~it ., er 
den daha devamlı ha) ata ınnt 
dırlar, 



y aktiyle Yunanlıların iki 
_kaya üzerine kurdukları 
küçük memleket tarihin
de büyük bir töhret ka· 
zanmıt bir yerdir .. 

Eaa=ii· 11 / 1~AHKEMELERDE ~ 
1 Hay Allah senden 
razı olsun evladım!,, raca dair.. Şekerden Mamul maddele· 

Şe "erU maddeler 

) 1 tından Draç zapıedllılliştir. Avns- rin, ıon fiyat terellüü dolayı-
~.:aa: ALi KEMAL SUNMAJi turyalılarla Almanlar Adriyatik· ıiye, pahalanmıyacağı, daha 
"Jki faiınler bu harpte kendile- te Dracın önüne maynler dökerek doğrusu pahalanmaması lii· 

1~ atırıatmaktan geri ~almad!: burayı korumak is1emişlerse de zun geldiği teabit edilmi§ti. 
, afya ile tarihia temın eıtıgı İngiliz, Fransız, Sırp tarafı bütün Gazetelerde çıkan bazı oku-

ne ole oha vakit vakit ken- maynleri toplamağa mnvaffak ol-
lazeleınektedir. Draç da böy· muştur. Dratın böyle müttrfikle- yucu mektuplarından anlıyo-

"Apartmandan vazgeçtim .. Şimdi 
ben paramı kimden alacağım?,, 

1 =Yazan: BfJSEYİN BEHÇET =t--rııavutluktaki baglinkü ha· rin eline geçmesi Avusturyayı.d,, ruz ki, şeker fiyatının kilosu-
lıl l>raca da büyük bir eltrm- Almanyayı da çok diisündürmek· nun 50 kuruşa yükselmesini 

·ı .. müteakıp, bir kınm •ekerli a.t verdiriyor. Çünkü Adriyatik ten geri kalmamıştır. Çünkü Draç-
'nde bulunması \e Arnavut· tan asker çıkarmak suretı e mut- % 

paytahtı Tinnın iskelesi el· tefikler çok iş görebilirlerdi. Ge- maddeler de fiyatlarına zam 
'' ı itibarile Draç ele geçirilmesi rek Avusturyalıların ve gerek ou- etmiflerdir. 
~.J de tuıulınası için uğraşılan !arla müttefik bulunan Bul~•rlar Meselii, küçücük bir pasta 
l>'\·m '!tir nokta demektir. için bunun iyi olmıyncağı 1'e•ap üzerinde, bir kilo fekerden 

ç pek eski bir yer cıiye ta- ediliyordu. Yugo>lavya o zaman· 
1 k ne nisbette bulunabileceği 

ı~tır. Eski Yunanlılardan kal- lar Avusturya ve A maıı uvveı-
~1t"·ayetlcre göre do Dracı va1'· !erinin işgali altına r.irmiş, (eda- aorulmıya değer bir aualdir. 
ı oreııt Yuııanlılan tesis et· kar Sırplar sanki umumi bir mü· Bir şekerleme tanesinde, ne 

ti Ve oralarda (ırlınalar genıl hacerct helinde danları ·~~rak kadar şeker vardır? 
8 ın gözüııli korku iııı;u içuı Arnavııtlu ~uıı çetin kayalıldarmı Yani, kiloda on kuruı ar-
) Ya •tehlike! • mllltasına gel- geçerek Adriyalik snhil:ııi bu1nııış-

'zere •EpidammtS• de \er. Jar, Korfııya geçerek orada bir or- tan feker fiyatı, bu çeıit mad-
olarak kiıçük Dracı ikı bil du ,·iicude gctirmi•lcrdi. Alma·•· deler üzerinde ne~crece mü· 
a~·a üzerine kurdııklan ıçin lar olsun, Avusturyal hır ,.c Bul enir olabilir?. 

•ki kaya. maııasına ·Dirah· garlar olsun ° zaman İngiliz, Fr. n- Bir tesir vardır; fakat, her-
~dmı vermı<ler. Gerek tiirk· sız ,.e Sırp müttefik kuvvetler! k l dd • ı ı halde, §e er i ma e satan 

•Draç•, gerek Amavutla- nin tekrar Yugo• avyayı e e ı;e-
cdigi •Durres. isminin )'lika· çirdiği takdirde Viyanaya ve ora- bir kısım ıekercilerin hesap 
Ceçen Dırahy-0ndan geldiği dan da Berline kadar varabıkc.,k· ettikleri kadar değildir. Ner-
lıyor. llulasa burası vaktile !erinden endişe edi)·orlardı. de kaldı ki, fekerden mcimiil 
nlı\a,, tarafıııdau t....:• edil· Fakat Balkan cephesi sonradan 

·- "t k • t maddelere, hiç bir guna zam 
idi- ·e onlar orada uzun zaman Bulgaristaııın mu are ·e ıs eme-

ını la · · sile umumi harbin Balkan cephe· yapılmaması, daha evvel ka-
ııl r, sonra civardaki Ilıry;ı .ındarları tarafından zapte- sindeki safahatı değişmiş ve çok rarlaftırılmıf ve alakadarla-

• ' onlardan da kanlı ınuba- geçmeden Avu turyanın ve daha ra da bildirilmiıti. Herhalde, 
er n t ı •oııra da Almanyanın mütareke 

e ıcesinıle RomnWar a - • b d b k il ır " .ı·. b. 1•stedı'klerı· görülmü•.tür. a mevzu a, azı ıe ere e-
,; uen ıgine göre buraya ır "'onı ı · Söz Drocıa ehemmiydi ile lıa- rin daha çok insaflı olmaları 
n 

a ı gelmiş, yerle~miştır. b d 
r. m bir Ç-Ok da meşhur a- uya kadar geldi. Draç uıı an gerektir. 
,, darı siyaset icabı kendilerini sOlll'a da e ehemmiyetini muha- BURHAN CEVAT 

n k faza edecek r;örilnüyor. ı ""=============-8dl\ d. uza tutmak lüzunıun• I----- ı' 
,. ınee meukıibiyet zamaala- I d 

burada geçirirlermiı. Taşla yara a ı 
r daa uzun bir zaman geçtik· ctbalide Hacıkadm mahallesinde A-

aÇ ~llta nihayet Roma iınpara- ralık sokağında 4 numarada oturu 
.Jıgu ~ustafa ile ayni yerde mukim Hüse-

1'"'iı şarki ve garbi diye ikiye yin bir kadm meselesi yüzünden Ye-
cPl"1~ea şarki Roma devletinin pi!tulumbada Pazar yerinde kavga et-

'aır _ıne ver ilmi' ve bu im para· ın~ler ve Hüseyin Mustafayı taşla ya-
~ •Kostantiııiye. dea soa· raıamııtır. 

·ır t ,:~~'bur şehri sayılını1şt~. 1-.. = .. = .. =.=.=.=H=...,A=--=L==K==.:::::= 
. r ... Roma imparator ugn 

) /ı''haYet br gün kendini tuta• 
n J..ş, ~~yıf düşmüş, Draç &ibi 
t' ını hır merkezi de imparator· 
ise, n düşnıanları tarafından up· 
bir t:niştir, 

SÜTUNU 
lı V• lwi Arıyanlar, 
,ikayetler, temenni
l~ o• miif.lıill•r 
Geaç bir kız iş arıyor 

d~ ur vekayiden olarak Dr•· 
• JA ;ntOdik Cumhuriyetine ceç· 
aşı t 0 ltıası kaydedilebilir. Ondan 
ıııt· • llicri 908 senelerinde ikinci 

• ~" :~ lleyazıt zamanında fetho-
). ..ı~ &n Dıaliımdur On altı yaşında, ortamekt<>p Jk.incl 
la Jl'!'>r•nl · ' b · ge ç kızım A . .a b· erın anlattıj:ıDa gör• Draç ını!ından ayrılmış tr n · • 
cıtr.' ır kı il evl vaziyetim dolaylsiyle çal~ıp ha .. 
• .Jı. b' oyuıı nihayetinde k"1 tıtl'i"',_ ~ burua iizerı·ndedir. ,;:i. atımı istikbalimi kendim yapmak 

,. ..,r f " Y b '.yetinde olduğumdan hususi 
yı ı a .ında bir de tuzlu gölü mec urı r R . lerde yazıhanelerde herhan· 

aJJll ~ t~r ıvayete göre vaktile şi· ~ile~s~searıvo::Um. Bana şe!kat elini u· 
·el hr~lından denizle ihtilat e- gı bır ış l . muhterem iş 13hiplerinin 

ııı ı· zatacak o an . S t (N e · tınan b · · Li . raf Gazetesı Hai.lc unu · 
r lkinc· B ı urası ımış. .. Son Te1g mUrar.aaUarını rica ede-

b ığı "~k· •Yazıt zamanında a· D.) r\IIDuzuna 
bura) ıt düşman Venedikli· rim. 

,,. ara geın·ı . . ti. ', e Jtu ı erıııı ge rme· 
b0• hat k şı Çare düşünülmüş ve 
l
·di apatılını•t D .. 1 .. ,_ 

ette .. , ır. raç go u '"' 
oslD >ra vueude gelmis -0luyor. 

ııl •ııı e ·kid ' 
k thurdur ea kalma kalesi de 

/. kat ce' 
ar ldığı söı:n nnı11nı1 harpte ka· 
'..fıııiy~t et 1!raca yeniden e

dı~.l"anlar . ~erdınniştir. Buı;üa 
te l"l iaşe ıçı.n. Arııavutluk sa.ıi· 
bi~keı· • 1tnuhımmat ve sevkiyat 

.. ı o arak t 
ş ı harpte d anınan Draç ge-J:.n iınp e Avusturya - :\taca· 
ııc ki de ~ratorluğunun Adriy• 
si• di~or:~z kuv"etlerine üs teş· 
bili foplıuı · Fakat Kodu adas n· 
vl•ıf an Sırp kuvvetleri tara· 

goı~ lD 

it Arıyor 
. . 10 uncu snıtına devam et-

Lısenın ~ ·t ol 
· allevt vaziyetim mu.saı -

medkı::~~ hayata atıtınak ıneoburiye
uıa ııru· vuk t 7a tındeyiın Ticaretbıınelerde, a . a -

d m~tbaaıarda çatışırım. iş arıyo-
nın a, . · · Son 

M hterem İ1 sabıplerının 
ruı;n.:._, ~alk Sütunu (M. A.) ruııııı-
T•"'' - .. ---u·~ 
-ınıor--

Geleo Mektuplar 
an Jl(obınure: Eyüpten, B•Y Kl-

118Y ıld Pekak Bayan M.-. T, 
tıp, 24 "i Se:·patik. Mdbeccel, Utanıaç, 
ıı:ayrıye, Bursalı. Ş. T, R. R. 27, s. H. 
Şir111, 11 1 

3 
eımlı; olan ve mil-

li'. p..y namlarınıı g . tt"ği · 
' s.ldınnanızı ılAn e ı mız 

kerreren 15 1g arasında aldır· 
mektuplarınızı -
ma.nız mercudur .• 

i ııı - tın ROMAN: 107 

ff en de -Seoeceksin I 
•;:; Yazan : ETEM iZZET BENiCE -
tıetİ 11 •. ~ astana . . 
gı · J, ha •. -Ye gıtmek olmaz. Gı-
'll~ıı".. 

1 
Şkatıp c(cndiyi bulurum. 

ıa tancv .. ' .. ·a tdi . e gonnerırım. 
Jı !eh~ ll~ından daha pratik, da

Jelt azd 
1 esı, bir hattı hareket o-

rdı1 
11

'· Saate baktım, on bir. 
en1en ·ı . tle .., . . ıı:ı sem mı?. 

ı"''\e d·· .. 
,., · u~undüm. Fakat: 

an. V Saat 
ne I• i~or Yarımda Salih yemeğe 
krnıfl nı ·O vakte kadar gidip gele-

11 .. 
. \ ,., ·d· 

1 ' ını .• , 
µJer ~ ki og eden sonraya bırak· 

n,.,.. b' bu bırakışımda da herhal· 
. il lİ ük . 

uıt"' l!t 
11 

) . L'~bct \'ardı. Amma, 
ııcrı • , ~tlıp gılm ui beklemek 

ıın ıçın ne m'" ,ı, b. l onu . h ,. azap o • 

b 
atladım , .• a-

D~U bir ara aya 

rabacıya: b . go··tiir 
Çabuk enı . . 

- . adresini verdım. 
D. ·erek evın . . . 

ıy 1·· ti efendıyı evın· 
Bu saatle baş ,a P ktu. An· 
de aramamın ınanası yo 

cak: . . in belki eve ha· 
- Halil Necıp ıçd bunu öğre· 

ber gelmiştir. Or~ aıı baskiıtip 
d 

. ·c gıtoleuır, ~ 
nirsem aırey Jüıuın kalnıaz. 

f d. . araınan1a e en ıyı fakat a-
D. . düsiinilyordunı. ' 

ı~ e . ~ • ·nıe sıiYınıyor, me-
rabada içım ıçı ·i/ oluyorılnııııı. 
raktan çıldıracak gı ı 

_ Ya ölmüşse?. . ·,.de. 
kafamın ıçı 

.Ama bir kızcağız oto
mobil altında kaldı 
Kasın1paşada Kaş sokağında 51 nu

marada oturan iki gözünden Ama Hüs

niye isminde bir kız Beyoğlunda Ha· 
malbaşında Aslan sokağından geçer
ken Murat Panzot idaresindeki 2601 
plrutalı otomobil çarpm11 ve zavallı 

kızcağızı yara~tır. 

ErgeDllk 
Cildimizin içinde kılların büyü

yüp uz.amasına hizmet eden kü
çük betler (Guddeler) vardır. Bu 
bezlerin koyu ve yağlı bjr mayi 
neşretmesi üzerine yüzde f.erıen
lik> denilen hastalık husule gelir. 

Kılların gıda almalarına h.iz
met eden bu guddelerln yollan 
kapanır. Bahsettiğimiz mayi ka
tılaşır ve lütucetli bir peynir kı
vamını alır. Bu yüzden de çehre
de· husule gelen sivilcelere .. er
genlik> derler. 

Ergenliğin muhtelif s·ekilleri 
vardır. Bu da ekseriya midenın 
muntazam i~lemt"mesınden ileri 
gelir. Tedavi esnasında mideyi 
yoluna koymıya dikkat etmek lA
zımdır. Haricen de kitkürtlü ve 
kurutucu pomatlar kulanılır. Bir 
doktor sivilce yerlerine sürülecek 
pomada için derhal bir rccete ve
rebilir. Ergenlik bilhassa yazın 
daha müz'ic, manzarası biç te hoş 
olmıyan tedavisi kabil bir hasta
lık olduguna göre, hemen icabına 
bakmalıdır. Aşağıdaki tertibi de 
kullana bilirsin iz: 

10 Gram vazelin. 2 Gram üstü
bc~, 1 Gram kafuru, 1,5 Gram a
sitbori.k:. 

Bu merhemi sivilce olan ,.erele
re sürersin.iz.. 

almıya asla tahammülüm yok. O
nun kurtulmasmı, mutlaka iyilel" 
mesini istiyordum. 

- İyidir!. 
Roberini aldığım andn herhal

de içim biilün yeislerinden ve pas
larından silinmiş gibi birden yu
nacak, feraha çıkacak, sinirlerim 
düzelecek, beynimi huran utırap 
silinecekti. Amma bütün bunwı 
sonunda ne vardı?. Ben Halil Ne
cibe: 

- Seni seviyo,.uın artık!. 

nu diyecektim?. Bunu bilmiyor
dum \e .. bunu bir kerecik bile ol
sun düşünmemiştim. 

