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6 
Sagfa 

I ktısat V !!.,kilf!!.in ga;!temiz.t;__ beyan~tı 
~-

Pamuk ipliği kararnames·nin 
Başvekil muavinliğini 

kabul eden 

Macek 

----------------............... ,.... ....................... ········---...., 

tatbikatı iyi neticeler verdi 
Vekil diyor ki : 

Siyasetini ve sulh pren
sipleri~i İzs.h et i 

1 YUGOSLAV 
HUKÜ ETı 

Tür''· Atma 
münasebatı 

rıormaı 
Uı ılln, ı ( \. \.) - Yarı r 

U t b kazan darına vesile ittihaz mumun ız ıra ını . . .... 
edenlere karşı çok şiddetlı davranacagız 

Dün tetkiklerine devam C<l~n 
lktı:mt Vekili Hüsnü Çakıı, ~ır 
ara, kabul ettiği bir ~uharrırı· 
ınizin muhtelif suallerıne ceva· 
ben şu beyanatta bulunmuştur: 

Y ahancı propagandaları 
Alrr ıı nı 

lktısat Vekilimi:: I!ii nii Oal.tr 

Bulgarlar 
5 Alman askeri 

Oldürdüler 

Almanlar 
Vahsiyane mukabelede 

~ bulundular 
Uel«tnd, 4 (A.A.) - Jtöyter: 
Yugoslav hududu clvnrmda ?dllnll. 

dolna köyünde \'Ukubulan bir karga
şalık eımıuımda Bulgar köylülerin: 
beş Alrr.an askeri 6ldUrdl1klerl öğr 
n!l"IliştJr. Bildlıildlğlnc göre Almanın 

c harckeUcrl o knclar ta-nn tavır v ar 
hıı.:ırn111 cdilenı!yc ~ek bir dereceye v 
mıştır kl köylUler toplu bir bald,e is-

i rn bilcum etmiş. y .. m ederek Alman ıı. 
lcrrlr. Hadiseyi' nıUtenJdp köye karşı 

bel •de bulunulduğu vahşiyane mukn ~ 

blldlrllnıe k tcdir. 

Alman va 
Amerikaya verdiği 

notadan sonra 

Mukabele 
bil misil 

Tedbirleri alacaktır 
'l"t ı. (A A ) - Ofi: ourıı!", 'I • • • • 
Tribune de Geneve .g.azctcsının 

Berlin muhabiri bildırıyor: . 
Berlindeki bitaraf rnüşAlmalıılle· 

• • •• <' an 
rin tahmınlerıne gol' ·. ··-

.. sadere.sı ve mu 
vapurlarının mu .. h kkmda :~1-
rettebatmın tevkıfı ~. torı nez 
man hükumetinin Vaşıng >Ck 
dindeki yaptığı protest~yu, Bl. 

ak Arnenka ır-
muhtemel olar • kabe· 

. tJ • e karşı mu leşık Devle erı~t . . almt(IRSI 
le bilmisil tedbırlennın 
takip edecektir. te 

Zürihte çıkan Diı~ !'~t gnn7:. ~ 
sinin Berlin muhabırı .1~ y 
şunları ilave ct~c~edır~milerini 
"Alm~nya. ~nıhH'r &nubi . 

müsadere etmış. olaı~ 
1 

da mu· 
merika devletlcrınc ~arş. labilc. 
kabele bilmisil tedbırJerı a 
cektir." 

• ı-·a1mt haki 
<'U\ • i<>"al t•dn or. d ~ · ·· .e-. •·k nda (',..~ 
kat1c 1\lıı.carı,..taıı hıt" 1 

11 
tat-

lll<"Z olan iiçlii ııakf ııroJ:n'"Maca-. ı• ı o .. oıırs , bık ohınu\·or •t•n< 11 ı b" 
· • la h ç 1 

•btanla Roııınrl\'ıı ıu-:ı .. ııı< lllt•tİ· 
t "lac•ar ın fark kalmıyn<'al• ır. '' \1 
(" kn nnkları ı 

u·n blitüıı hu~ a ı • f'1I tıııı·· 
ınaın•aııııı hıırıı ('lhtı7.larıoı "ı: • 

• u ltlhll rlıı non ı".;e "'arft•dJlt'('Cktir. oll •• ta 
1'l')ı•ldnln intiharı hııklkııtfr mu; . 

l fil l\!ar:ırist~nır~. intifmrıııclan as
J kn bir s('~ ,,, .., .... • · 

şi~detle tekzip ediyor 1 norm l .ır 

Belgrad 
_ Birkaç gün için İstanbul~ 

geldim. Burada vckfileti alfika
dar eden meselelerle ve b~ :n:ı~: 
yanda sorduğunuz pa~uk ıplıgı 
te,·zii iı::iyle de meşgulUm. 

Hına t Lirlı•ri la{'l'k 

Yugoslav başvekili 

Simoviç 

Açık şehir ilan edildi 
(Ya:;ı, ı 4 üncüde.) 

Afrika Cephesinde 

itatvan ar 
teslim 
oluyor 

Biliyorsunuz ki son zama~~n~ 
da iplik sıkınt!s! ve bunu~. ur..e: 
rinde bazı ihtıkar tcşebbuslen 
gördiim. Bunun üzerine malüm 
olan kararname çıkarılmıştır. 

t anan gazetecr sine 
beyanatta balanda 

Normal zamanlarda memlclc~: 
tin iplik ihtiyacı kısmen dab.ılı 
istihsalatımızln, kısmen de ıt
halatımız ile karşılanıroı. Bu· 
gün bu ihtiyaç daha raz:ı~ .. l!-rt
mrntır. Çünkii pamuk ıplıgme, 

(Devamı Sa. 4 sü. J, tc> 

Alman 
kıtaları 

.Yugoslav hududunda 
taha§!Üt ediyor 

Bulgaristan 
Hücum üssü haline 

getiriliyor . . · 
Londra, 4 ( A.A~). - Timcsın 

diplomatik muhabın, Almany~
nm Yugoslavyay~ muhtemel hu. 
cumu hakkında dıyor ki: . 