Araba evin sokağına yaklaşırken 
birden aklım yine bir başka nokta· 
ya saptı: 

- Eve ben gitmiyeyim. 
Dedim ve .. karar verdim: 
- Arıtlıacıyı göndere) im. Sor· 

sd. öğren 'in, gelsin!. 
Ye .. hemencecik de buna karar 

verdım. Sokafa girmeden arabayı 
durdurdu 11.rabaaya: 

Siyah ~arsanı, yaşlıca ve safça ' 
bir kad.'1dı. El ndc pullu tır istıda 
ile Adliye koridorunda dolaşıyor, 

her mahkemenin b ,.ınde b.r defa 
durup bı'ley anyormwı gibi içe· 
ri .. " .slı".üyor, tekrar y~·rüyordu. 

Bir avukatla karşılaştı .. Elin -
deki ka.,.rıı u:ı;atarak. 

- Ev :<l~'ll, dedi. Ben bunu 
nereyt' ve•cc('ğım? A••ık, nere • 
lcre gidece1;..nıi, k.mkr€ ı!anışa

caJ' ı, n yal'.)ac:ığl.L'ı ş ... ....m 
va'.a,. . S va hına, Al :ıh rızası 

içb, t· nu nereye götürüp kime 
verece mi söv le , ver .. 

Av>ı t, K 1:l ncagız n elindeki I 
istıdayı alıp okud~ .. Om! :'.! sınra: 

- Aşağı kata in .. cMuddeıu -
mu"lılik neredC'dir?• o,ye sor. 
Kime sorsan gösterir .. Oraya ve· 
rirsın.. dedi. 

Kadıncağız: 

- Hay Allah senden razı olsun 
evladım. Yol gösterenlerin çok 
olsun .. Maliım ya ben kadınım .. 
Yol b; mem, iz bilmem.. Böyle 
şeyler başına gelıniı değil mi. .• 
Hay Allah seni anana babana, ka· 
nna, e> !adına bağışlasın. Allah 
her isini asan etsin .. Tuttuğun al· 
tın olsun evladım. 
Mırıldana mınldana, dualar se

nalar ederek yürüdü, merdiven· 
lerden inmeğe başladı. Ben de 
hızlı hızlı yürüyüp arkasından 

merdivenin yarısında yetiştim. 
Valde hanım, dedim. Müddeiu • 

mumiliği mi arıyorsunuz? 
- Ya evladım! dedi. Mütteyu· 

mumluğu arıyorum. Nerededir? 
- Size ben göstereyim .. dedim. 

Aşağı kattadır ... 
- Hay Allah senden de razı ol· 

0<1n evladım .. dedi. 
Yanyana ~rüyoruz. Ben, bu 

kadarlık ahbaplıktan istifade e • 
dip ye:ı'.den laf açtım: 

- Ne yapacağız Müddeiumu
milikte• dedim. Bir işiniz mi var. 

- İşim var, ya çocuğum, dedi. 
Allah ınüstehakkını versin, beni 
bir dolandırdılar ki ... Neye uğra
dığımı ~aşırdım .. İşte böyle şlındı, 
ellinde 1'ağıtlar, kapı kapı dcla -
şıyorum. 

- Nasü dolandırdılar? dedim. 
- Eltettıe okuman vardır; al 

oku da bak, anlarsın! dedi. 
Uzattığı istidayı okudum. Müd· 

deiıımumiliğe hitaben yazılrnı,tı .. 
Seki.: bin lira dolandırıldığını, bu 
paranın kendisı,,den emlak ahır. 
satımı bahanesile alındığını bildi· 
riycr, adresıni yazdığı bir kadın 
hakkında takibat yapılmasını is
tiyor .1u. 

- Na~:! d~landırdıl:ır, valde .. 
An1atıtr mı~ınız' dedim. 

- Anlatayım evlMun .. Zaten 
içimi boşaltacak, derdimi dinle • 
tecek ta~tan adam ar1vorum, de
di. İleride, Ticaret mahkemelerinin 
önündeki bir kanepeye yanyana 
otuırcfak; kadıncağız anlatmağa 
başladı: 

- Mevlam ıı;:mi gani rahmet 
eylesin .. Bizim efendi, iç Bedes
tende antikacı ;di. Allah size u
zun ömürler versin, merhum öl-

Diye, evi tarif ettim ve anlattım: 
- O eve gidecek, dün buradan 

bir hasta götürülmüş, sıığ mı, ölü 
mü, bir haber aldınız mı?. Onu 
öğrcnm"k istiyorum, diyeceksin .. 

Ve .. iliive ettim: 
- Kim soruyor? diye öğrenmek 

istiyorlarsa, dairesinde çalı.şan bir 
arkadaşı merak ediyor, beni gön
derdi, dersin. 

Arabacı: 

- Peki ... 
Dedi; giderken birden aklıma 

geldi: 
- Aman, sen gidince atlar ara-

bayı alıp bir yere gitmesin?. 
Arap arabacı atlarına: 

- Hööössst!. 

Dedikten sonra, dua der gilıi 
daha birşeyler s"öyledi: 

- l'lterak etmeyiniz, hiçbir yere 
gitmezler. Hayvanlarım yuınu

şakfır!. 
Diyerek yanımdan ayrıldı. 

1
. '.I edebilmek de a ·rı ve 
ıır ıztı P h kay . l h. e,ı. 

Diye bir soru. . ı.urgtılanılı· 
dağıldıkça kalbıııu~. tilıı jisabma 

g"u1ı ,.c bir sızının ıdı \'c an· 
h. ı! '~· u 11. 

dağildı~""'. • .. c bir J;ara b beri 

~ B n seni bnrada bekl ~ce- 1 

Onun dönüşünü ne kadar miit
hiş bir azap içinde cklcdiğimi an
bta 11am. Her saniye bnıın bir aat 
kad~r uzun \'e agır gcli ordu. l\te-, ın en1t' . • .· , - . 

ınıJ yı · P gıtnıMının 
" en d evden cıktım. Jyorduııı ki, bo) le 

&~~ 1 

duğu zaman, para da bıraktı, pul 
da, ev de, bal'k da: .. 

Parm2kl2 •ile sayıp bir hesap 
yaptıktan sonra: 

- Tam işte bu sonbaharda 
dokuzuncu sen" bitip ona basa • 
cak .. 13 rı de<c ki: cA kadın, e -
vın mi : okt ı:-arkıı> ~ck'u? 
Nene liızım senin ap:ırtunıan al· 
rr.ak • u c nyada şc} tan çok .. 
Aklı~ .ı. pırd p 

- İ le 1' r apartuman al' diye 
zorladı r. Tar ld r r ka· 
d.n • <lı ı bir kadı ı t r a • 
partımo.n s ttığın• s c.' Git· 
tik b2'-t k. G w ıt .• Al ı Anartı· 
m • J t d; c-ek yok .. B n oları, 
ha\'agaz1 ele.n!r... t ~r1 cpsı 

tamam!.. ıç ti . guz<'l aı, ı b" • 
yalı .. Do -rusu peK ><'ğ •el m. 

- Kaça ve•ıyorn .. n z? _dik. 
- Yir ı bın lira! dc<iı. Pazar· 

lık, pEzarlık; on .ı1•ı bin l•rnvn 
ind rdik. Kad 'l, pa-anın yasını 

pc•m ıst v 'l! Yani pcv istiyor. tht 
tarafını da takrir verirkm ala • 
cak.. 13.ı.na bir senet ve "ı. Sekiz 
bın liravı t kır tıkır saydık. 

Birkaç p,Ü'l sonra, takrır içiıı 
kacl ' , ttık 
Kadın da, kenai apartımanında 

oturuyoı-. Kapı}~, bir delikanlı 
açtı .. 

- Ki~i istiyorsunuz' dedt 
- Hurşide hanımı istiyorum, de· 

dim. 
- Hurşide hanımı hastaneye ya 

tırdık! dedi. 
- Vah vahi Çok mu rahatsız 

zavallı' dedim. 
- Zaten ötedenberi sinir has· 

tasaydı .. Son günlerde büsbütün 
azılı.. Has'ahaneye yatırdık .. 

-Vah vah vah vah\ Dedim. Ya· 
kınınız mıydı? 

- Valdemdi efendim .. neye a· 
radınız? 

Hal ve keyfiyeti anlattım .. 
- Apartımanı alacaktık! dedim. 
- Aman efendim brn apartı· 

manı satmıyorum .. Dedi. 
- Apartıman- Hurşide hanı 

mın değil mi? Dedim. 
-Evet ama, dedi, valde rahat

sız olduğu için böyle şeylerle alıl· 
kası yoktur. Onun para islerine 
ben bakarım .. Ben vasisiyim ... 

- Şimdi biz paramızı kimden 
alacağız? dedim. 

- \'al!ahi kimden alırsanız a· 
lınız .. benim zaten böyle bir pa· 
ra alındığından da haberim yok.. 
dedi. 

Gördünüz mü şimdi başıma ge
lenlrei .. Sekiz bin lira gitti.. 

Şimdi ben böyle kapı kapı ko· 
şup dolaşıyorum. İşte senin an
lıyacağın bu evladım. 

Sade benim değil, benim gibi 
dört kişinin da ha parasını almış
lar .. Kiminden beş bin, kiminden 
on bin! tutturabildiklerine ... 

Bu da yeni usul bir dol;.ndırı· 
cılık olacak... Acaba ben bu pa· 
rayı kurtarabilir miyim? 

- İnşallah kurtarırsınız, valde 
Allah ya.rdıI'lcınız olsun! Dedim 
ve biçare kadmdan ayrıldım. 

rak ve sinir damarlarımı adeta 
patlatacak kadar germişti, Ve .. 
ömrlimde ilk defa arabacının gP.
tireccği haberi beklerken titredi
ğimi hissediyordum. Hem, bu ne 
müthiş bir titreyişti. Çene kemik· 
!erim bir sıtmalının titreyi~indeki 
deh~etle birbirine çarpıyor, bütün 
vürudüm onun sarsıntısı içinde 
kıvranıyordu. Hele onun sokak 
başından dönüp geldiğini gördü· 
ğüm vakit: 

- Sağ mı, 

Ölü mü?. 
Diye alacai,'lm balıerin merakın· 

dan düşüp bayılacak gibi oldum. 
Arap geldi: 

- Dün hasfaaeye cötürmüşler, 
sabahleyin ... 

Diye uzun lıir cU...le ile aalat
mıya başladı. O kaılar abır.ızılım 

lr.i: 
- Baııa yalelli okuma .. 
Dedim ve kelimeleri ağzımın i

çinde yarımşar bıraka bıraka: 

- l\la\ alin sırası değil. Ölıniif 
mü, yaşıyor mu?, 

(A ı Var) 
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Başr. a ·,arrırıer 

Ne Diyorlar 'l 
IKDA.ltl 

Proı .. ör Şükrü Baban taı-a!ındaa 
•Stalin Prensibi> ba:;lıiı ile yazılaa 
Başmakalede ~öyle denilmekted.r 

• Sovyet Sl&via.riyle Balkan Slavlan 
arasına Romanya gibi hafif bir perde 
değil, Alman ordusu ııtibi kUVVt!tli bir 
set çekilmıştir. Bu vaziyetin fıoloskova
da hararetle alkJ.şlandı~ını gösterecek 
hıiç bir delil yoktur, Billıkıs Sovyet 
matbuo.tının kaleın yti.rutüa tarzları 
daha ziyade ve zımnen Alman le§eb· 
büs ve hareketnl ademl tasviptir. Bo· 
ğ:ızıar mı.ntnkası cı»arma gelıudikc• 
bu ho~utsuzluğun artması zaruridir. 
& sen bu bakımdan Amerika Ayan 
ıı.teclisi llaric :ye Encümeni Rel!i har
bin Bd.lkanlarJa gcnışlemeslnin Al
maıılar 1çln çok !elii.ketl.l olacajaını 

"Adaptasyonca" 
ş61ıretl nasd ve ne

reden çıktı? • 
Dostumuz Selami izzet Se

des, kendisine adaptaayoncu 
diyenlere, topyekun bir cevap 
veriyor. Ve hepsini, fikir söy
lemiye davet ediyor. Çok fÜ· 
kür, ben, cevap istenen üdeba 
arasında değilim .• 
Arkadaıımız Re,at Feyzi 

de, fikri İ&tenenler arasın· 
da .. 

sOyle~tir.> 

CUMHURiYET 1 

Ywıus Nadi cAdrtya4 k Denızı> baı
lığı ıleyazdı:ı, bugUll.iı:il Ba:maka!esln· 
de Qıyor ki: 

Dün aktam matbaada hu 
mevzuu gÖt"Ü§Üyor uk. Sela
mi İzzet Sedes te aramızda 

Jdi. Reşat Feyzi: 

«l lyu Yunanı Uına taarruz etmek
le ı~uler ... ye u.ıı k Jvvetll olmak se
b \ c ı an Lll Kend eli."' hazır
lamı.,tL ..ı hol h eketln m uıaı
l<J c.ıoJu n tıce i tcı.s.bıh e• ne.k U-
y Alı.an t UZLJ cl~l v ,yeU da-

y ı... hazır tadır. 
Jş bu cu led o n: reni'\ 
Akdcnız h kır ıye AıJıy a'IU· 
zur: ın ıç 1 erıne ttadar te.!lıll edil· 
melı. 1ir. Yalnız bu Jtı.srr • bı c bu 
h. pte ne bı..yWt roller O) ayacağım 
"'vr -ıekte gecuınııyecegınıizi ta.ıım:.::ı e-
d ·yoruz.> 

YENi SABAH 
Hilseyin C8hit Ya1çın cSovyct Nü· 

m:ıyı., eri> b 31ığı ılt.ında yazdığı bu ... 
ıünkii n ~ csınde 'öyle dcmc'f.tcdir: 

cSı \Y h~ ı~i ı gı Yugos ıvyanın e
zlln1e c L1k.ıyıt bır seyirci ka1acak 
idı) e '\' ugt lavya ı c bu d i tc:cavtlı. 
m:. :ık ı hıç ı :3u mi-
sal ıı za urdır;;t.. unı Almanlar Yu .. 
gO!; av topru...arını ç.~erKen biraz da 
Sovyc el rn avilz cimi§ ;ıyıla

bilir. B\.ı. tecavüz ınaddl olmasa bile 
mancvldır. Prcsl • c e lndir en J.arbe-
1 r ıse çok kere maddi darbelerden da· 
ha DıDrılır Çiınku lıet kes tokdlr eder 
ki SovyeUcr:e Ytıi!oslavlarm biribirle
rine tecavüz etmelerine .Urık'-n yok
tu. Bugünkü ahval ve ı•ralt da •esinde 
böyle bir misak akdetmek: Yug:oslav
yaya karsı yapılacak: bir tecavüze S<'v
yetler Birliğinin I3kayt kalınıyacağını 
ilfın ctmPk mfınasına gelirdi.> 

.suvyctlerin bitarafhlını ve hayır
hahlığını kazanmak için Moskovanıa 
huzurunda diz ı;ökcn, bütün mezhebini, 
imanını, mazisini inkfır eden Bitler, 
bu ktçf;lmenin intikamını almak 13· 
ter g;Jıı, yavaş yav~ başını kaldırma
ğa başlamıştır. Sovyetlerln nazart n 
e!latuot nümayişlerine o fiiliyat ile ce
vap veriyor. Filn'imfzce mesele çok a
J.Akır.ya pyan bır safhaya a:Irmekte ve 
yeni yeni il'lkişaflıır vadetmek.tedir.> 

TASVIRIEFKAR 
cSofya istasyonunda vagonlar ha· 

vaya uçmup ba~ıklı bugünkü maka· 
lede şöyle denilmektedir: 

«Bulgarların bir kısmı hiç şüphesiz. 
memleketlerinin Mihver devletleri e
linde bir aıet olmasını istememekte 
idiler. Böyle dürüst dO~ünen BuJıar
ların bugün maruz kaldıkları acılardu 
hlç ıüphesiz müteessiriz. Fakat kunı

nun arasında yaşın da yanması kabf ... 
linden, Bulıar l\1es'ul ricalin.in mem
l~keti sürüklemiş oldukları felAkelten. 1 

bütün Bulgar milleti hissesini alacak~ 
tır. 