Almanlar, süratle Bulgarısta· 
nı hücum üssü haline getirmek
tedir. Alman fırkaları, ~ugosl~v 
hududu boyunca tahaşşut ctmıR 
bulunmaktadır ve Almanla~, pc~ 
ya.lpn olacağım tahmin ettıkler: 
hücumlarda Bulgarlar da yanla 
rma alacaklarını hesap eylemek· 
tedirlcr. rd 

Sözüne inanılır menbala an 
Londraya gelen husus!'ha.berl~·'. 
Sofyada olan bitenlerın ~akıki 
anzarasııu göstermektedır: 

m Birime hafta, Almanlar, ~ul· 
aristana. komşul~ ·mdan ıstc. 

~kileri her şeyi alacakları h:ık· 
k da vaatlarda bulunmuşlardır .. 
~~mı mütealap. Yugoslav~·anıf!, 

·· ıki tamamiyetinin olduı,ru gı· 
~i\aıacağı vaadi ile üçlü pakta 
iltihakı vııkua gdmiş~ir. ~~~l~r 

k ~ şefleri ve müfrıt mıllıye~-. as erı ·· ı vcrler aldatıldıklarını soy e-
pcr ler v~ resmen Alman hükfı
m şt· e bildirilen taleplerde bu. me ın 
ıunmuşlardır. 

Bin gazi 
ingiliz kuvvetleri ~a~a· 
fından tahliye edıldı 

İngiliz müfrezeleri 
Muayyen noktalarda 

çekildiler 
h. 4 (A A )- lngıliz c. 

Ka ırc · · ·· 
i k~nu'2'ii.hı tarafından dun mumm ., •W 

neı.,Tedilen huı:ıusi teblıg: b 1 E ·rıerindc bir çok tnnk u u • 
mı .. h"ım ltnl'-•an v'1 Alman kuv 

nan mu " . d 
vetlerinin ileri hnrekctı karşıs~ıı .a 

• miz s:ıhnyı kc>ndımı:ı: 
harbedc.ıcegı d s·cti Bar 
. . tmek hususun n • ı 
ıntıhap e ff k"yetli tat.bjk 
nnidı:> o kadar muva a 1 • • 

1 etti.. iz lınttı harekele' untı~a e.n 
hafJsl'lİr müfrezelerimiz çekılm!ı; 

ktal ra seYk cdı'• \'e mua\'ven no 8 • 
. 1 rd"ıı·: Bu çekilme hareketi ya. 

mış e • . li . Pd:', 
nlrrken Bingazi şchn tah ~ c 

Takip edilecek yolu 
bize kahraman Yunan 

milleti gösterdi 

Atimı, 4 ( .A.A.) - Atma ajan
sı bildiriyor: 

Katimcrini gazetesi, hususi 
muhabıri Atina akademisi aza· 
sındQ.n B. Spiro l\felas'ın Yugos. 
lavya başvekili General Simoviç
le yaptığı bir mülakatı neşret· 
mektedir. 
~ Melas evveltı Yugoslav baş. 

vekılinin siyasi bUro mildürü ha
va albayı B. M.ihailoviç e yaptı· 
ğI mülikatJ nakletmekte ve .... u 
zatın umumi harpte Yunan L • 

kerlen ile yanyana harp ettiğini 
kaydeykmektedir. 

Albay Mihailovic B. ·Melasa 
ı;unları söylemiştir: 

''Yugoslav milleti ile .. ordu~':1-
nun yaptığı hareket, guc de~ıl. 
bilakis pek kolay olmuştur. Çun· 

(Devamı Sa. 4 sil. g de ) 

----<>- -

BAŞKU~1ANDAN 
Aduvaya doğru gidiyor 

Asmara'da 
Alınan esir miktarı 

3 bin 
Nuırobi, 4 (A.. .) - DUıı ıı.k am 

nr rcdllen rcsml tebliğde MI ssonıın 
ı"gal\nd~u sonr 1nı;ilız lmp ıratorluk 
kuvveti ·rlnln ilerı. m d \ m cttı • 
1 rf bfldlrflmt"ktedir. ıı.~ı so, .Adi <ı.. 

babanın 290 kilom lrc kadar arkın. 

dakl yolların lltis ı. noktası Uz rinde 
bulunJn mU!\lm bir ş hlrdir. 

'I'ebllğo nazaran son 10 gün ıçtnde 
cen'yan eden harekıı.t C'snasında h va 
lrnvvctıerl dil mıın mUnakal yollnnlc 
mUdafo. hatlarının gcrllerln mu\•af. 
frıklyeUI tUcumlar ynpara't kıymctll 
yardımlarda bulunmuşlaıdır. 

f Dcuamı Ra. J. • ii. 1 de) 

Şehrimizdeki imtihan hazır· 
lıkları tamamlandı 

öğretmenler, imtihandan sonra da 
mekteplerden a yrllmıyaca!dar 

...... -. .-. .. -............... ···--··························: 1 
tik Tedrisatın ders kesimi ve imtihan günleri~ 

1 Pazartesi tesbit edilecek. Orta Tedrisat mües- E 

1 seselerin prog ra-nları bildirildi ~ 
i ····················-····················--···· ··---·-........ : ···-········-··-· .. ········ 

Orta tedrisatta. resmi ve h.ı
susi okullarda k~naat notları. ig
retmenlcr tarafından 16 nısnn 
sabahına kadar okul idareleri. c 
\'erilecektir. 

Öğretmen okullannda da t ıt
bikat imtihanların!;\ hemen baş
lanarak 15 nisan akşamma :<ı.
dnr tamamlanacaktır. 

Pertev Niyal. Vefa erkek lise-

sindt• lise bitirme imtih:;ı.nlan ıs 
tanbul eı kek lic:csinde ve diğer 
resmi lı. e!ı>rin lise imtihanları 
kendi okullarında, Hilyriye, ı,ı.ı· 
tik!al, Yiice l lkii. Darü~nka 
li~elerınin lise h:tinne imtihanla 
rı 1 stanbul erkek lisesinde: Şıs· 
li Terakki, Işık ve Boğaziçi lise
lerinin d~ lise bitirme iıntihnn· 
lan erkek lisesin<ledir. 

Devamı Sa. 4 sii. 6 da) 

TQtün mubayaası iç.n b:r 
milyon tahsısat ayrıldı 
Askere giden taksi sahiplerinin pİakaları 

verile cektir 
Aııknra, 4 (Jluı;uıı.i) - Yarın iki 

Koordinasyon karan resmi ı;nzctede 

intişar edecektir. 

Bunlardan biri Ulttin mUstahsillc 
rindch doğrudan doğruya tUtUn ruU 
bayaası için bir milyon lira tahsis o
lunması hakkındadır. Evvelce dört 
milyon ııra verilmişti. Bu karar ttltUn 
mUstahsıllcrlnl fevkattıdo memnun 

Sil.lh ııltın:.ı alman taksı sahip!· ri 
askı;r<' glcl rkrn plAkalıırı belcdıyeler.., 
vermektedirler. Ancak bunlar dön· 
dllktcn sonra plAknlnrı kencı lcrıne 

iudcı edilmemektedir 

Bundan sonra ancak sahıbı buıuıı 
cluğu otomoblllel' b!z?.at ışktcnlı.:ı 

terhislerinde muhafaza cttıklerl ve 
yeni aldıkları otomoblllcrc evvelce 

~ ·~tir Hl'hir tahliyesinden e~el 
mı.,. . • . il i c mad 
iğtinam ettiğimiz biıt n aş • 

edecektir. 
ıılışlıklorı yerlerde snyrisefcr musnn 

desi v~rllccck, pU\kr •~rı iade edil~. 
cckt!r 

(])cvanı~ 4 sU. 1. d6) 
- İkinci karar da. ısudur • 

,~ ................................... .... 

Neden dolayı Çanakk 
leye sahip olmak İc;tiy 

Boğaz ci ... 
Irak petrol sahaların 

çok uzaktır 
/\'(ı•yoık 4 (A.A.) - Nt'\ı\O 

Daily 'ews gnz<'tt.> ı. Alman 
şimdi 1 tal yanın yaı dım ır. t k 
tuğu t~kdirde ne f .. yd h 
lacağını m('ı-ak e:diy , . 

Gaute dıvoı : ki 
Hitleri temyız eden bu , 

cı his yani strat iık hi ı::ın 
disini tt:rk(tmiş o'ma ı l.ı 
mümkün göriınmel t d·r İt ly 
donanmdsına m 'lsu .. 1 en ıv 
milcı in H •t lerin l'mrıyle kay 
dildiğin dair musırran don 

(Det>amı , rı. 4 siı. 5 d ) 

Al 
Ge.rginliğindeki hafif 
yatışmanın sebepleri 

Beri in 
lJçlü pakta tecavüz 
edildiği kanatinde 

Günlerin Peşinden: 

Habeşistandaki 
italy~nların akıbetı 

Haıle SC'lfu.ıye neşrcttığı b 
emirnamede, Habesıstand~ ~ 
olmak fıkıbctınr m~ruz b,Lıun 
ltalyı•n tebea~ı hal ımtda y r 
lerın intıkam hissuı • tabı oltn 
mula.rmı rica etmiş. HabC'!-ı .ı 
par.ıtorunun bu emirn::ı.mesı H 
beşistandaki Ita1yan hrıl:inuye 
nin son gönd rine gdm, old 
ğunu göstcnyor. Oııun <.'tr .ak 
katen bu m m?ekette s·; ılsu ı 
yüz bıni bulan ~ı, il ltcılJ m 
hacırlnrının hayatları. n ty ti b 
mesele sc-künı alıyor . 

Hnbe!;istanda pek <.'Ok kabı 
ler vardır. Bunlar arasında Ya 
vamlar d~ bulunm·ıkta.dır. E
İtnl} an nıuha<.'ırlarmdnn bu k 
bileleı arasma düc: nler vl ır 
halleri hakikaten acıklı olac, 
tır. D•ğcr kabilelPrc ~eline , b~ 
tarın da bütün biittin ?.arars 
insanlar 'Jlduğun•ı zınn~tınem 
Jidir. 
Malfımdur ki 1~97 scno.:sın 

ımparator ikır cı M n l k 
m:ımndn Jtaly:ınıarla HaJc lıl 
nrasınd.ı hmp o'mus ve Italy 
lar Aduvada mütıim bir m 
lfıbiycte uğrnmı!jlar, birço~ <: 
vermisleı dı. O zaman ffalır. I l 
esir olnn ltal)nnları b·rer b. 
tutar ... k hadım c•m;sıer, :"anı 
kekliklerine nıh 1yet vermi Jt; 
dir! 