Bulgar ricali Mihvere iltihakı mazur 
gösterınck için, meınl keti harp Afe
tinden kurtarmak maks:ıdiyle --ehve

ni şerri ihtiyar kabilinden- bu 7olu 
tuttuklarını belki. iddia eylemekledir
ler, Fakat hadisat gô:>ter;yor, ki böyle 
bir tedbir, bir kere Bulearların ellerin
den istik13.llerinin gitn1esine sebep oı .. 
makta beraber, memleketi de harp a
IA!linden kıır!ar""I deatJdlr.> 

VATAN 
Ahmet Emin Yalman cHa lalarının 

bir bilii.nçosa> başlıklı makalesinde 
şöyle demektedir. 

cHiUer, bir Balkan zaferi sayesinde 
temin edebilecoği nihayet çok tlll he
deflere mukabil karşısında bulunan
lara kendini ta. kalbinden vurmak için 
hiç ummadık.lan bir fırsatı vermiştir. 

Mihveri Balkanlarda çok kötü sür
prizler bekJiyor. Hitler ıunu da unut
mamalıd1r ki daima muvaffakıyeUe 
beslenmiye alıştırdıtı Alınan ejderi, 
111osot bir eJderdir. ŞOpıı..,-e ve yeise 
düşürülmeğe lllç ııelmez.> 

TAN 
M. Zelcerlı'a Sertel cSovyeUerin 

Balkanlar siyaseti> batlıl<lı ırıakalesia
de ljunları 7azmaktadır: 

cSovyet - Yuıoslav d06Uuk ve a
demi tecavilz paktından, l\toskovaruıı 
Balkanlarda daha geniş ve da ha aktıı 

bir siy:set takip edeceği mAnllSlnt ~ 
Jtarmolt mümkiln değildir. Zaten .Moı· 
kova gazetelcrı de, bu p ktın tmzası 

mUnasebctiyel SOvyet Rusyanın wnu· 
nıl siyasetine mesnet tcşkiJ eden pren
sibi şu cilmlelerle tekrar etmişlerdir. 

•Devamlı bir sulh siyasetine s:ıdılt 
olan Sovyetler Birllil, her zaman Sta
lln prensiplerine ballı kalmaktadır.> 

San'at Mektebi 
mezunlarının 

nüfus cüzdanları 

- Beni, fikirlerimi ıÔyle-
mekten affet, üstndım, dedi .• 

Selimi fU cevabı verdi: 
- Hatırım için .• 
Fakat, hen, bu muhavereye 

kulak kabartırken, anlıyo
rum ki, Reşat F eyzı, bu mev• 
zua dair yazı yazmak istemi
yordu. 

Selami izzet od dan çıktı. 
O zaman Retat Feyzi: 

- Ben, dedi, Selami izzet 
Sedese adaptasyoncu diyen
ler arasında değilim ki.. Ne 
diye, benden de cevap ve fi. 
kir istiyor. 

Ben, dütündüm ki, bu iki 
arkada§, böyle bir meıele 
yüzünden bozuıacaklar .. İki
ainin de gönüllerini hoş et· 
mek için bir çareye baş vur
dum. Konuturken, Reıat Fey
zinin fikirlerini hususi ola
rak öğrendim. Şimdi buraya 
yazarak, Selami izzetin arzu· 
ı_unu da, bu auretle yerine ge· 
tirmif oluyorum . 

Arkadatımız diyor ki: 
- Selami İzzet Sedeıin is

mi adaptasyoncuya çıkmıt 
iae, bunun sebebi, kendisinin 
telif tek hikayesi ve romanı 
olmayııından değildir. Bir 
çok güzel telif eserleri vardır. 
Bence, kendisinin bu töhreti· 
ne asıl sebep, belki, diğer mu· 
harrirlerden çok daha fazla 
hikaye ve roman adapte et
mesindendir. Bu da, memnun 
olunacak bir hadisedir. Bir 
çok Garp fikir mahsullerini 
dilimize kazandırmıf, Türk o
kuyucularının istifadesine ar
zetmiıtir.:t 

R. SABiT 

NE YEMEK_ 
==YAPAYIM? 

Mısır unu ile kere
v ı z yeme§l 

Malzeme: Dört b~ kereviz bir 
çay tincan m,.;ırun..ı, bir s-orba ka
şığı yağ, bir yumuı·ta, yarun li • 
mon, bir kahve fincanı niıjast.a. 

Yapılışı: Kerevi~leri ooyup bü
tıün clarak haşlamalı. Suyunu süz.. 
meli ve bu sudan lki bardak bir 
tencereye koyarak ıçine yağ. ve 
unu salmali ve suyunu çekinciye 

kadar pişırmeli. Kerevizlerı köke 
yakın körpe yC§ıl yapraklan da 

dahil olmak üzere dılmeli, nişas -
tayı soğuk su ile ezmeli ve kalan 

kereviz suyundan bir bardak kay
nar su içinde pelte luval"''nda pı.. 
şinne\i ve limon ile çalk lanmış 
yumurtayı da karıştrrdıktan son • 
ra içıine kerevizleri katmalı. Yağ
lanmış bil' kaba mısırunu döşe • 
men. Üstüne salçalı kerevizi d(). 
!rerek, be§ en dakika fırında pişir
meli 

BirimizinDE"D• 
tf1epimizin 1tt il 
Üsküdar 

rında 
arabala
tarife 

tlskÜd>.r<la eQırnıı 11a7 N-1 
anla.tıyor: 

- cKadıköy, Kısıklı, Çamlıca 

ve Muhacir köyüne &iden araba
ların !iyat tarifeleri bazı araba
cılar tar:ıfından munUızam tatbik 
olunma tadır. Ezcfimle geçen 
halta " ıile 80 kuruşa cıttiğim 

San'at Okulları talebelerinin 1 
nüf;,;;; cilzdanlarına mezun olduk· 
1 ı ' tı :: ıı'Jelcrını ti kayd -
dıl e'er. kararlaştml ı~tır. 

bir yere ~u Pazar gllnil 120 kuru
p zor gldebildım. Araba!ı'ann 
tari!lerln!n muntazam kontrol e-

l 
dilmesi hususunda na.zarı d kkati 
celbc'"'lt •a edrim 

\... .J 
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j Bugün matinelcrd<n itibaren 

Be • 
rı 

Yazan: OS ~aheeer filmi hirrlen 

UYUMUYO Nisan 1941 9 Tefrika • GELiN GELiYOR 
--ıl- Yazan : DiLABA AKÇURA -lı-

L ·RiE 
Lendranın karaalık s okaklarınoia ve maskelen•n f!vle rinde .. Kay
nıyaa ~rar, bombalara, yangıRlara karşı çelk l>ir kale gibi duran 
lıugüıaün Londras ı uyumuyor. 

2 - Zehirli Gazlar Esrarı 

18.90 

K.13 
18.30 

18.45 
u.ıs 

lt.30 

Program ve lılemlel<et ıoaat 
Ayarı. 

M üzik Melodiler (Pi.) 
Konuşma (Dış politika HAtii
selcri) 
Çocuk Saati. 

Şimdi, Herkes 
Afallamış Bir 

Ş şırı 

Halde 
Giineş, Sibikör dağını aydın -

lıııtarıık yukseliyor, koca .Erzın -
can ~rı uykusundan •YaBllil bir ı 
in.san g:bi kımıldıyordu. 

Erzlncandan arabayla 1ı« ~ 
&üren Ekşisu yolu üzerindeyiz. 
Atlar tır- gid iyor. 1'liraı sonra 
ymni, otuz metre vzakhkta ayni 
genişlikte tek katlı , geniş pencere
li bir e\· gözüktii. Yol arkadaşınıa 
'-unun ne olduğunu SOl'dum. Be
yaz sakalı.ııı sıvazladıldeA ~a 
ıınlatmağa b~ladı: 

- Buraya cKUküri 1-aınt> 
Mrier. Bu eriıı içinde d<iri &öte 
büyük bir havuz vardır. Havu -
zun dibinden kaynak halinde kü
kli.rthi. su çllı:w. Su ılrlı:, sar- -
tırak renktedir. Bu su kudtttleıı
ö . 

Gün görmüş ak s;ıkallı ihtiyar 
&.iiylünün yüzüne bllktıın: 

- Kudretten mi? 
- Elbette evlat. Mevll kadir -

a . 
Kalın kalın öksiml\i. Sözıiııe 

~vam etti: 
- Sen bu suyun hilı:a,esW. bi

hr misi n? 
- Hayır. 

- Aıılatayun da dinle. Yabıız 
ıu kara taşlara balı:. 

Parmağile hamamın etrafıne 
ııerpilm.1§ gibı duran tütmek tfun- 1 
sek kara taşlara baktam. Yol. ~
ltcrime; 

- Gordum. 
Dedim. İhtiyar ıöda:iwi ~a 

dikti: 
- Bundan Uç yüz sene evvel 

.,uralarda hıç 111 yokınuş. Bir gün 
•zun yollardan gelen kervanlar 
hamamın olduğu yude durmuşlar. 

Yemeklerini yem~er. Fakat ka
•ere bakın ki sulan bitm~. Su -
1111zluktan baygın bir hale gelmit
ler. Tanrıya yalvarmağa ~ -
mı§lar : 

- ınu Tanrını! Bt.e su vf!r, Bi% 
<ie senin yoı.uıa bir deve kurban 
edecegiz. Demişler. Allah dua -

larıal kabul etmiş. Hamamın ol - ı 

Cuğll yerden billW: gibi iN fışkır
.... Bol bol ~ ~. Haywa-1 
1ennı ••lem ... .,., Fakııt Allaha ft

ıiettikleri 8ÖzV. yapmamak iıM -
mitler. Allalı on1vı tat etmİf. 

Kara taşlara yaklapııfttk . Dilı:
bt ettim. Hakibten bunlar, 9iik
aiiş deve !ere, otunıJll!I insanlarıı 
ltenziyordu. Köylüye döndüm: 

- Kiikiirtlli. lwııamı 4ia gift
öwı dedeL. 

Yol rehbena Krancaıu. Erza
nmıa bağlıy• U2'm, .... ,... 

- Ekş..suya geç kalırız .. 
- Dönüşte uğrayalım ıılmaz ını? 
- Başüstüne evliıt ! 
Atı kamçıladı. E!qiauya doğru 

)1191 almağa bıışlad ık ... Bwa.ı cen-
ııet gibi bir yerd i. Kuvvetli bir 
su oluklardan inerek değirmen ta
ıuıa korkunç güriıltiilerlc dökü -
lüyordu . Değirmenin önünde köy
lü kızları, gelinleri yıkanmış buğ
ıiııyı güneşte kurulmakla uğra -
şıyorlardı Kulaklarıma :ııol :Nlı
tıerim in sesi çaııptı : 

- İşte Erzincanm Ellt§isuyu ... 
4aret ettiği tarafa baktmı, kü

çücük bir pınar ..• Pınann çıkar -
dığı içi dindiren şırıltısı ... Aia -
badan indim. Bu yüzü. donduran 
billur suyla serinledim. İh1ıiyar 
keyıü, 

- İç, iç ,ı., tadına bak. 
Dedi. içtim. Ne tuhaf .a. .. Gıı-

21111:un şeke1'6iz i ... Köylü de ııtı ça
yıra salmış, arabayı bir kenara 

JOHN LODER - 1'0EL HADISO:"ı 
hgiliz ist;hbıırat <ervisı vazifede. Binbir h•yecanla delu ,...tıBCler. 

Zehirli gazların çözülmez f!srarı 

Pariste eıı. son çevrilen Büyük Fransız Filmi 

Çalınan Saadet 
CHARL.CS V ANEL - .JULES HERRY - TANİA FEDOR ve 

SUZY PRİM gibi 4 lıüyük Yıldı~ın }arattığı 'bir lıe)·eclUl kayna· 
ğıdır. 

Yarm Akşam LALE Sinemasında 

Harlrin alfüst ettiği bir bayatın ... Yıkt •ğı bir saadetia remanı olan 
bu fllh-seri 'biiyük bir hayranlık la göre,.•kçiniz. 

Çocukla r için Musiki. 
Memleket Saat A;van, 'M A
jans Haberleri. 

1'9.45 Konuşnıa. Ziraat Takviınf. 
19.50 Müzik: Muh le lll Şarkı ve Tür-

küler. 
20.15 Radyo Gazet..sl. 
Büyük Dahi M imar Sinan'ın ölüm'Ü.

nün 353 üncü yıldönümil münasebeü
le Hususi Program. 

· 20.45 Konuşma (Mimar Sedat Çe
tintaş : Türk San'at Tarihin
de Koca S inan) . 

21.80 Müzik: Klil sik Eserler. 
21.15 Konuşma (Pro!esör İ-11 

Hakkı Baltacıoğlu). 

%1.30 Müzik ~ Klüsik eserler. 
21.45 Müzik : Riyaseticümhur Ban

dosu (Şef : İhsan Künçer) 
32.30 Memleket Saat Ayarı, Aja.DJI 

H~berlert; Ziraat, Esham -
Tahvilat, K ambiyo - Nukut 
Borsası (Fiyat) . 

22.45 Müzik: Cazband (Pi.) 
23.25/ 23.30 Yarınki Program, .e 

Kapanış. 

çeiı:miş. yanıma gelmişti; 
1 

B U G 0•• N 
- NaSll? diye sordu. Gözel Oe- .------

lil mi? 1 

Matinelerden itibaren : 
büyük 2 ıioemaemda 

letanbuluo en _____ , 
ayni zamanda 

- Bu cellllet memlelı:etiıı, her 
yeri cennet dede! .. 

Gururla gülümsedi: 
- cGeliıı geliyor> ııuyuna fi -

delim. 
Önden yiriimeie Nfladı. Ses

lsıdi; 

- Evlat, benim hıden yiirii. 
Çünkü batıaidıktır. 

Bu sırada yolun kenarında bir 
araba durdu. Birkaç köylü yere 
atladilar. Ellerinde t.ıışıdıklan üs
tii kapalı büyük bir cisimle bize 
doğru gelmeğe 'başladılar Yol 
rdıberim: 

- Gelin Geliyor'a ıelin getiri-
J'Of lar. 

Hayretle sordum. 
- Gelin mi getiriyorlar? 
- Hasta bir gelin. 
- Tuhaf şey. 
thtiyar •asırlı ellerini uiuş1ıu

rarak: 
- - Gelin hasta oldu mu bu suya 

getirir yıkarlar .. 
- Soğuk alır, Daha çok has -

tıılanır. Hatta ölür. 

- Bir şeycik olmaz. 

liııe çıkarmadım . Kafile 811Zlılı: 
lıir yMde durmuştu. İhtiyar dede: 

- İstersen gidip gör evlat. 
Ben de cGelin geliyor. suyuna 

yaklaştım . Yerde yatwı hastaya 
baktml. Zavallı. kadın sıtmadan 
bitkin bir haldeydi, Yüreğim sız
ladı. 

- Dayılar bu zavallı kadın öle
cıeŞ. Buz gib! su)·a sokulur mu? 

Taacüple yüzüme baktılar. Ses 

AZAK --- ~_,-,._-...; .... - ÇENBERLiT AŞ 
~.,.·-- .. -~ --· .... ._ ....... ~-

TELEFON: 23542 TELEFON: 22513 

Şarkın en büyük EMİNE RIZIK ve ta~ınmış SÜLEYMAN 
yıldızı artıst NECIB'I 

DOKTORUN AŞKI~ 
~ 

Şarkılı ve sazlı büyük şark filmiad e takdim edeceklerdir. Aşk ve va:r.ife arasında bocalıyan ,.e nihayet 
vazif"5ini aşkına tercih eden 'bir doktor ... İçtimai hayatın bütün acı sahuelerini gösteren, iyi kalpli
lıii ve insanlığı tarif f!Clen bir şahe serdir. 

BU MUHTEŞEM PROGRAMA iLAVETEN 

~ı...M_A_R_M_A_R_A_'D_A,..,Af, 
B 
u 
G 

Kiiçük 
İRLEY'in 

Büyükleri de hayran 
lııraktığı sen harikası 
"ff en biiyük filmi: 

• KQçftk Sinema 
BABEPLEl!!_ll 

Ledi Lamar ile kocası Kene 
Markey'in arasından kara kedi 
geçtiğ i ve bunların ayrıldıkları id
d ia edilm işti. Halbuki öyle olma -
dığı Kene Markey'in karı sına Buh, 

Puk, Şleipp i isimlerinde muhte -

,,_,ALEMDAR 1 

IMİLLI 
Bııgiin: 

JOAN KRA WFORD 
ve 

GLARK GABLE 
şem Ü~ köpek hediye etmesinden ırin dünyaya hayret ve 

(Devuru: 5 lnc.i _f...,.) 1 •• 

:===---=--=-=-===-=====-s-=========- u 
iiıılımı BU AKŞAM~~~~~----~ 

tıak1ıı: 

MAVi 
KUŞ 

analaşılıyor.Köpckleri pe1<: seven Dehset veren: 

Ledi Lamar nereye gitse, bunların M A H K fJ M L A R 

M E L E K 
BÜYÜK BİR AŞKL'I KAHRAMA- N 
NI, KUDSi BİR VAZİFENIN 

Sioemuıada K:~~1asıa uautulnuyacak bir 

Başta• 'başa renkli 
Ayrıca: 

üçünü de beraber taşımaktadır 

* Laron Dey ortaya yeni bir O E M İ S İ 
moda daha attı . Kenarları renga-
renk sellofandan gözlükler .. Genç Ayrıca: 
artist bir gün bir tenis maçında a. Cibanın her tarafında şöhreti 

- Kullukzular ııörezek olursa 
beyle, karismam dayak ,.erezek· 
ler sana!. 

- l\ferak etme sen harha, kul
lukçulara da ondan birer tas tos
layınca onlar da bana: •- Hay 1 
Allah senden razı olsun!. derler. 

Mustafa Barba ile dalmış oldu· 
ğu Hikırdı yüzünden kırbanın dol
duğunu farkcdcmedi ve kırba şı
rıl ~mi taşnııya başladı. Bu hali 
&ören Barba telaşla. tf!zgahtan fır· 
!adı: 

- l\fore yeter, more yf!ter, tastı 
vire, tastı vire; kale o fuçi, Hor· 
hor çe'imesi sanırsın sen?. 

- Hay çenen pırti b.,, sus be!. 
'laştı ise aldırma sen, taşanı da, 
coşanı da Allah Baba göriir!. 
Taşan kırbanın ağzı ~ıınsıkı bağ

landıktan sonra bir bıçakla onun 
ağız tarafından ufak bir delik a
çıldı ve bir çırağın yardımı ile 
l\Iu.ta(a kırbayı yüklendi, eline 
de iki kiiçük bakır kupa alarak 
önce meyhaneyi dolaşmıya baş· 

!adı: 

- Haniya sebil, sebil, sebil, 
ı sebilullah, sebil!. 

Meyhanedeki mlişteriler şimdi 
hem giilmeden katılıyor, hem de 
l\fustafanın bakır kupalarla ken
dilerine sunduğu rakıları göçiirii
yorlardı. Sıra İnee Araba gelinee: 

- Yoo!. dedi, ~ebilci baba, bu iş 
öyle kuru kuruya gitmez. Vaktilc 
Çırpıcıda yaptığın gibi şimdi bir 
de yanık gazel okumalısın!. 

- Gazeli çarşıda okuyacağım, , ______ _ 
AL KAZAR 

Sineması 
BUtıÜN matinelerden itibar~n 

Büyük Şeref 
baltası 

"l'iiyler iirJ>crtici maceralar ... 
korkun~ ve heleeanlı sahne· 
!erk <lolu senenin en büyiik 
his!-İ n ... ıt:eralar sincnıa ronı.anı 

ZİNDAN 
Firarileri 

IJackie Cooper-
victor Mac Laglan 

istersen gelir. dinler in!. 
O ak~am Kumkapı çar 

dına pek kalabalıktı. ]\lu5 

böyle sırtında koca bir kırbl 
elinde bakır kupalarla gorıf 
keodicı;inj tnnı,yanltır, onun 
)ine ~aşı)-·or ve acaba ne ~·a 
diye dü~ünüvorlardı. ll•'" 
soğuk . hem durgun, hem df ru 
hoştu. Ortalıi:a ara'1ra bul~ 
denen kar tanC'leri serpi10t 
esnaf ve yolcular bu bıılı:ıır 
rın yağışını neş'c ile ~l' 
lardı. Çarşının inn1 orta 
i~lek yerine gelen :11u , taf3 
ki bir diikkan saçağının al! 
rcrek , bir iki ökslirüp s~~iııı 
etti ve hiizamdaıı ~ıı ga,rli 
turdu: 
At* ehline 11.....ıe dlli;lraau 

Hapset nefesin eylemt f,ryill 
E7 bülbülü 'eyda cuıu rini r»t 

1 

Gazel okunnrkeıı 

elrafını yüzden fazla ins;ıP 

mıştı. Bunların ar:hmda bU 
rıklı imamla bir de papas 
Gazel biter bitme., ;\ln;taf• 
men: 

- Sebil, •ebilııllalı, .,.bil! 
Di~·e kup:ıla,.ın ikisini 

doldurup birini ıroan1a hirİ 
papasa da~·adı \'C imamla 
ikisi birden lnıpaları kaf;1I 
dikti. Fakat yine ikisi birdtP 
sırarak, öksürerek. Ö\·i.irett~ 
!arı ellerinden fırlattı. Şiınd1 

kes şaşırmış, afallamış ııt 

yahu, ne oldıı? diF hirbtrrıı' 
rnyordu. 

;\lııstafa yere fırlatılan kll 
akr:ık , halkı teskin için: 

- Aldırmayın yalıu ' de<li. I 
la papas ho. aHan ne anlar!· 

Biri sordu: 
- Sen hn · :ıf mı dağıtıı·or.' 

su ınu?. 
- Hoşaf y alıu!. 
- ~e hoşaf un?. 
- Bu kışta, kıyamette ınıt 

ne boşafı dağıtacal. deı:il·P' 
kuru üzüm ho:afı dağıtı ·orLI 

- Ver ö~·le ise bana bir f' 
l\fuota{a bir dolu kuı•a d9 

dayadı. Fakat hu herif bu h•1• 

gayet pi~kin, ve ak~aıncıJıktP 
tafadan pek de a~ai;ı kalma~·'' 
ri idi. Kupayı olduğu gihi V 
aa dikip yarısını ~-u,·urJad 1 

sonra durdu: 
- Şekerini biraz fazla ka\ır'\ 

sın ahbap!. 
Dedi. 
- Öyle ise sen de biraı sn 

Te et de üzerine ö}"le iç!. 

za ,., 
be 
m 
tir 

le 
ye 
:ın 

R 

\' 

di 
1 

s· 
c 
g 
lı 

y 

ıab~er. labayader bir rop giymiş ve göz - ı asırlarca yaşamış meşhur 
ı lüklerini de elbisesine uydurmuş. Operanın filmi 1 ~!~i!~ za~~~~~r tlan silinrniyeeek 

Haphhanelcrin korkunç ha
yatını ... Zindanların esrareu· 
giz i~ ;ıoüzünü ... Mahkumiyet
ten lıiill iyete dogru... Arlrn
daşlık • Vefakarlık . Vicdau 
miicadclesi . 1\lasunıiyetin z ı · 

feri , her ınctresi, her sahne~i 
baştan başa beyecanlarla do
lu h•kilô hayattan alınnn:ı 

büJiik hissi sinema remanı. 

Derken kupaların biri doh1J1 
ri boşanmıya başladı. Şimdi il'" 

MtL,tafanın çarşıda rakı •< b~ 
tiği kulaktan kulağa büliitı ç 
ya yayıldı. Birçok akşam<•· 

ı yaş, bekri. kopuk, kiilhanb••YL 

MUKADDES VAZİFE 
Ba, rollttM: 

LEVV AYRES - LYNN BARVEY - LIONEL BARKDlORE 
ilive olarak: En on gelen FOX DÜNYA ve HARP havadisleri. 
DİKKAT: :Sumaralı koltukların. erkenden aldırılması riu olunur. 
Tel. 40868 

ı 1 8!~~~~n i!!~I 
1 ZAYİ - E;v:pa:::~~ Memurluğun-

4.an almış oWuğum Nüfus Cüzdanı.mı 

Moda buradan çıkıyor. Elbiseye ı T R A y y AT A 
göre gözlük kenarı ... 

Başladı * Loretta Yung şimdi şan ders- -------------
leri almaktadir. Hocaları, sesinin 
gayet derin, ahenktar olduğunu 
sezmişler. Loretta çevirdiği ilk 
filminde bizzat şarkı söyliyecek -
tir. 

,;;;;;.~========,.,..;;;;;;~;;:;;:;,;,,-=~~~=======================================================--==;;;;;;:;; 1 
miş sütunları, sarayların parlak zanstan ayrılıp geliyordu. (H. 747). sırmalar içinde bir çiçek gibi mey- Teodora, Burı;aya geldikten son- ı 

1 

zayi ettim. Yenisini alacağ ımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

Ml.hmut KUYUCU 

* Uzun zamandan beri film çe

virmemiş oln Marlen Ditrih ya -

kında Rober Yung ve Ceyms Stv

art ile yeni bir film çevirecektir. 

Son Telgrahn Tarihi Tefrikası: 32 

TUNA BOYUNDA~ 
TÜRK ORDULARI 

Yazan: M. SAMİ IURAYEL ..a,..-J 

Fakat, iki kavim arasında fark vardı 
Orhan Gaıi bu siyasi mücadele

lere ya:bancı durmak ietsıiyoNu. 
Onun için iki tarik vard., Ya Y•· 
anis Paleologa;un valideııi illııpa
ratoriçe Annanın, yahut Kanta
lı:ozinoııun tarafıro ıımaın """*-

Orhan Gazi Annanın ırlı:lllı. li
tinlere temayulünü biliyor, Kan

takozlnosla ittifaktan datıa ziyade 
fayda jliiruyordu. 

Bu arz\l}'a KantalroıLino& da IDU

•afakat f!tmİş, kızı güzel Teodo
.. yı vermek şartil., Türklerin aat
.-etin<ien istifade çaresine tı9 -
aıF-

Fakat, i.lı:i .k.ırYim beyninde peiı: 
aü:him farklar vardı. :ihtiyar Or
lııanın genç büklırneti ile dilber 
Teoderanın ihtiyar ııaltanatı, bir
birinde• ldat ve an'anat hayatı iç
tlınaiye ve had~ cihetile pek 
lli1ade ayr>lı.yordu. 
Osınenh Türklerin sadeliği, ıia

iMa mütef~ 111a~eri bl'fı· 
1ına, Bizansırı zaruret ~nıde gu
-. ııefalet içinde d~ bü
:J'İ* 'bir tezat teşkil ediyordu. 
MIBOfyumı, Havra lri:Dı; · ııin, 

~ela«ernalatlll yaldnlı tavanlan 
w ku'bbelni. Jtipcıcllomun eı*i· 

ve p kamaştıncı mozayikleri, Orhan Gazinin izdivacı siyasi dana çıkıyord u. ra Orhan Gazi kayınpederi Kan-
1nuhteşern bir mazinin hazin eser- bir maksada mebni idL Teodora Etrafta, hadımağalarırun elle- ' 
leri şeklinde temaşa ediliyordu. gayet genç, Orhan Gazi altmış ye- rinde meş'alel<"r yanıyor, saray takozinosun cülusunu tebrHc jçin 1 

Marmara sahillerinin mavi ve di yaşında idi. çalgıcılarının, davul ve flavte sa- Usküdara geliyordu. 
aurııun sulan üzerinde beyaz •- Tü~klerin muzaffer ha.kanı bu daları ortalığı çınlatıyordu. Orhan Gazi Usküdara ~ldiği 
!cisler ıbll'akan abideler şehrin a- hareketi siyaseten tasvip ediyor, Bilhassa, düğün için bestelenen ııaman, Kantakozinos bir kadirga-
za.metini arttırıyor, berrak ve gü- genç zevcesi için parlak düğünler şarkılar şevk ve şadi ile terennüm ya binmiş, damadını parlak bir 
neşli bir sema altında köhne maz- yapmasından geri durmuyordu. ediliyor, nutuklar söyleniyor, a- Mırette karşılamıştı. 
gallarile yükselen surlar Bizansın Güzel Teodorayı almak için Or- adetler temenni olunuyordu. İki hükümdarın müUıkatı pek 
zahiren mağrur, kalben zayıf hal- han Gazi, otuz gemiden mürekkep Daha sonra, ziyafetler veriliyor, • samimi olmuştu. Orhan Gazi tl's-
kında refah ve emniyet hisleri u- bir donanma göndermişti . Yüz- Türk beyleri halılar üzerine o-
yandıny<ll'du. ıerce Türk süvarileri Bizansın genç . turmuşlar, zevk ve neş'e ile yemek küdarda günlerce .kalıyor, kayın-

Bizans ricali bu '-11< muhit dilberini Silivriye getirmişti. yiyorlardı. pederile birlikte ava gidiyw, vak-

.-tasıncla gamlı 4'ebd~ iıv Düğün merasimi, Silivride Türk Nihayet merasim bitiyor, Teo- tini zevk ve safa ile geçiryordu. 
hardan geri durmuyordu. 11Sulünce yapılıyordu. Düğünde dora ailesine veda ediyor, birkaç Hemen her gün ziyafetler verili-

:lmparatorların taclan ve ee- Teodoranın babası Kantakozinos, dakika sonra Osmanlı gemilerinin yordu. 
yaplan üzerinde halis altınlarla validesi İrini, sarayın en mühim Marmaranın mavi sularını yara- Orhan ile imparator bir sofra-
111,~-- ... erler -.-ıne, şimdi yaldız- erka' nı hazır bulu o d h ıı .... ...,vn ,_. nuy r u. rak Vitinya sa i erinin gülg(ın da. Orhamn NiJOfer ile İsporça 
lata betınlmı.§ levhalar, yalanA:ı Teodora sırmalar ve ipekler i- ufuklarına doğru uzaklaştığı gö- Hatundan olan dört oğlu diğer bir 
taşlar farkedil iyor, e6ki altın ft çinde, yüksek bir taht üzerine o- rülüy.ordu . 
iÜJnÜf kaplara bedel toprak ve turmuştu. Tahtın etrafında, al- Türkler ile Bizall6lılar arasında sofrada yemek yiyorlardı. 
madeni kaplar saray Alonlannı tınlar ve ipeklerle müzeyyen bir ilk sıhriyet bu ııuretle hasıl ol- Ziyafete Türkler ile Bizansı.n 
6olduruyordu (ı) . perde görünüyordu. mt•~tu. ileri gelenleri de iştirak ediyor, 

GUzel Teodora, Bursa sar;ıa.'1- Teodoranın ha.bası, at ii2:erinde Orhan Gazi ecnebi hükümdar- hepsi dt> yerlere aerilE'n ha!ilar ü-
- a!Nde odalarına bu !ri!hne Bi- idi. Kanta·kozinosun işareti üzeri- ların lozlarile S'iyasl izdivaçlar ak- zerinde Z<'\'k ve samimıyetle ye-

Jte perde !ndiriliy«, Tecdoranın ted!yor, htıkimiyetinden komşula- mek yuyorlardı. 