Acaba H~ıle S.C.lasiye bu def 
yerli Habeşlilert> esir dü N'<" 
ltalyanlarm yine böyle ... L h 
tikeye maruz kalması 1hı "llaliıı" 
cifü::ii .. ' iöiı i<;:m mi b·r emi'CT''l"m 

ıe luzum gt.;1 ...... •· • ı 



ı - VA&rr 5 N1SAN 19U 

Hadyo üaze es 1 
aşvekılinin 

~n harı 
ınıar \ c Orta Avrupa Macar 
ı 1 :ıt Teleklnın ıntlharının 

cıuadır. Bu Mdısc deltı.lct et• 

r ba~vckill mllll şerefle ka-
• olrııyan btr tekı1f kar§ısın 
~· Macar topraklarının us o· 
ılı:uıılmasını gormcktc:ı:;e öl• 
cih ctmiııtır 

, tın ~ve uıl General t.ntone~. , 
r muddct evvel söylediği blr 

mıına.ıdır. Antonc"ko nali 

1 
ızlı ı, ~ ın taLıırınaC'n 

1<1tlr. B ın a.,. t mir dl mezs 
m .} lıl rın mucad l<' ı n as • .1 vaz· 

eçın yecek er.nt söylcmlştt. Bil dog
:ııdan doğruya Macaristana meydan 
kum aktı. 

YUG08l..J\ \'YA t ZEr.11\"DEIU 
I. .llİli 

Alman tazy ı \ ugo ıavya Uzertn. 
d " m ,3 r ~ a,nıı; Alman.} a bu 1 

:.a.zyik kuvvetlerinden blrını kaybet 
n tı,., o cıa Hırvatların lideri Ma 

4.rı B lgra..ııı gelerek KO.Olll ;ye g •• 
Deyi katuı etınesldir. Maçek btr ae 

1 
ı:ımc ne,..retmlş, yeni büktinıctc 

r HırvaUann nlz.ı.mlııra r1a· 
n: .erini söylıyerek yardımlarını 

ırtemış t.ir. 
Berl..n ve Rom , Hırvatlarla Sırplar 

asına n:f&k sokm yn çalışmaktadır. 
.} ..ıame bu husustaki tahrikAta 

ıihavct vermektedir. Bunun yerine 
mdı i ugoslavy:ıdal~i Iıoınenlcr tah· 

edilmektedir. Hır Amerikıın gaze- 1 

run verdlğı habere göre Almanya 
u o lavyaya l"tlklll.l!yle kabıll tcltf 
bnıya.cak şartlar teklif etmı;;Ur. 

Bunlar §Oylcdir: 
1 - -'.lman tebaasına yapılan zu. 

lbnlord~n dolayı tarziye. 
2 - Uçıll pakta iltıhakınm alenen 

ı&nı. 

3 - Ordunun dcrb":\J trrhlst. 
Yeni htikQmct tarziye vermeye ha· 

U' olduğ'J gibi bir saldırmazlık paktı 
a imzalamaya hazırdır. Ancak or
.unun t.erhls!nc yana§mamıştır. Uç 
ıraiı..ı:u saran Almım ordulan kal"§?• 

da ruık 'r terh's etmek fazla lt.imat 
'emckUr. Alman siyaseti ise böy. 
blr itimat telkin etmemektedir, 
goslavya bUtUn hazırlıklıınnı ta· 

ıamıamış .... e t lılikeyl kar§llam.aya 
Ull' göıllnüyor. 

Al\IER1KA lLt: l\IİHYEJC 
lUONASEBATI 

1 
Jıltisadcre cdil!!n vapurlar yllzUnden 
eriluı ·Alman ve İtalyan.münasc
ıert gerg'.nleşmlştır. İki protc ... toyu 

)lllerlka kaU surette reddctmıştir, 

rika adllyesl sabOtajcıları mah-
m y 'l:crdığl gibi İtalyan c. nız a 

inin de geri çağmlmasını iste
r. Bu !yası mUnasebatm tnkıtn· 

l& doğr.ı bir dım tellkkl edllmeıı. 

\f •. t~ı PllOl STOSU 

Vışi 1 uk .. .ı:. .... ı.ı Amerika vasıt~· 
iyle tr. lltereyc vermekle olduğu pro

ov ı Amerika hUkQmeti İngıltcrc· 
ı il etmemiştir. 
Fraı sız g miler! bu yUzden çıkan 

e etrafında, Amerika tahkikat 
· belki bir tav85.5Utta buluna. 

, • mUhtm rol oynayabllec<'tderf naza· 
rı iUbarc alınarak sefere çıkmadan 

C'Vvcl hnrcklıttan bertaraf edilmek it
tenmcktcdlr. Bl.lyük çaptald bomb::ı.lıı.r 
havuz ke1ıarına. dil,muştür, 

Bir l.:.. m 1cı;ıl1z tayyareleri de Ro 
te,.d::ımo;ı petrol depoıarına hücum 
ctmışıcrc.llr 

atsuoka 
Ber1inde Hitlerle 

görüştü 

Bcl'lin 4 ( A.A.) - B. Matsuo· 
ko. öğleden sonra Berline gel
ıni.;;tır. 

Berlın sıyasi mahfillerinde rğ
renıldığine göre B. M~tstfoka, 
Bcrlinde bir buçuk gün kalacak 
ve yarın akşam. Moskova tariki 
ile Tokyoya hareket ede...ektir. 
B. Mat. uoka. Berlındc pek muh· 
temel olarak yeni görüşmelerdf' 
bulunacaktır. 

Hcrlin, 4 ( A.A.) - B. Mat
suok:ı, bugün ö~leden sonra : . 
Hitler t"rafmdan kobul edilmiş
tir. Bu görli.şmcde B. Von Rib· 
bentrop da hazır bulunmuştur. 

Yeni Irak kabinesi 

ingiitere 
Bu kabineyi gayri 

nizami telakki ediyor 
Londra, 4 (A.A.) - Rbyteı 

ajansı bıldiriyor: 
İtimat edilir ka vnaklardan , 

renildiğine göre 
0

Irak Başvckfıi 
Taha Elhaşimı, siyasi vaziyc~:.1 
iyileşmesini elde edemediğinden 
dolayı istifa etmiştir. Bunun ü· 
zerine ~rlii.mcnto t til edilmiş 
ve kral naibi hükümct merı:ezin
den ayrılmıştır. 