~ Şari Dil: BiHM Wiı.İ, S. 2141. tıalivettar, nazik smıaın, parlak l'HU faydalandınyordu. IAttıaoı Tar) 

luk çocuk l\fu<tafanın başın• 
miiştü. 

Bir aralıL. ya~lıca bir t:rtl 
dudusu bu kolabnlığı görüııtl 
radakilerden birine sordu: I 

- Ka ııe 'ardır ki hunull b 
sında. toplannıı. İ~l" ahal!?. 

- Sebil ,·ar dudu. -.bil!. I 
- Ne >ebilidir ki bu, bv~ it 

ce \aktiJlan?. 
- Biri hoşaf dağıtıy·or!. 
- Bu soğukta ho a[ içilir?. 
- Sıcak ho~af. '"·ak!. t 
- Isıenk ho~a( mı , öyle i""' 

tane de btn içeyim ~ıındaıı! .. 
Yine tam bu aralık bir ti• 

Derli, bir eli asalı bir kocakarı 
laba!ığa yana~tı: 1 

- Bu kalabalık n• ·t topla' 
lnıraya baka)·ım~. 

- Sebil var nlide hanım· 'I 
- Aaaa .. Üstüme İ)·ilik 5Jli f 

Kandil değil, ba~ ram detil 
ııebili imiş bu bö) le?. 

- Hoşa( >ebili!. 

- Ne hoşafı at"nba?. 
- Pestil boşafı!. ı' 

- An1an n1ühareği zatt'n nt 
kittir içim cekiyordu. Yol •' 
de şundan bi.r k~<ccik ben i~r·'~ 

Kalabalık kocakarıya yol '', 
,.e l\fııstafa kupaları tepetrıı•• ,ı 
duruı> birini Ermeni dudll .. aı 
birini dl' kocakarıva sundu. 

Sundu onırna, i .. le o zaıuPf) 
orada kı:amet koptu. 

(Ark .. ı 1ıl 
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\bu yaıuan meUnlert AIU1CIOL• 
Ajansı bültenlerinden alınmııtır) 

T elhia eden: Muammer Alatca.: 
Alman Hariciye Nezaretinde, 

son vaziyetler karşısında Anka: 
rantn çok s:ıkin olduğu beyan e 
dılmektedir. . .... 
Berlındc bir Alman sözcusu so

rulan bır suale cevap olarak de
mişt!r kı: 

_ Türk - Alınan fıkir teatısı 
esnasında. Balkanlardaki vaziyet 
karıştığı takdirde Türkiyenm ta
kip edecegı batu hareketin bahis 
mevzuı.. olup olmadığını bilmiyo
rum. 
Almanyanın lı,ariçle irtibatı pa

zar• esı sabahı saat 7 ye kadar 
r;: ;;nkat ı ıdi. Yunan ve sırp te
lı~alarına karşı hiçbir tedbir alın
ma..,, -ılır Gazeteciler de serbest
tir. 

Alman kıt'alarının ileri hareket
lerinin bir yıldırım harbi mahi -
yetini arzetmediği de kaydedil
rnektedır. 
RUZVELT'İN KRAL PETROYA 

MESAJI 
Amerika Cumhur Reisi Ruz -

\'elt Kral ikinci Pelroya gönder
diği bit' telgr3fta diyor ki: <Bir
leşik A~rika milleti Yugoslav 
ı:n_.letınin uğradığı merhamet -
sızee teravuzden dolayı son dae
ce müeteessirdir. Amerika Yu -
Cosla.vyanın an'ancvi kahraman
lım ı hayranlıkla takip etmekte
dır Majeştenizin hükümetine de 
lernın etmiş olduğum gibi, ~e
rtka, mevcut kanunları mucıbın
cc mümkün her yardımı sür'atle 
Yapacaktır,. 

ATLA..'<TİK HARBİ NE 
SAFHADA? 

B ikan cephelerindeki harp va
Zİ<letı hakkında diğer sütunu -
muzda okuyucularmııza tafsilat 
Verdı,;hıiz için bu sütunlarda son -Balkan vazıyeU 

(1 inci ""3fadm d<~) 
coslav ordusunun Cenubi Sırbıs
landa g ri çekilerek Yunan sol 
cenahını açıkta bıraktığı h•~
d:ık! Yunan t<bJilindcn bahsedi-
70r tuharrir diyor ki: cBu, Al
ınanlann Frans:ıda tatbik ettiği 
~ stratej iyi 1!alknn !arda da 
tatbik ett:ğinl gl!otenr Alınan
lar Frnnsız cephesinde de bır g~ 
dik açmq ve bu, Fnmsanın suktı
tunu intaç etmişti. 

Alrnanıar Stnıma vArlisl bo;yunca 
:Jandan bir ileri hareketle, Yunanlı
ların ve Yugoslavların arasına yerlet
?niye çatışıyor. Buna muvaftak olursa, 
V'ardar vAdisini acacaklır. Taarnız AI
ııav tluk hududuna kadar da 7üıillil
l•bilir 

Anc>k Fra dak! ~artlar bur:>dakl 
l3.rlk:a benz~m~ Orada güzel yoUar, 
:ı benz_~ v~rJı. Burada ise ~~r yer 

&hk:tır. Ilcrliyen kıtaat benzını be
raııe,. lütünnek mecburiyetindedir. 
~ITıanıar şimd•lik ıptidnt muvoffakıyet
k elf'fe elmişe benziyorsa da, bugün

~ '1lrllar içinde bunu beklemek icap 
,.;;ıı. Tank dofi toplan ile k5f de-

fnticchıhe.z: olmı7an Sırplar kuv
'VeUı •~ . · dlr FaJt;ı •~ karşıı;ında gcr:lcmışler · 
VL h'· !":sır.,.ıar hayret verecek bir .ç7 
Alına e kalkınabilirler. Bunun ıc;ın 
icap r: ·dd ialn.nna I>C'l.; yPr \rı:rınemek 
toct ed r Ytı;osl.: vlann 8$11 rnukave
za \•arctar vftılisinde gC>:;tcrecek.lerl 
. lln•dilınek\otliı· 
ITALYAN ORDUSU 
Al..t.tA.NLA.ıu BEKLİYORMUS 
İ Şiddetli bir Lopçu ateşlnl müleaklP 
\~kodraya ıiren ücüncil ve dörduncil 
.1ui0slav ordula.rt Kosova yaylasında 
1 ~rJn .... · 1 · · od ın 
Şizn -uış erJir. Ilalyanlar l~k ran 

•li Şarklsinde Cenubu Garblden 
:{'ırrı ıni _ bc-ktedıkıert Alınan petrol 
\" l.l\t'\retieırıne intizaren anudane muka-
eıntt ... 

,.,,_. •""lermektedi rler. 
• UNANLıLARıN 
ll!t 'JtA.BiL T A.A.RRUZU 

y 
d~ n;)lılar Struma v~dıslnde ~fd .. 
J-

1 bir mukabit taarruzda bulunmuş.., ır 

au k. N lTlılcinC"ye giden yol Oıerirıdc 1 

. fa C:ctldine bir Alman zırhlı kolu 
KL-ıni 
b Ye rnuvatfak olmuş.sa da, Yunan 

:1 ları, ın şlµrtt·\11 ateş• ka~ısında 
"\ kiirtUJmfiJıerdir. . 
120 r, l h ının ccrilcrınc indırılc,n 
e A man paraşütçilsOndt"n ?O 1 esır 
k d lO •• ôldilrillmhş, diğ<rleri 
•~ıştır. 
Str :na v~diıinde '\.'e Nevrckop sırt
lllda :\lmanl:ır dtlo de hflcuma de-

i1rn <'t n terdir. Yun:ınhlar burada 
~ nı lekr tulmıya ını;vıı!bk ol .. 
~" ' dı Vı tboy vo K '\ guya kale-

1 n na k dar rnukavernet ettikten 
~nr bhıip ol nmuş ve duşmuştür. 

d 1 n ır lopçu at i ve l•ınk hü-
~ u r en, R Jpel ve Oorıt.a. kale-
r b ı t ıı ı hucıJm .ı: ı püsk:Urtmuşler

<J r n 
r1ott ı.: le ine gfren Alnıanlar, 

Yet ; "lri bi rırnı~:ı-
:rı P 1! ıl:ııi !': v kale y . ııe ,·u-
~i.I 1 e nde k in ı t r l ee"Sa k:a-

ne vapılan h cumla r da n('titcsiz 
le. n r k A. "TI•n L:::kı lahrip e-

Jı. n ' '\: yı khl1iyesı Vur ın ara-
t e ı:trı:nek Cızere Nevrekcıp vftdtsi-

oı • k !lların teoi 
nd ıp venn ştir B \-l-

:!aıı b 7le cÖl0"1 vAdisı• de-
r. 

-

Alınan Hariciyesinin bir 
aözcüsü, Ankarada vazi• 
yetin ç.ok sakin olduğu
nu beyan etmektedir. 
Ayıti sözcü, Biı.lkanl~ 
daki vaziyet k&11bll 
takdirde, Türkiyenin ta
kip edeceği hattı hareket 
hakkında bir fCY bilme
diğini ilave eylemittir. -

24 saatin diğer hadiselerine te -
mas edeceğiz. 

İngiliz kaynaklarından son ve
rilerı malümata göre, Alman de
nizaltılarının taarruzu şiddeti<! 
artmaktadır. Fakat buna karşı da 
mukabil harekete geçilmiş oldu
ğu iç.in gemi zayiatında temev ~ 
vüçler beklemek lazımdır . Ta~rıp 
edilen Alman denizaltıları mu -
rettebatı kurtulamamakta ve bun
lar esir edilememekt~dır Bunun
la beraber İngil!zlerin elınde 50 
Alınan deniz sub3.Y• vardır Hit
Jer tarafından birçok defalar tal
tif edilen U 99 kumandanı da 
bunlar arasındadır. 

HER TARAFTA ŞİDDETLİ 
HA VA AKINLARI 

Sofyanın İngiliz tayyareleri ta
rafından ikinci defa bombardı
manından sonra, Cumaibala de
miryolu bombalanmış ve birçok 
yangın çıkanlmı.şta. Bombardı
man tayyareleri Petriç'e de ta
arruz etmişlerdir. Bu mıntakada 
birçok yangınların dümanları .do
layısile netice tesbit edilememış
tir. Tunca civarında ve Yugoslav 
topraklarında da büyük nakliye 
kollarına ve tecemmülere hücum 
edilmiştir, 

BJngazi tayyare meydanlarına 
da akınlar yapılmış, motörlü kol
lar, kıtaat tecemmüleri ateşe tu
tulmuştur. Tafsilat yoktur. Bu 
cephede tek bir gün içinde İngiliz 
avcıları 14 tayyare düşürmüş -
!erdir. Bunların Alman tayya -
releri olduğu zannedilmektedir. 
Diğer bir gün de 4 tayyare dü -
şürülmüştür. 

Struma Vadisinde 
(1 inci sayf:odan devam) 

ALMANLAR TOYRANA GİRDİ 
Atina 9 (AA.) - Yarı resml 

kaynaktan öğrenildiğine göre, 
Alınan motörlü kuvvetleri Toy
ran'ı işgale muvaMak olmuşlar
dır. 

YUNAN MANEVİYATI 
DAİMA YÜKSEK 

Londra 9 (AA.) - B. B. C. A
tina radyosu, bu gece Yugoslav 
ordusunun cenubi Sıııbistanda 
Yunan sol cenahını açık bıraka
rak gerilediğıni bildirdikten 9cı11-
ra demiştir: 

_ Kıt'alarımıııın manev;yatı 

her zamanki gibi yüksektir Zafer 
bizimdir. Mütıefiklerlmiz:n yar
dımı ile galip geleceğiz. 

orta mektep ve 
Liseler 

(1 inci sayfadan devam) 

30 nisan çarşamba gi.'nıi de sözlü 
imtihanlara başlanacak.tı_r . 

Lise son sınıflarda bıtirı~ıe .~: 
tihanları 21 nisan paurtesı gunu 
başlıyacaktır. imtihanlar 6 mayıs 
salı günü akşıııı:ıı bit<'rektır.' . 

Ertesi günü Jıse bıtlrrnc ımtı -
hanlarının neticeleri t3lebelere 
bildirilecekt_ir_. ______ _ 

CARPI~ ORDULARIN 

:MİKTARI ·· B ! 
Amerikan mubıabırlerine &üre, a -

bel~rinde çarp.ı.şan ordulann 
kan cep . 1 ktcdJr· 
miktarı fiiyl< tasnif_ edı me 

t~0.000 kişilik bır Alm.ın onlusu 
ıstandan Yugo lavyll.l'• hücum 

B~'!':c~erlir. 300.000 kişilik bir Alman 
e da Sim.:ılden hüc ım etmekte .. 
ontusu Al ı . uhlelit cephelerde man ara 
dır. ı~oya.rı JıtuvveUtr 1 mil •on Yu
!<arŞ . BOO 000 l Ywınnlı ~• l 00 11~ 300 
gosla\. • · ı d 
bini ingftz olmak Ozr.re 2 mı yon ra .. 

dcsindedir. • . . 
MOTntADİYF.N !~G!LIZ 
KITALAR! GELiYOR 

. ,.., Libyadon ıel:nckte olan BL· ('05 '.1 ~ 
İ aratorluk kuv\:eUen Y~nc..~"'lın 
mP tar"lfına yerleşıucktt:dır. llıılen 
~~anl--tanın Şlmalındc cereyan et-

eden muharebeler hskkmda 
mesi lc:IP 1 d bOtü t me ... ·cut deti JC e. n 
malürna tam formları-ıd.. V'-' ha rekete 
kıtaat bir !ınldcd i rlc·. Dığct tarat
nilh•7Y• diven yeni kuv\ctlor gel
tan utemn ~ 

mrkted ır 

İTALYA KRAl'·l 
SULH iSTEMIS 

k Kristiyan Siyans 
Ne\ryorkl.a çı an . . 