Bunun neticesinde başlarmd?. 
Raşid Ali olan bazı nazırların 
iktidaıı ele geçirmesi ru;arahate 
gavri nizamidir. Bilyük Brit~nya 
hilkumeti şimdi yeni Irak hükft
metine ka1 1 olan v"ziyctini mil
talea tmcktedir. 

Sarıyer Ha1kevinde 
konferans 

Son cihan harbinin aıdığı vaziyet 
ve takip ettiğimiz slyıısct etrafında 

halkı tenvir etmek mnksad!yle yur· 
dun her yanında konferanslar veri'· 
mektedir. 

Şnhrlnılzcfo MC'clıs İkinci l"C'is vrldll 
Ş msecdin GUnaltayın konferan11la· 
nndan sonra kpzal:ırda \ nahiyeler 
de bu uımılar dah!lınt!e konferanslar 
tertip cdılml,ur. Bu meyanda bu ak
§tım FmlrgA.nda Sarıyer halkevl ı"<'lsl 

Musllh!ddin Okuy ıy tnınfmd!ın bir 
konferans verilecektir. 

-1-

Vapuru. alt' salonuna indim. 
Kımse yok gibi idi. BUyUk masa-

l m1·AnAKl HAit•;KAT . 1 nın başındaki iskemleye oturdum: 
Llbj Jalıl son hareklta gehnce fesimi ve ı:;iı:1kin portföyümü ~kis
ga .deıd Ustun molörlti kuvveU<>r leri görünecek karlar mUcellfı o

&rfl.8 a İngiliz Uerı karakolları 1 ıan bu masanın Usttne koydum. 
aha rı.ıli1.1alt mevzilere çckllmlşlerdlr.

1 
He'f pzun vorgunluktnn sonr YP.P

Alınan kuvveUerlntn Trablu .. a seçi· tığım gibi slgaramm dur.ıanları n
dlg't, bazı uıyı.f un.surııırm ileri bn-

1 
rasma gömüldüm ... 

\ld.tta bulundukları evvelce btldlrlJ· 
Son harck Lta vaziyet İtalyan Vapu- knlkmıştı; salonun üc 

Alır.anlar lehine lnklşatlar göster. ' p-•nc"rcsini deniz, kovu y~fl bir 
er• İn"ilızla A~adebyayı, sonra rc>nkle örtmüştü. Etrnftakl yumu
:!lyi tahliye etmiş bulunmakta· şak sedirlere bir kaç ki.§i uzanmyı;. 

lr.gtı.zl r Bıngaziden sonra I· tı. O zamnn b•ıglinün hatırasm1 
~ lıar 't~tmı durdurmu§lard:r. kayd lmPk için daha. milsait bir 
ÇtlnkU o sıralarda. Balkanlarda Ro· fırsat bulamıyacı:ığımı dlişündilm, 

yn Mdi el n cereyan ediyordu. ve kıvmetli defterimi çtkardrm. 
bin neticesi. üzerinde müessir ola. füymetli diyorum. Çünkü bu def
B U<an hA.dlselerl varken Inglliz ı ter sc gıli üst ~mı -Leonar dö 
etleı nt Trablusa doğru sevket· Kamlnci- nln bir hediyesi idi; 

k doğrul görlllmemlştı. Bu suretle bundan başka, BC'lçikaya ayak bas 
2000 ldlomctrclik bir saha tiz"-1 tıV.ım günden itibnren hayatımı o· 
..:agılınış olacaktı. General Va· na kaydetmiştim, Anversde ge. 

il aakert ıcaplardan sarfı nazar ede- çirdiğim tahsil vıllarmı, büyük mü-
mUhlm kaıarını verml17, Trab!usa Pssı.sell'rde hissettiğim elem ve 

llerlemektı'n sarfını nazar et· ıztırahı0 hilkatin ince ve pürfüsun 
gilzelliklcrinden nefsimi mahrum 

. Yakmd..- sona d:ı. er(cckUr. ederek yw adığon madde ,.e kuv-
Bu takdirde 400.000 d('n fazla bir vet SJıOtlcnnı ynhnz o bilirdi. Gön. 

et serbest kalacaktır. Bunların 

ya se~ ki ri mtimkUn olacaktır. 

motorlu kuvvetleri Blngnzlyc 
lbıceye kadar 1000 ktıomctrc yol 

lü ve nsabile yaşıyan Fikretln çe· 
likle-dPn yPni bir ruh aldığını vr 
en muğlak ri;azl mesai! ile ne ko-
1.ııy istinas rttiğmi yalnız o gör
müştü. tmlşlerdir. Şim11 çok bUyUK muş 

t lçlnd"' otduldnrı mubııkkaktır. Ynpıaklarmı ruhumdan gelen 
sıcak kavurucu bir h lmıştır. blr teb salimlc> çeviriyor, her sahi

da hıı.rC'kdtta nazarı d k1<ntc alı fedc n bir kaç !telime okuvarak ma· 
t lr m<' "ledlr zlmi ihya ediyordum. İlk boş sa-

cm•;N:st~ Ht Cl • 1: Mfew• ~<:'idim. 'uknıısında şu ta· 
iz tayyareleri dUn gece Brense ı Ilı vardı: 17 C'ylül 1917. 1stnnbu. 

hUc!.lm edu k bUyl.lk borntw. l:ı dcirıf'li tamam beş a \" beş gün: 
&tmlflardır. Burada Şamhorst ve \• Belçikadnn Almam.aya geç"li 
yzcı:ınv lsmlndekı lk• Alman knı· ii<- 8~nc- olmu tu. Bu vılları b'ç ı~. 
rU bedd tııtu1mııştur. tifad 'S'7. geçirmemiştim. ~alonun 
~emil r Atlnntlk mubıue>bcRlr• !! Jıı:lioi lçlnrlr }ıl Jo...ı...,i "'soldrı" 

llJIHaYat"veKİt°U_lllarfflH 
~ a gaaz • * ; 

Maksim Gorki'nin 
üniversitelerı 

B h fta l i d k d ğu 
. ._. ........ _ .. _______________ • 

u a ç n e o u u m kı- : 1 
tap, ~u makalenin umumi i yaza n : : 

ba§lığma ne kadar uyuyor! Kuv. : i 
vetli Rus edibi Maksim Gorkinin i "'ı• IJ.. ...... e,_ mu•• IA icf 
"Benım üniversitelerim,. {*) isirr • :c1&.. ~ &, r•A. : 
li eserini okudum da, şu yazıların i : . . 
baş tarafındaki •1iayat ve Kitap.. : ............................... ·-····· .. ·-···.C 
lar" levhası gözjlmde bir daha ma
nalıı§tı: Kitaplar, bayata karşı ku 
rulmuş bir tuzaktır. BiltUn ~zelli
ği, akıcılığı, kahrı ve sevinci ile • 
uçsuz başlangıçlardan yola çıka
rak, sonu gelmlyen nihayetle:-e 
doğru uzandıkça, müellifler. onu 
yakalayıp kitaplarında hapseder
ler. 

yalclt>n bn~<a bir şev olmadığmı, 
f rnnn ~hnl olsa,·drm ~ok daha 
maimi harclı:et etmiş olacnğnnı 
pek ç.abuk anladım .... Aç kalnı~ 
mnk için, \'ol~a kn•ılarma. günde 
on beş, \irml kapik kaznnmanm 
kolay oJdo/i'u Uman ,·e i<Jkelclere 
gittım. Orada kendlmJ !lamaJlar, 
serseriler. yanlc~icller uasm<lıı, 

h nırctt .. n bembeyaz olmuş kô· 
milrler ara ma sokulnnu; bir de· 
mir pal'Ç~!lı ~hl hissediyordum. 
orn .. ıa. basıbo<ı htr<ilnnn kaba 
sel'ltft"blilerln ln"""'o"'. m- ..... ,. 
da yakalannuş .,.lbi önümde yu. 
\'arla.nıyordu. Bunların bav~fa 
karsı duydrıl<Tan kin ve [('Bn'., dlin 
yad!l me\'eut her şeye kar ı ~ö -
ter<li'derf mü tchzi <lüsmonlık, 
trnndl'erinP o'an al!lc'1tıf7.lık ho<ıu
ms ~denli. Bb:zat b"ltıımılan (0-

çen sevlcr, beni bu fn~anlara doğ 
ru Ç"ldvor. bende bunJarm kemi
rici muhltleriııe karışmak ar-.ıuısu 
o\·amt•m·onlu ••• 

Kültilrlll ve çalışkan mütercim 
Ha.san Ali Ediz. bu gibi C'serlel'i 
dilimize çevirmekle çok iyi yapı
yor. Ve gayretli tAbli Remzinin 
temiz yüksek bir zevkle ortavn 
koyduğu külliyat, tercüme edebi· 
yatımız için gerçekten bir kazan<" 
tır... Hasan Ali Ediz bug'.ine ka
dar eski ve yeni Rus edebiyatın

dan bir hayli eser tercüme etti. 
Ht>psl de okundu. Nasıl okunmasın 
ki, bu eserler, ed~biyatta. kendine 
mahsus bir janr ve son derec" 
canlı. reel bir hoyatiyeti temsil e
der. O sebeple hem edebivat men
subunu.hem doğrudandoıiruva oku 
yueuyu alakadar eden bir hususi· 
yeti vardır. Populer vasıtalarla 

neşredilen her k!tabm maksadı 
budur, demeyin. Eserler vardll' ki, 
yalnız sanatkarlar gnırıuna hitap, 
eder... O'·u;'Ucu. o eser karşısın
da bazan sıkılır nefret hi~seder; 
hazan fıci:r. kalır; sırtmı c;:evirir. 

Gorgfnin oturduğu evde kapı 
komtııı kiracılarrndan biri: 

"Koridora Uc kam açılrvordu. 
Bu lmııılarrn iirttü~ odalnrm iki
inde orospular. birinde ise ı)ft.. 

paz mektC'bl taleb<"'lndf'n \"cremll 
hlr rivazlved oturu:rordu ... 

* * * "Bu adam. ("aliba sadP('P. '•ıuı A rkadaşlarmdan lise talebPsl 
Ycverenof'un teşviki üze- Ne l?emell ? 

rine, fınivenı1tede okumak için 
Makslm Gorki. Kazan şehrine gel- (İmlô.da tel!ffuz esas olamaz' 
diği zaman, yepyeni bir hayatın diyen muharrirlerle beraber deM 
müşküllerile karşılaştı. Ve yep- liz. Bu iddi!lyı harfkrimizin sesle. 
yeni fikirler, zihinleri kurcalıyor- ri zaptetmekten ibaret olan asli 
du. mahfyPtinden daha çok ve lüzu· 

Gorki, bu devre içinde dü~e ı&I- mundrır. fazla uzaklaşmak snyıyo. 
ka, fakat hiç bir zaman cesa'l"et ruz. Jmlada bir eliı.ffuz sa.cı ır· 
ve dikkatini kaybetmeksizin nasıl telaffuz imlfıdan zamanla aynla 
yaşad ITTrıı. daha dot{rusu na.sıl ye· bilir: fakat imlnnm verdiği sesi te· 
tiştiğ ni, "Benim Universitelerlm., liıffuz edenler "iyi" olmasa da 
isimli kitahında anlatıyor: "doğru" durlar. Ve kaide kitapları 