R ma muhahırt, Italya 
... ır itors'ıın o 
.ınon EmanOel'in munterit 
K Jı Viktnr . 

ra ıstcdığ'nl bildlrmektedır. 
sulh yapmak 1 ıınudadır. Fırsat dO,
Vell. 111 le oyn bir !ta y ııı m6-

• "'' t •. ırd•. f'apa 
t•J5u. u "" t1 heret edecekh r Fakat 
tarcke ıne ın za Ani .llmllkb ~-

Jı;.r bt;tıa m 
AJmtm - •- 11blllerl"de :r:ıpa-

c ı"I AJ<d.,,.. 
kil enı " içln Aln•m nn lı:llp-
caklan h:trt"Jtlt. örroelrte ... 1an Ta
rubaş> vaz es!D' g an vardır· 
rablusıarbe lbtl7ıçl 

Yugoslav gemi
leriAmerikadan 
silah getirecek 

Nevyork 9 (A.A.) - D. N. B . 
Yugoslav elçisi B. Fatiç, Birleşik 
Amerika limanlarında demirli 
bulunan bütün Yugoslav gemile
rinin bulundukları limanları terk 
etmeleri emrini aldıklarını hil -
dirmiştir. Denizde dolaşan gemi
lere de biran evvel Birleşik A -
merika limanlarına gelmeleri em
ri verilmiştir. 

B. Fotiç, gemilerin Balkanlara 
harp malzemesinin nakline has -
redileceklerini söylemiştir. 

-Amerik; 39 Dan-i·m-a-r--
ka vapurunu alıyor 
Vaşington 9 (A.A.) - Cumhur 

Reisi Ruzvclt Amerikan liman -
larında demirli bulunan 39 Da -
nimarka vapurunun Amerika ta
rafından mübayaası için Ayan 
Meclisine bir kanun projesi vere
cektir. Danimarka sefiri bu va
purların satışına muvafakat et -
rniştir. 

. Y~. " . • . "' ~ 

Resmi Yunan tebllll 
(1 lool -fa.dan devam) 

işgal edilmiştir. 
Rupsel mıntakasında, Yunan • 

!ılar, siliıh ve techizatça üstün 
düşman kuvvetlerine karşı şayanı 
takdir bir kahramanlıkla muka -
vemet etmektedir. Yunanlılar 

düşman ileri hareketini bi~k 

saatler tevkif etınişlerdir. 
Rupel mıntakasındaki istih -

kamlar düşmana a~ yağdır -
maktan geri durmamışlardır. Ka
leler şiddetli Alınan topçu ve tay
yare ateşine rağmen mukavemet 
ediyorlar. 

Almanlar, Cephenin cenup kıs
mına paraşütçüler indrimişlerdir. 

Bunlardan 70 i esir edilmiştir. 
Nevre kop sırtlarında kanlı mu

harebeler oluyor. Düşmanın al
dığı birkaç istihkam istirdat edil
miştlr. Düşmana ağır zayiat ver
dirilmiştir. 

Arnavutluk cephesinde mes'ut 
bir hareket netlces!nde 400 esir 
alınmış ve yeni bir mevzi işgal 
olunmu~tur. 
FRA~SIZ GAZETELERiNiN 

MÜTALEALARI 
Liyon 9 (A.A.)- Hava Ofi ,._ 

jansı bildiriyor. Fransız matbuab 
harbin Balkanlara •İraycti mese
Je-.f11c hü'"·fik bir ehemmiyet ver
mekte devam ediyor. 

.. lchon f'rançai e p.ı:etesinde 

Manye ~t>yle yazıyor: 
Yngo•la\·)·anın •tratejik vazi

yeti müskiildiir. Zira Yugoslavya 
yedi hududunun altısını müdafaa 
etmek mecburiyetindedir. Bu hu· 
dutlara İtalyan! rın deniz hücum
larına manız bulunan drn!z <'l'P
hesi dohH değıldir. Üsküp ile 
Vardar vadisindtn Yunani ... tanla 
olan mu\'asala yolları oldukça fe
n3dır. Yugoslav:\·u bcndan nıaada, 
adet, asri silah, tank ,.e tayyare 
bakımından faik olan bir düşmana 
mukavemet etmektedir, 

lluııa ınukahil Yugoslavya İn
gilttredcn ehemıni~·ctli \'Brdım 
görmekledir. General Van•elin 
kuvvetlerinden alınan bir tngiliz 
ordusu Yunan _ Yu~o1lav hudu
dunda harekatta bulunmaktadır. 
Yugoslavya bundan ba ka nıuva
snln ~·olları az olan rp dağlarına 
ve nihayet a.•kerl rlnin htrh•çt> 
~alfim olan fesaretine giivtnehİ· 
lir. 
Şimdiden anlaşılıyor ki Alman

lar başlıca gayretlerini Yuaı-o,ln\'
:vanın ~in1nl hudutları üzerine de
ğil rcnobu ~arki hudutları üurl
ne teksif etmi !erdir 

(1 ln<'f yt:".da:n de,•am) 
ettin T; itoğlu c Bıı. ı Meb ı~u l'!ev
zat Ayas'ın .:ı kPr a : eı rlı e yardıtn 

hususunun k':ınunl.:ı şt ılrc hakkm
d~kı takr1rleri \' d ı. l-1 y·eı 1n11umi

:yece- bu ıi tctki.k etmek czere: P~ -ıı 
İci:: "'e l1ev't"tl tanı:fınr!.3.n b ı k -,nıV"'n 
teşkı 1t k ırar a't a ııo:ı k uznan1e
de başka ,n:ıdde o lr. adt i'ından R~ya-

setçe celseye 1! hay eı ııdı 

ra a!ı 

kesmedi 
ı et 

için 
l'!7üı> - Kc tec l•r lıattında .;~i

yen mı nu r Iı oto Us fJ ilet is! 18 
7olcud•n poro almı; fakat h ç 'li r: !ne 
bilet kesmemi.ıtır Yaka tanardk hık· 
!onda tııkibata bkŞlanrr>1$br Diln 60 

f ta Be' 7e tlannd n cczılan
dınlmı,,'~. 

EN SON 

DAKiKA 

Yunanistan barekA· 
tı tenkil ıelerl imiş 

(1 lael •rfadan dev-> 
Alm<ın gudesi, şunlan ilave 

edıyo1': 

•Kat'i bir ımda tarihi mühiM 
bi,. vazifeyi kabul et-m.4 olan mil
letlerin sırtına düşmek gibi hazift 
bir cesaret gö~ermiş olan Yugos
lavya ile Yu.ooni.stan dünyanın ye
niden kumlu.şuna iştırak etmek 
hakkını kat'ill!len kayl>etmiıler -
dir, 

Bize gelime, biz Nazi t'C Faşist 
metodlarile ku.rolacak bır dün -
yada Yıınanirtamn yeri olmıya.
cağı nokta.sında• mutabıkız.• 

• 

Bugün, Mimar 
Sinanın ölümü
nün 353 üncü 
yıldönümüdür 

Bu gece radyomuz • 
da bir " Sinan saati ,, 

tertip edildi 
Bugün büyük Türk Miman 

Sinanın ölümünün 353 üncü yil 
dönümüdür. Her yıl .Sinan gunü• 
olarak kabul edilen bu yıl dönü
münde badema 10 yılda bir ihti
fal yapılacaktır. 

Yalnız bu a~am Ankara rad· 
yosunda büyük Mimar Sinan için 
bir Sinan saati tertip edilmiştir. 

Saat 20,45 de mimar Sedat Çe
tintaş tarafından cTürk san'at ta
rihinde koca Sinan• ve saat 21,15 
de de profesör İsmail Hakkı Bal
tacıoğlu tarafından bir konuşma 
yapılacaktır. 

150 Yunan neferi 
(1 !acıt -fadan devam) 

yapılmış; geçidi müdafaa ve 
Alman ordusunun ilerlemesine 
mani olmak üzere 150 Yunan ne
feri s<'çilmiştır. Bunlar, son emre 
kadar tutunmak vazifesini almış
lardı. Bu Tennopil evlatları, mer 
hur vadiyi bütün bir Alman or
dusuna karşı adım adım 26 saat 
müdafaa etmişttr. 
Düşman Rupel istihkiımına üç 

defa hücum etmiş ve püskürtül
müştür. 

Leosa kalesine de birçok defa 
hücum edilmiştir. Yunanlılar be
şe karşı bir olarak hlil!'ı tutun -
maktadır. Son hücumda Alman
lar kaleye hakim olmuşlarsa da, 
gorülmemiş şiddetle bir muha -
rebedrn sonra nihayet püs.kür -
tülmUşlerdır 

Portsait'teki 
kahveler 

yola çıkarıldı 
Tkarct Vekaleti )J.ırda Port 

Pi&İt Jinıanında bulunan nıühiııl 
miklardl kahvenin mrnıleketiu.C
ze getirilnıe»i için tocr1erimze ak
rditiC açmıştır. Bu kahveler Türk 
limanlarından birinde teslim şartı 
ile getirilecektir. 

Por!saitten 30 bin çurnl kahve
nin men1lcketin1ize gelınek üzere 
)·ola çıkarıldıi\'ı bildirilmektedir. 
Ayrıca St>ylnn, Kalkfıta ve Ca

vad•n ~Y getirmek üzere de kah
ve ve <ay ithalat birli ine 60 bin 
İngiliz · liralık bir akreditif açıl
nnştıl'. 

Afa~ak yüzünden 
Gl1:ı.tııd:ı otıırın "'" "'mPt F.ınin ile 

J{:ıl: . aıa ~ ctk mc- elt"!I den k ı vın et
fll~ Jc TI..ı \ ct'J ı d,.n 1-- ı c;atını cıka
rarak J\.1ehmet Emtl!.. 'baldrnndan ya
ra. mı t. H lit ) ){;tuanml$. yaralı 
le \ altına ahnmı tır 

Balıkt1 tarken birı 
sandal devrildi 

için eki bahkçıyı 
geçen ir motor 

kurtardı 
Ae~r >flu lluseyin ı sm int.le bir ba· 

1 k ı S yer açıklarnıda balık tutar
k r s nd h d~vrilmiş, Huseyin U%UJl 

rn 1 det :Scnlzde kaldıktan ıo1'ra ine
bolLı.d:ın naru"nwa ıelmekte obn Ö
mr" Kapt:ın idaresindeki rurta.rau 
rnoturQ ı5rerek. ktı11.arını;tır. 

Balkan ateşi 
karşısında 
Türkiye 

(B.\Ş~IAK.ULDE.'i oı;v AM) 

derecede gözününde tutulacak ha
kikat, hudutları ve teprakları ko
rumak değil, orduyu zinde ..., 
toplu tutmak olmak gerektir. Bu
nun için de, harbin ilk gilnil teba
rüz eltirdiğimiz gibi, takip echle
cek haltı hareket Atatiirkün bü
tün dün~ a ordularına ders halin
de söylediği Ye bilfiil tatbikatıaı 
yaptığı: 

- Hattı müdafaa yok, sathı 

müdafaa var_ 
Düsturu olmalıdır. Tahmin ede

riz ki, harbin tecrübeleri içinde 
Yugo•la,·lar, bu en hakilô ve en 
v~ni müdafaa ve nihai harp düs
f urunu dtişiinmüş \'e ona göre tcd· 
birlerini almı~ olacoklardır. Hu
dut \'C toprat mülahazasınu isti-
nat edcc. k bir hurı; tarzının, bil
ba ·.~a '"ı'n;trı~ıa,·yanın coğrafi \'&Zİ

ycti )'ihiinden husule getiruef:i 
miişkiiliıt aşikardır. 

Herhalde, harbin müstakbt>l in
ki~af seyri hakiki vaziyeti gözö
nüne koyarağı kndar, Yugoslav 
\'e Yunanlılar!Jl . on danı la kanla
rını akıhncıya kadar, İngiliz ve 
Amerikalıların en geniş öl~üdeki 
yardımlarına da dayanarak hür
riyet ve istiklallerini müdafaa e
decekleri ve zafer talihini süngü
lerinin ucuaa bağlıyacakları şüp
hesizdir. 

Balkan ateşi karşmnda Türki
yenin vaziyetine gelince; ~ahsi 
kanaatimize göre; harbin sebepsiz, 
lüzumsuz, mantıksız yere ve Av .. 
rupa harbinin nihai neticesine hiç 
bir tesir· ·apmamıa imkiın olmak
sızın Balkanlara yayılması ve ye
niden birçok kan dökiilmesi kar
~ısında. şahsan ve millet~e tees ür 
duymamaklıltımıza imkan tasav
vur edilemez. Komşu ve dostları
mızın marnz kaldılı bu ~cı ve 
kanlı h3disenin inkişaflarını ta
kip ederken, herhalde bütün sem
pati hislerimizi de kendileri hak
kında mulıafaza eıtiğiınize üpbe 
yoktur. Bu cehennemi harp hai
lesi karsısında, yine biz~ düşt""n, 

muhakkak ki kendi emniyet "e 
müdafaa tedbirlerimizi her giin 
biraz daha arttırarak, zaferin ada· 
let ve hak yolunda müc~dele e
d .. nlere zahir olma-;ını dilemek 
ve onun tahakkuk ve tt>cdli ine 
bjr an f'Vvel sahit olmnkhra~ 

ETEM iZZET BENiCE ----
Gece yatıh ilk okullar 

( 1 inci yf- .ı.-,._, 

2 - Kimsesiz çocukları kurtar
ma yurdunda normal bir duruma 
giren. 

3 - Anasız, babasız olan ve ba
kacak kimseleri bulunmıyan. 

4 - Babaları ölmüş. anaları fa
kir ve bakacak klmselerı olmıyan. 

5 - Ana ve babaları çok fakir, 
i yapmıya muktedır olmıyan ço
cuklar. 

Her .;ı:ne ey!UJ. ayında Vılayetıe 
Vali Mua\•in'lıın Reıslı .nde Ma
arif Mudur muavini, Maiyet me
muru ve pansıyunlu İlk Okul baş 
ögretmenlcrının iş• ı rakile bir ko
misyon toplanacak ve müracaat 
;ah pleri arasından tcfriklcr ya
pacaktır. Vilayet hesabına oku -
mıya hak kazanmak için çocukla
rın her türlü durumları tetkik 
olunacaktır, Komisyon tarafın -
dan tefrik olunan talebeler Maa
rif Sağlık Kurulu tarafından mu
ayene edilecek!(" ve Daimi En -
cümenin kararile mektepll•re ka
bul olunacaklardır. Bu şekildeki 
talebelere her ay sonunda 10-20 ve 
bayramlarda 25 kuruş harçlık 

verilecektir. Talebelerin bütün 
giyecekleri de Vilayet tarafından 
temin olunacaktır. Önümüzdeki 
scııe için bu şekilde 100 talebe 
mekteplerde okutulac&ktır. Kati 
tahs!sat ayrılmıştır. 

Bir evin üst 
katı yandı 
Kütuk "\ya!o!yada İbrahimin o

turduğu ev n il.Jt k.aıtınd.ıkı odadm 
yangın çıkmış, ev kısmen yandıktan 
sonra llfa!y< taratınd n sl!ndQrülmü:ı
tür Yancınm sebebi anl:ışılamamıştır. 

Fc'lhte İb:-ahi. p '11 mahallesinde 
Jl:uruı111cı 90ka a !3 numar11da otu
ran kunduracı Galibin k.OçUk çoeutu 
kibritle oyanrk~ penc-tt kenanndakl 
k.Alı.Ua:-ı tutuşturmuş. tıkan yafl$'1D. 
genişlemeden söndürülmOştür. 

,,- KİllALIK iV ... --,. ı 

1 
Fntıhde Çarşamba Cadde

sind Darüışafaka kal'§ısın -
da bahçe için deki ldrgir mtis
ta'kil ev kiralıktır. İçindeki
lere müracaat. 
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Barb Ve Casusla 

Bilen idan1 olu ur 
Yazan: M. ATLI T t!frika No. 53 

Anna kapının 
lenmiş gibi 

önünde çivi
kalmıştı 

tereddüt- \ Anna açık kapıdan 
süzce girdi. 