"K('rı<lime hir 1 anuruıj:;-a baş. - çünkU yan tabiatı icabı muha. 
ladnu. Öğle ycm('ği ,·ememek ı. fnzakfırdır- bu doğru ve tek im 
~in snlmh cı'kenden evden çıkn'Ol'; lavı muhafn.za ile beraber (iyi \"P 
ff'na ha,·nlarda ise, yangın yerln tek bir telaffuzun) daima örnek ol 
deki nııı.hzende otunı,•ordum. O mak gnyrHini güderler. Bunıı· 
ruda. kedi köpek Jeşlcrinlı pi" için (bennen) diyen olsa da yin'" 
kolmlan i~lnde, yağmur c;ağan I< <benimle) yazılır ve (berıimle) dl· 
lan ve rUzgii.r uğultulan arasın· yenler yanlış okumuş olmadıklıır 
•lu, üııİ\·prslfenln benim i~ln ha- ~ıbi, bilakis kaide böyle okumanın 

( *) ••Benim iinlversltelerim,,: (evvelsi gün) (evveli si) dh·enler 

l
-..abıtaflmı teşkil eder. Bunun ı .. ı.., 

Mako;lm Goı"•idcn dilimize çe\·iren: 'llabilir; onlnra rağmen bövİc> d~· 
Hnsan Ali Ediz. Bn an: Rem:d Ki '11emeU (evvelki gün) demeli ve 
tahcYi • 50 kurnıı. övle vaZ1T1a'ı. 

nin muttarit ahengine uydurarak 
yukarıdaki tarihin altına bugUnUn 
macernsmı gömdüm: 

"Büyük Pi~ ale paşa merhum ta
rafından Mimar Slnnna inşa etti
rilmiş olan camii şerife dair teteb
bularımı bitirdim; notlarım emsal
siz bir dosya t.e§kil etti ve aldığım 
fotoğraflardan güzel bir albüm 
vücude geldi. 

Pnşa merhuman, bütün par
maklıkları fethettiği beldelerin ki
lise çnnlnrmdan döktilrdüğünü Av· 
rupada iddia ediyorlar; bu nokta
vı hangi mılli menbadan tahkik 
etmeli? .. Piyale camii ıle payitah
tın mebanii atiknsı Uzerinde icrn 
ettiğim tetkikat hıtama erdi~ Şim
d~ zengin notlarımdan Türk mima
risı. tarihini meydana ç•karmış o
lacağım. EsPrime başlamak için 
kuvvetli ve müsterih bulunmalı 
ytm. O halde kendime iki ay istira
hat vcrmPlivim: Maddi v manevi 
bir isfrahat.,, 

Defterimı yerle~tirirkcn Alınan· 
yadaki refikam Ernndan aldıh'lm 
~on mektup gözüme ilişti ve b!l
mcm kaçıncı d:.>fa olarıık bir daha 
okudum. 

Scvgııı, çok sevgili Erna, bu iki 
ny ısPninle ,.e yavrumla beraber gP 
çirmPvi ne kadar isterdim! Lakin 
bir giin vaktimin boı. geçmPdViiııi. 
taahhüt Pttiğim ufak tC'frk isler
)p sen•!'timi!;,in daima arttığını 

f"o crksıııız. Gözlerinizde nasıl 

Y8zan: HAYDA~ ALPAGUT 

tapı bir nur parlıyacak ve yanak· 
lannızda minimini çukurlar gülUm
seyecek. Sızo buseler. muhabbet
ler ••. 

Müphem bir cihete dudaklarımı 
uzatmışım. Vapur mü'hi.ş bir ça. 
tırdı ile sarsıldı. Kınalın.daya gel
dik. Tonlandnn Ust güverteye çık
tım. Kesif bir izdiham vapurdan 
taşıyordu. Adalara uğradıkça yol
cular azaldı; eyliılün en güzel ak
ı:amı HeybPliadadan sonra güver
telere yayıldı. 

HerkPsten sonra Büyükada is. 
kefesine çıktım. Bu iskelenin. ilk 
zamanlarda bana gayritabii görU. 
nen kalabalığı bu akşam daha bü
yük, daha mütekasifti. Alaca ka
ranlıkta ylirürken: 

- İşte bizim mimar efendi! 
Diyen sesler işittim ve hemen 

nynı zanuında iki muhterem arka. 
daşın karşısında bulundum. Takdir 
ile Hisnl adaların iki meşhur avcı· 
sı. Beldenin it1yad•na muhalif ola
rak kış mevsımlni Biiyükadı:ıda ge
,. rmeğe beni teşvik eden iki şuh 
ve zı:ırlf genç. Samimiyetleri pek 
müessir oldu. Yorgun vücudumu 
sovimli bir hava ile. sanlını§ duy· 
dum. Üçiımüz bir kenara çel:lldik. 
DUnyaya birer ikişer sene fa.sıla 
ile g ldit:;'lmiz halde nramı1.dn ne 
büyük tahıı.ssus ve t"fekkür fark. 
!arı hnsıl olmuı-tu ! ôrle ki, bu kı· 

ynfet ve bu vaziyetle beni onların 

çıkıncaya kadar kenı1rdlğl kendi 
tırnaklarlle be81enh·ordu. Oce< 
günıJliz bir F-Yler rizcr, bir fey· 
ler hesaplar ve hiç durmadan bo 
ğuk sesler çıkararak. boğuk bo. 
ğok öksUrUrdü. Orospular deli 
ranederck ondan korkarlaı'dı, fa.
kat ona acıdıktan lı,:ln de, bpısı
nm önüne ekmek. çay ve (!eker 
hıraı .... ıardı. O bu r•lu~lan \·er· 
d<'n kaldınr ve yorolmo!I bir be~·· 
gir "ibl soJuyarak odasma gl'tii 
rürdü. Şa,·et bunlar, herhan~ hl· 
sebep dolayıslle her o.Unld\ !!lada. 
kalarını e:etlnneseler. yahut ı:c
tinneyf onut .. alar, o katıı'lmı a
çar \ e kısık bir sesle koridora 
<loğru: - Elan ek ı.. diye haykı· 
nrdı.,, . *. 
Y ine o zamanki tanYdT1darrn. 