Binanın holüne girmiştik. Bura
sı mermerden geniş bir salfJndu V<e 

ta'•anında yanmakta olan karpuz 
şeklinde yuvarlak bir avizeyle ay
dınlanmakta idi. 

Anna holün iki tarafnıda köşke 
çıkan geniş mermer nıerdivcnler
dan soldakine doğru yürüdü. 

Meıuivenleri çıktık. 

Anna, ikinci kata geldığimiı: za
man, hiç tereddut et.ıneden, sağ 
k('naora saptı ve camlı kapısından 
içerid<' yonan ı§>k görünmekte o
lan büvük bir oda kapıs:na doğru 
yürüdü \•e: 

- Babt!•t'. Bırbt!st' Babtist!. 
Diye seslendi. 
Annaya yavaşça; 
- Kimi çağırıyorsun' dedim. 
- Usağı. 
Cevabını verdi. 
Fakat Anna tekrar "1endiği 

halde h!Ç bir cevap alamad~ 
O vakit Annanın bırdcnbire en

dişeli bir yüzle durakladı /!: nı, te
reddüt ettıği ni gördüm. Sonra, bir 
hamlede tiık vuran camlı kapıya 
oğru yürüdü. Kapıyı vurmadan 
biT"<lenbire açtı. 

Anna blr ha -ret nidası f !ata
rak kapının önünde çivilenmiş gi
bi kalmıştı. 

Hemen: 
- Ne var, Anna?. 
Diye yanına yetiştim. 
Anna büyük bir hayret içinde · 
- Oh!. Hiç kımse yw;ık!. dedi A-

caba gitmişler mi?. Fakat nasıl o
lur?. 

Anna, kapının ônunde, tekrar 
bir hayret nidası fırlattı. 

- Oh!. dedi. Feci. 
Hem!'n geri çekildim. Cebimde 

tabancamın tetiğini açtım. 

- Anna!. Ne oluyorsun? Ne 
var?. 

Anna birdenbire sapsarı kesil
miş bir halde, müthiş bir heye
canla: 

- Fakat gôrmQy'ôr musun? O<fa 
karmakarı$>k olmuş•. dedi. 

Filhak•ka odaya dikkatle bakın
ca ~n de odanın hakikaten altüst 
olduj!1ınun farkına vardııtL Sanki 
odanın içinde şiddetli bır mücade
le olmuş gibiydı. 

Anna kapının önünde sanki bu 
hiç 'beklemediği manzara karşısıda 
son derece şaşalamış gibi, büyü
müş ve telaşlı ııözlerle odaya ba
kıp duruyor, dudakları birşeyler 
m•rıldanır gibı oı-nuJordu, 

Sonra kendi kendine: 
- Evet! dedi Burada bir müca

dele plmuş! Fnkat bu m:ıthiş! . 
Bunu ooy!Nıktcn sonra s\lr'atle 

c<iay a girdi. 
Cinime dcvril'!'iş olan bir kol

tuğun arkasına, yerde buruŞlll11§ 
•bir kiığıt parçası ifümişti.. 

Oııa doğru yüri'. dü. 
Kağıdı yerden aldı ve heyecan

la açtı. 
Anna bu kAğıt parçasına sür'at

le göz gezdirip de başını kaldıntı 
yüzümp baktığı zaman onun bal 
rengi gözlerinin büyük bir dclı
ş~tle şaşkın çaşk:m parlamakta ol
duğumı gördüm. 

Merakla: 

- Anna!. Ne var?, 
Diye sormağa mecbur old1a11, 
Anna adeta titriyen hiır sesle: 
- Kontun kullandığı m8"kah 

cep defterini bilirim. dedL Kağı
dın o defterden kopıoof olduğunu 

görur görmez anla~tıım. Yanıl
mamışıın!. 

- Kiığıt ondan mı?. İçinde bir 
şey mi yazmış?. 

- Evet!. Bize hitap etmiş!. 
- Bize mi?. 
- Evet!. 
- Garip şey!. Ne diyor Anna?. 
Anna ·birdımbire tereddüt ettL 

Sanki beni urkütme.-,ek iç~ ııöy
lcmek istemiyor gibiydi. 

Hemen Annanın nr..na fırla· 
dun. 

- Ver bana şu karıcl· 1. 

Ve Annanın itirazına me\·daıı 
vermeden klğıdı a' bnkt•IT' 

Filhakika kağıda renkli bir kur
şun hlemle ve gav~ı aceı., bir 
vazı ile birkaç satır k••a'anmıştL 
Yazıyı okuınıya çal-<• m. Fakat 
heyecanını bu karış k ve sü~'atll 
yazıyı iyice okuvnbı'meme m!ni 
oluyordu. 

Kendimi toparlarn:ya çalışıp 
dikkat ed'nce ürprrdim 

Zira kağıtta benim bmim yazılı 
idi. 

İmza da sarih ''" büyuk bır şe
kilde atılm-ştı: Kontun ismi. 

O vakit he ·ecaPla kuJtıdı oku· 
mıra ralı~ tım. K! tta Kont el 
yansile bana hitaıı etır.Pk <'ydl 
Yazıy! nihayet okuv bild ı~ : 

•Kaç:n ız. Va.rşov•"an Mnıen 
kaç:n'2. Annayı kne•"'nız Tcblıke 
büyüktür Fena h~'de sarıl bu
lunuyorııım.. Akıbeti,.,ı b ı lmıyo
rum .. Fakat sp't kalırs.ım nerede 
olursanız olun.:z. Him~veme iti
mat edebileceltlnize) e- n ederim. 
Sızı Allaha eırJnct ed ıynn:,., • 
Yazıyı okur okumnz 1>eyniırden 

\"Un.tlmuşa döndiım. 

Kar~·mda şaşkın bir ha'' du
ran Annn ·a n~ sö-·liyt'C'el\· n itil
meksizin bir nııiidrt byret ve 
dehşet içinde ak,':.a•m·•t m. 

(Ari.ası t'arl 

BİKAıi E 
(Dördüncü alıifcden devam) 

çıkarmdaılar. Hastanın b<>lın bir 
ıp bağlıyarak kaynayan, kopur n, 
fışkıran suya sarkıttılar. H,; 
canla bekledim. Dedığim çıkmış
tL Kadını çckıp çıkard kar: ·a
man ölmüştü. Kafile keder ıc r.dt 
suyu terketıiler. Ilu hal A-aLımı 
boz.muştu. İhtı~ ar yoldaşuııa: 

- Bu nasıl ış bôyle? 
Dedim. Köylıi başını salladı: 
- Üzülme evlllt •Gelin geliyor• 

suyu, her sene bır gelın alır. Bu 
s.ı şifalı olduğu kadar da uğur
suzdur 

- Amma bunun uğursuzluğu 
muğursuzluğu yok kı ... A/tlr h ... 
tayı buz gibi suya sokarlarsa el
beb iılür. 

İhtıyar gülumsedi: 
- O hasta olınıyanları da ku-

cağına çeker. 
- Nasıl? 

- Allah yaratmış t'Vlat. 
Dedi. Kolumdan tuttu: 
- Suya dikkat et. 
Fokur fokur köpüren derin ge

niş çukura eğildim. İb:ıiyar köylil: 
- Gelin geliyor, gelin geliyor_ 
Diye tlstüste söylemeğe başla· 

dı. Kükürtlü su daha çok kudur-

du. Daha çok fokurdadı. Daha çcık 
yükseldi. Halbuki bu, kendi vebo
mimiz. kendi inanışımız, kükür
tün çıkardıJı pis baş döndürüct 
kokkuydu. Demek, taze gelinleria 
çukura düşmelerine sebep, kendi. 
in~ları, kü.kürtiln kokusuyd!L 

B&J. Dif. lfnl , Grip, &omattmna 
Ne..,..Jji. ltınlılılı: H Bı!Ulll Agnlanaıaa Derhal K

IC<1bmda fGD<le S kq41 aiıııabllir. T Anm.ER!NOEN SAK1Nı1111. 
HE.il YERDe P\/LLU ~TUtARI ISRARLA IST?YINIZ 

EJilıı mıntalı:an mtltemadl ta- 1 :!'de kullanılmak 11zere utın a1-
eö: 400 melre ıaildıbı M<>loE lala tt 1111 ı.e mlkJbı kum açık ekillıme,. 
konulmuştur Mecmuunu tahınla bed~li 1925 lira ve !Ilı: tamınau l« Ura a 
kunıııtur. Şartname Zabıt ve Mu--11t M11dilrlüğll kaleminde ıörllleblllr, İ1ıa19 
:M/41941 P.,..embe gQııil saat H de Dalınl Encilm....ıe 7apılacaktır. Tallpleria 
ilk teminat makbuz 'Vt;Ja mektuplan ve 9U ;rılına ait Ticaret Oduı vesllr.,... 
le ihale (Qııll -nm. ı &t\e Dalıııl ıı:n e bulwıaaıuı. ı~ııı 
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Toplar ateş ederken Venedik donan
masındaki Subaylar şarap içiyorlardı 

Turgudun emri ve işaretile le
wndler harekete geçtiler .. Gemi
ciler Ttirk sefinelerini karaya çok 
yakın getirdiler. Ayni zamanda 
ıemilerdıen çıkarılan üç top da 
Turgudua çadırı bulunan en ha
kim tepeye yerleştirildi. İşaret -
let-ini tekrarlıyarak gözleri dür -
bünlerine mıhlı duran düşman 
ıemi ve denizcileri Türk korsa -
nının: 

- Teslim! 
- İ <al'etini beklerken tepeden 

ateşlenen üç topun cür'etikar ham
lesile sarsıldılar... Fakat muka -
bele etmediler .. r.ünkü, Amiralin 
verdiği emirde Turgutla maiye
tinin esir edilmesi, Venedik so
kaklannda halita teşhir olunarak 
forsalığa sevki kararlaştırılmış -
tı .. Üç topun kesif ateşi karşısında 
Düşman donanması liman ağzın

flan biraz daha açıldı, top menzili 
haricine çıktı. önünde, sonunda 
açlıktan teslim olmak mecburi
yetinde kalacak olan Türk kor • 
sanlarını beklemeğe başladı .. 

Turgut; akşamın ilk karanlığı
na kadar adamlannın bir kısmını 
civardaki ağaçlıklara göndertip 
odun ve seren kestirdi. Bunlan, 
limana akan dar bir ırmağın ba
şına yığdırdı. Gece ile beraber 
tekmil Levendkr derenin ağzında 
toplandılar.. Kalaslardan, gemi 
enkazından karaya bir kızak kur
mağa kiriştiler .. 

Turgut Levendlerinin başında 
duruyor, inşaata bizzat nezaret 
ediyordu. Reislerine son derece 
itimadı bulunan Türk denizcileri 
de hiç münakaşaya lüzum görme
dt'n Turgudun verdiği emri nok
sansız yapmağa koyulmuşlardı. 

Sabaha kadar bu ameliyata de
vam olundu .. Ertesi günü yine 
gündüz \epeye konulan toplarla 
düşman oyalanırken Leventler is
tirahat ettiler. Gece ile beraber 
tekrar dere ağzındaki kızakların 
başına lı:ostular .. Yine sabaha ka
dar çalışmalarına devam ettiler. 

Turgut ~aat müddetince gö
zünü kırpmadı. Bir hafta sonra 
yapılan kızak tepenin öbür tara
fına, diğer sahadan denize ulaş • 
111ıştı. 

O gün, aon olarak düşmanı o
yalayan düşman topları fasılalarla 
ateş ederlerken Venedik donan • 
masındaki subaylar ve mürettebat 
şarap çekiştiriyor, kısa gelerek 
uzakta denize düşen Turgudun 
mermilerine karşı yumruk sıkıp 
göz süzerek: 

- Yap bakalım .. Bu hareketin 
tıpkı mezbaha kapısına getirilen 
bir sığırın son mukavemetini an
dırır.. Zafere kavuştuğum uz gün 
bunun hesabını da senden sorarız! 
Diyorlar .. 

O akşam Turgut ilk karartılar
la birlikte faaliyeti arttıırnuştı .• 
Sahile yakın duran Türk gemi -
!erini bu kızağın başına getirdiler .. 
İnsan gücünün son haddile ça -
lIJiarak sefineleri teker, teker kı
zağa bindirdiler .. Yelkenlerini aç
tılar .. Müteaddit yedek hala~Ja • 
rile de her taraftan çekerek yağlı 
kızağın üzerinde tepeye ooğru 
sürüklediler .. 

İlk gemi, yatsı sıralarında mu
kabil tarafta açık denize inmişti .. 
Turgut ve maiyeti; bu sahadaki 
muvaffakiyeti görünce büsbütün 
şevke geldiler .. Şafak sökmeden 
evvel bütün korsan gemileri li -
mandan rıkmı.ş, mukabil tarafta 
ve tam bir hürriyetle Akdenizin 
enginine kavuşmustu. 

Beri tarafta hala cümbüş ya -
parak Turgudun teslim işaretini 

bekliyen Kont de Cegale'nin kud
retli donanması henüz kuşun lta
festen kurtulduğunu farketme -
mişti.. İşin fena tarafı da Kont 
Türk korsanını kıstırır kıstırmaz 
Venediğe işi haber vermiş; orada 
Jşae olunan ba haber adeta zafer 
şenlikleri yapılarak tes'it edil -
mişti. Şimdi her tarafta, Papalık 
hükümetinin merkezinde, Romada 
bile Cegale'nin muzafferiyeti 
söyleniyor, efsanevi bir şöhretle 
Akdeniz! haraea kesen Turgudun 
eli, kolu zincirlerle bağlı olarak 
Cenova sokaklannda oolaştınl -
ması bekleniyordu. 

Cegale'nin verdiği haber o kıt
dar kat't idi ki bir kısım asılza· 

eleler, karılarının zorlamasile Tur
gudu esir edildiği harp meyda -
nında Cegale'nin huzuruna geti
rilişini görmek merakile gemilere 
binmişler, yola çıkmışlardır ..• 

Turgut, müthiş bir gayretle ge
milerini karadan yürüterek Ve
nedik muhasarasından ve muhak
kak bir esaretten yakayı "1yır -

dıktan sonra gemicilerin adeti ü-
' zere sabah nemazına kadar bek-

lemiş, namazı kılmış, müteakıben 
pupasına düşen hafü bir yıldız 
rüzgarile yelkenlerini ıışırmiş, 
Cegale kuvvetine iyi bir ders ver
mek üzere Venedik sahillerini 
vurmağa dümen doğrultmuştu .. 

Minimılii Türk ıfilosu bütün hı
zile y<ıl alıyordu. Levendler şimdi 
nöbet yerlerine geçmişler, elleri 
palalarının kabzasında, gözleri 
enginin sisli ufkunda, dişlerini 

gıcırdata, gıcırdata düşman kollu
yorlardı. 

Sicilya boğazına varıldığı sıra -
!ardaydı.. Önde üç çektiri ile piş
dar müfrezesine memur olan deli 
Cafer reis geriye işaret verdi: 

- Ufukta üç tane kadirga gö
züktü.. Venedik kadirgaları ola
cak .. Hücum edeli::ı mi? 

Turgut relsın cevap vermesini 
beklemeden de Deli Caferin ya -
nındalti iki gemi ile birlikte düş
man katlirgalarına doğru yelken 
bastırdı .. 

yanın" ikinci <>larak gelen tersane 
havnzu vardır. Burada en büyük 
harp gemileri tamir edilir. Bun· 
dan daha büyük havuz İngiltere
de, Sutamptondadır. Bundan baş
ka dünyanın en büyük sahih oioku 
buradadır. 50,000 tonluk gemileri 
alabilen bu dok İngilterede inşa 
edilmiş ve hariku15de bir seyahat
ten sonra deniz yolu ile Siııa-apu
ra kadar getirilmiştir. 
Adanın merkezinde yeraltındn 

petrol depoları vardır ki, bir mil
yon ton petrol almaktadu. Bu 
miktar İngiliz filosunu altı ay i
dare edeblliı;. 

Nihayet, Cebelüttanktan zaptı 
daha güç müthiş bir kalesi var -
dır. Bu kalenin tabii !tir ıniidafaa
sı da bataklıklardır, Siappura 
karadan taarruz etmek istiyeıı düş· 
man, İngiliz ~pçumndan daha 
korkunç elaa ltu bataklıktan ıe~· 
mek meclHıriyetidedir. 

Nafia Vekaletinden 
18/4/941 Cuma eüııü saat lG cl.a Anltarada Nafia VekAleti binası içinde ma 

ı.eme müdürlüğü odasında toplanan malz.e.me eksiltme komisyonunda c55000> 1ı 

muhammen bedelli ve bütün malzemesi müteahhide ait olmak üzere c500> adı 
mahrut! çadırın kapalı zar:t usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. · 

Eksilteme şartnamesi ve teferrüatı <275> kurua bedelle malzeme müdürh. 
ilinden alınabilir, 

Muvakkat teminat .4000> liradır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve $Brtnamesinde yazılı Vf' 
salk ile birlikte aynı glln saat 15 e kadar mezkiir komisyona makbuz mukabilind 
vermeleri JAzınıdır. cl824> c2556> 

Devlet Demiryolları ve limanları işletme U. Maresi İlanları 
Muhammen bedeli 17000 (On 7edl bin) lira olan 50 ton Arap sabunu 16/4 

941 Çarşamba eünü saat 15 de kapalı :zart usulü ile Ankaracl.a İdare binasınd: 
satın alınacaktır. 

Bu l,ıe girmek iatiyenlerin 1275 (Bin iki yüz yeb'.ıiş b .. ) liralık muvakka 
tem.inat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni eün saat 14 d 
kadar Komisyon Re~liğine vermeleri Uzun.dır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme da.ires.inden, Ha:ydarp~d 
Tesellüm ve Sevk Şefliğnden daiıtılacaktır. (2515) 

..,.. .... 
Muhammen bedeli 20.000 (Yirmi bin) Ura olan 1000 ton süper çlmonto 

24/4/1941 Perşembe günü sa~t 15 de kapalı zart usulü ile Ankara"da İdare bina
sında satın annacalttır. 

Bu işe girmek lstiyenleıin 1500 (Bin beş yüz) llralik muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve teltli!lerlııi ayni gün saat 14 de kadar Komis_ 
yon Reislitıne vermeleri Mzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaea'da 
Tesellüm ve Sevk Şe!liğindon daiı!acaktır. (2717) 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden : 1 
ı------

lılil<Wı Malıunmen B. % U TeaılBMı 
LL Ka. Ll ltL 

Tahta ayakkabı 250 çift 
LA.stile Çizme .W > 
muhtelif boyda 

325 
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00 
~ 

24 
26 
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00 

Eks!Hmenln 
Ş'*1l Saati 

Açık ek. 14 
, , 14,30 

1 - Yukanda cins ve ıniktan :razı!ı malzeme blzasuıda gösterilen usullerle 
SA;bn alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan, eksiltme tekil ve saatle
ri hizalarında yazılıdır. 

III - Eksiltme 21.IV.941 Pazartesigünü Kabalaşta levazım ve mübayaat 
subestndekl alım koml~onunda yapılacaktır. 

IV - Tahta ayakkabı tı.Omunesi sözü geçen fUbede rörllJebilir. 
V - İstckWerin eksıltme için tayin olunan gün ve saatlerde 'ö 7.5 güven

me paralarJyle ve cızme miınakasasına gireceklerin de teklif edecekleri nü.mu-
nelerıyle bJ.rlikte mczkür komısyona müracaatlnn. c2709> 

~\{\PARA 
\ BAY•T YARIŞINIJJ_ 

.DİREKSİYONU DUR 
il. ,,,,_,., - --~ 

Küçiik T tuarral 
he•apları 1941 

tarihlerinde yapılır. 

1941 İkramiyeleri 

İslanbul icra Bildıniittnden: 
Şişlide Afitap sokağında 18 No. lu 

hanede sakin Celaleddin oğlu zjyaed
dine: 

Onnik Minasyan tarafından yenile
me kanununa tevtıkan İstanbul Be~in
ci İcra Dairesinin 934/4968 sayılı dos
yası ile (3670) üç bin altı yüz yetmiş 
liranın tahsili zımnındıı yapılan takip 
üzerine mürafaa lçfn tayin kılınan 
27 /3/941 tarihti celsede ikametg~hını
zın me<;hul!yeti hasebiyle tebligat ya
pılamadığı davetiye varakasına verilen 
meşruhattan anlaşılmasına binen (20) 
gün müddetle i~nen tebllgt icrasına 
ve müraLıanın da 5/5/911 tarihine mü
sadif I 1az ı.rtcsj günü s~at ı-ı e bırakıl
masınE karJ r verilmiş olduğundan 
mezkür gün ve saatte İstanbul İcra ll!
kimJiğire gelmen z Vflya bir vekil gön
der.neniz aksi takdirde gıyablf"ızda 
milrafaanın icra edileceği ilftn olunur. 

34/4968 

latanbul Komutanlığı Sa
tınalma Komisyonu 

ilanları 

ZO - so Tem ıı:lıreo ıı:aymalı Alnı.-.>lt 
Tahmin edllen «14100> Ura olan 20-

30 ton kireç kaymagı Askeri Fabrika. 
lar Umum Müdürlüğü merkez satın al
ma komisyonunca 14.4.041 PazartesJ 
günü saat 15,30 da pazarlıkla ihale e
dilecektir. Şartname parasızdır. Mu
nkkat teminat 1057 lira 50 kuruştur. 

c2648> • Beher tonuna 21 lira fiyat tahmln 
edilen 250 ton super cimento fabrika 
teslimi 12.4.941 günO saat 12 de paıar
lıkla satın alınacaktır. h1uhammen be
deli 5250 lira olup kat'! teminatı 787 
Hra 5-0 kuruştur. Şartnamc~ı her gün 
komisyonda görtı.lebilir. İsteklicrin bel
li gün ve saatte Fındıklıda satın alına 
komisyonuna ge}m('leri, c2800> • 48400 umumi sayılı boş bir ~vazım 
ayniyat makbuzu zayi olmuştur. Bu
lunduğunda hükmü olmadığı ilAn olu-
nur. ~2801> 

Askerlik İşleri 
Şubeye daTet 

Emhıönü Askerlik Şııbesinden: 
Yedek Levazım Teğmeni: Hasan 

Fehmi oğlu Mümtaz Fl·hmi. 329 - Ri
ze (48721) 

Yedek eczacı Teitmeni: Hakkı oğlu 
Mehmet Bekir. 318 - ŞiJtav. (37342) 

Yedek Piyade Asteğmeni Nedim oğ
lu Ali Riza Barkut. (30630) ın kayıtla
rı tetkik edilmek üzere acele 1Ubeye 
müracaatları ilftn olunur. 

:J(.. 

lleyoflu Yerli Askerlik il-inden: 
Bursalı Recep og. S22 doiumlu Hak

kı; san'atı Demirci Er. 
Piyade Er Ahmet oğ. 327 dolumlu 

Tabir san'atı Elektrikçi. 
Er Veli ot. 330 doğumlu Sefer; ııan'

at.ı Elektrikçi. 
Yukanda adı ıeçen erlerin kayıtları 

tetkik edilmek üzere acele ııubemlze 
müracaatıan llAn olunur. 
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lOARtslNI 81UN IS 
lK.RAMİYEl..İ HESAP 

Manifatura Tüccarları Birliğinden: 
BirlitlmWn 31 Mart 941 tarihinde 7 apilması mukarrer senelık hey•eU 

miye ictimaı yevmi mezki!rda nisabı ekseriyet hasıl olmadıfından talik 
mi~tir. 

Nizamnamemlz ahk.~mına tevfikan birliğimiz hey,eti umumiycsi jk' 
fa olarak yine Aşir efendi caddesi Kısmet han 4 üncü kat 23 numarad 
lik merkezinde 30 Nisan 941 Çarşamba günü saat 15 tc içtimaa davet 
Ruznam~: 

Hey'eti idare ve müraklp raparlarınrının okunması ve tasvibJ. 
Hey'eti idarenin ibrası ve yeni idare hey'eti intihabı. 

Galata 
Boyu 

Telt'fon: 

~~ Gayrimenkul Satış İlanı 
:~Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Başkatipliğind 
~~ Ali Hadi ile Hacer Nevv3N! ve ~!ader!d ~Ic"!:unet Arifin ve 
>:f nenin şnyian ve müştereken mutasarrıfı i.Juh:.nd":Jk.ları Şı , :Ueedıye 
• yü Büyükdere cadrlcslnde Levent cırt, :ği nar: iylc n , uf 2, 3

1 
4, 6/ 

~ .. No. larla murakk:ım; bin3. mnndıra ve baLçcyi m~t m ~ ve ye't · 
.: muttasıl dört parça araz.iden ibaret çi!Wğin şuyuunun 1z3le.-; zımnında 
~~ çık arttırmaya konulmuştur. 
!~ 1 - 2 No. lu parçanın mesahel satbiyesl 91 doksan bir dönüm bir 
~ lek yani 83856 metre muralJbaıdır. 
~~ 2 - 3 No. He murıııkkam parçanın rnesahai satlıiycsl. 11'l2 yüz d 
~~ iki dönüm üç evlek 18 arşın yani 177140 metre murabbaıdır. 
~~ 3 - 4 No. ile murahkam parçanın mesahal sathiyesl 405 dönilm 
~ 372195 metre murabbaıdır. • ~ i - 6/8/10 No. !arla murakkam parçanın mesabai sathlyesi 453 
.,,.~ nüm bir evlek 240 zira yani 416674 metre mur..ıbbaıdır. Dahılinde 
• duvarları kil.gir döşeme ve tak.simab tamamen yanınış eski ~ray bln 

~~ zemin katı k;jgjr ü~t kah ahşap ve zemln katında bir oda bir anbar bJ~ 
~ 18. ve üst katında bir sofa ve iki odası bulunan damı kiremlUe örtülü k 
~· bir ev ve yanında bir ahır bir samanlık. ve üç yüz koyun istiap eder 8 
~~ likte üstü esk.J kiremitle örtülü ağıl ve bir maa dolap bost3n koyusu. 
~ havuz ve bu kuyuya ve diğer t;uattan dereye akan üç nlemba suyu ve 
~ büyük sebze bahçesi olup içinde iki yüz elli adet kadar müsmir ve 
~ müsmir ağaç varclu. Bunlar hakkındaki tafsilAt keşit raporu ile vu• 

~~ zabıt varakasında mevcuttur. Bu çiftliğin taınamınm muhamınen 
~ meti 25800 yirmi beş bin sekiz yiiz liradır. 

f~ Birinci açık arttırması 2/5/941 tarihine tesadü! eden Cuma iilnil 
~ 14,30 dan 16,30 a kadar Beyoğlu Sulh Mahkemeleri kalem odasında 
~~ Ba~kAtip nezdinde yapılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin 
< de ye~ beşini bulmadıil.ı takd.ırde en son arttıranın taahhüdü baki 
~~ mak üzere ikinci acık arttırması 12/5/941 tarihine mtisadit Pazartesi 
~ nü saat 14,30 dan 16,30 a kadar icra edilerek en çok arttırana kat'i ol 
~~ ihale edlecektır. Birikmiş ve birikecek bina, belediye vergileriyle 
~~ Jcaresi ve dellAliye rüsumu ve 20 senelik tAviz bedeli ve jhale pulu 
~ tapu harçları müşteriye ait olacaktır. 

.,~ Arttırmaya iştirak edecek kimselerin gayri menkulUn k.ıymetı mu 
~ menesin in yüzde yedi buçuğu ni.sbe tinde pey akçesini veya milll bir 

~ kanın bu nisbette teminat mektubunu vermeleri şarttır. Arttırma 
~ nin kendisine ihale olunan tarafından ihale gününden itibaren veril 

~~ mühlet içinde mahkeme kasasına ödenmesi mecburidir. Ödenmediği 
~ de ihale feshedilerek kendisinden evvel en yüksek teklüte bulunan 
~~ se arzetmiş olduğu bedelle alınağa razı olursa ona ihale deilecek ve o 
~~ razı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi gün müddetle arttıı n1aya çıkurl 

caktır. Yapılacak il:ln alftkid.3rlara tebliğ edilmiyecektir. Müzayede aon 
~ .. da en çok arttırana ihale edilecek ve her iki halde birinci ihale edilen ki 
~ iki ihale al'asındaki :!arktan ve zarar dan mes'ul tutulac3ktır. İhale farkJ 
~ ııeı;en günlerin yüzde be~ faizi aynca hükme hacet kalmaksızın tahsıl 

~ nacaktır. İpotek sahibi alacaklılarla diğer altı.kadarların &ayrJ menkul 
~ rinJeki haklarını ve tapu kay:ht1d~ görünen haclz sahipleri nlacakiılS 

~~ hak ve iddialarını ve hususiyle faiz ve masrafa ve saireye dair olan •-_.. 
~ ve itirazlarını evrakı müsbiteleriyle ilfuı tarihinden itıl>aren on bel ~; 
~~ itinde satış memuru olan mahkeme Başkfıtipine bildirmeleri lAzımdır. ttr. 
~~ si takdirde haklan tapu sic:lleriyle sabit olmadıkça satış bedclinln paYıil 
~ masından dariç bırakılacaklardır. Müzyedeye iştirak edenlerJn butün ş~ 

~~ iti kabul etmiş ve evvelden öğrenmiş ve bilerek gayri menkule tahP .... 
.,; lunmuş olduktan addedilerek sonradan itirazlan mesmu ola.mıyııca4ınoP.' 
~ .. satış gününden evvel gayri menkulü gezlp görmeleri ve fazla 1nalümat -~ 
~ mak istiyenlerin 939/26 No. ile J.1ahkeme Başkfıtipliğine müracaat etme,.. 
~~ i!An olunur. (4287) 
~~~~Y.~~~~~~~~~~~ .. ~ 

Başvekalet beden terbiyesi İstanbul bölg 
direktörlüğünden: 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü tarafından yüzme tatbik eden b6 
tevzi edilmek ilzere 40 adet deniz atlama tramp1eni yaptırılacaktır. 

1 - Münakasaya Lştirnk etmek istiyenlerin, atlama trampleni imali 
kındaki fenol şartname ile işçilik krokilerini almak üzere 10 Nisan 1941 
şembe günü akşamı saat 17 ye kadar Beyoğlunda Taksimde Sıra.4'Crv11et 
desinde 57 No. da kRin bölge merkezine müracaat edebilirler, 

2 - Kat'! ilıe.lui a Nisan 11141 Pazartesi günü bölge merkezinde ..,ı 
da yapılacaktır. 

3 - Münakasaya gireceklerin muvakkat teminatı olan cl50> Urayt 
günü beraberlerinde cetirmeleri um olunur. c268j> 

Göz Hekimi - .. '._. Dr. Feyzi Ahmet ,
1 
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