dan Pletnef isminde bl~ 
vardır ki, onunla enikunu arkadaP 
olmuşlardır. Pletnef bir ırazete· 

de gece mueahh'hi olarak c;altşır 
Eski kadm elbiseleri ahp satan ve 
kadın tellallığı ile qğraşan Galkl. 
na lııimli bir kadrndan. merdlv0 n 
altında bir köşe kiralamışt?r. O
rada yatıp kalkar. Fakat verecek 
parası olmadığından, Galkfna'ya 
neşeli şarkılar söylemek, armonik 
çalmakla kirasmı öder: 

"Sabah çaymdau 'M>nra, Plctn::f 
uykuya yatar: ben ise, l~ ara. 
mağa giderdim. Gece g~ vakit 
Pctnef'in matbaaya ~tine zama
uı ~eldiğt \'akit, e\·e dönerdim. 
Şayet ekmek, sucuk \·e tıa~lan
nuş işkembe geUnnişsem, b11t1ll'.
rr rnn yarıya hölii~ürdlik. Pl('t· 
ner kendi hissesini \)erabcrfndc 
~iitiirünlü.,, 

Ne hayat değil mi? Fakat Ma't· 
'lim Gorglnin "Üniversitelerim., a. 
iındald kitabı. bu gibi insanlar ve 
IJıidicıl'f P'fle mahcıer gibi doludur: 

"Zc,·k Krılannın, ayaklarını 

tenbcl tcnbcl slirii~·erf'k kirli dö. 
şnmelerd(' nasıl )"Ürtidtiklerinl 
amıonlğin u5andrn('r ren·adı; ya. 
hut akord'IJ bOzuk hlr Ptyano~uı .. ı 
insanı lnlrlendirl'n gıcırhhırı 
kur.,ısında. pön;ümiiş \iicutlarım 
na ... ıl iJ:renç hir (',da ne sallathk· 
larmı "<'Yrediror \'C hende belir· 
•iz. fakat korkunç b!r takım fi· 
kirler uvnnırorıhı. J-.tnıfımr ('ev. 
refe,·('n bu !i{>\·ften, bir \'Prfef'f" 
kaç•n ~tmek ar.ıu ... •n-la rııhnmı• 
7.Phirlly<-n bir can 'ıkıntrsı '.\"Ükse-
lh·ordu.,, · 

* * * G orkinin bu kitabı va~rk"n 
kullandığı lisana sadık ka

lan ve ba§tan aşağı nvnı açık, ta
sann'usuz, diri ve tabii renkli bir 

pederi znnnedenler pek de haksız 
sayılamazlardı. Gülüı-üyorlar, yer
lerinde duramıyorlardı. 

Gazinonun parlak ~ıgmda bulu
nu yorduk H1~alln yUzU daha be -
yaz, t:özleri daha ateşliydi. Hade· 
kalannm derinliklerinde şen bir ço 
cuk gUlii~li vardı. Mevsimlik esva· 
bmın içinde daha mevzun. daha 
f}airane duruyordu. Onun yüksek
ten bakan nnzarlan altında ben 
,.c herkes kllçillmUıJ, alçalmıştrk. 
GüzPJ çehrelere meçhul manalar 
serperek nihııvetsiz bir neşe ile 
konu§uyor, bana ve Takdire kar
mnka~ık hitap ediyordu. 

Takdir, kalbinin eeiri bir "O

cuktu. Şat.Rretle muvazenetıini boz 
muyordu. Bevnindekl fırtma'\-"I ba
kış'lldan sezdim, Yine kim bilir a· 
ralannda ne geçmiAtl ?. Bedenen 
yorgunaum fakat içimde vazüesl
ni muvaffakıyetle bitirenlerin me
sut gururu vardı; bu ak§:ım onla
ra karısmak, onlar gibi olmak is
tiyordum. 

- Şöyle yürüyelim. 
Dedim. O zaman ikil'l~ de milş~e

rek bir tarafa b:ıktılar; taVIl'lan 
ciddileşti ve Hisalin, arkada§ına 
yaklaşarak esrarengiz bir ciddi· 
yetle: 

- Fikrete bir Fey açma!. 

Dediğini işitir gibi oldum. Şim
di onlar mUhim bir mübahaseye 
başlamışlardı. Vapurdan çıkmış O· 

lan müteneV'\-i tuvaletler sandal
lara, arabalara, merkep kafileleri· 
ne ayrılıyor; bazıları meserretle 
istikbal edilerek temaşa saflarma 
karışıyordu. En sona yüklüler, ha
mallar kalmıştı. Bu sırada halk bl 
ribirine karıştı. Bu izdiham, ada
nm hlr c:ok sokaklar-na yayılmak 

üzere yukarrva rloğru zengin bir 
ahPnkle dalgalandı. 

(DPvamı 11ann) 

Bingazinin ingil 
tarafından tahli 

I ngilızler Bingazyi t;allli1' 
tiler ve gerideki ~f..ğ~ ~ 
!ara çekıldiler. B1r m~~~ 
ıi Aln:ıanların ve İtll-1 
Garp Tarablusunda to 
n. hatta Bıngazıden 270 tfl 
re rnesaf ede bulunan l\~ 
ga mevkiinde lngifü: k dll
temasa geldikleri rnaı_oııı_,,,_,-A 
kat Bingazi ile Garp . 
nu ayıran çölden bUyilk 
7.e kıtalar geçirerek bu 
kuvvetli bır taarruz ya 
tahmin edilmiyordu. 

Bu itibarla Binga::inİJJ 
ler t:ırafından tahliyesi ~ 
harici bir hft.disedir. BUJl bil 
raber Ingiliz kaynaklaJ'J 
liyenin askeri balmndaJJ 
miyeti olmadığını teoıill ti 
ve Alman • ttaıyan kuvve tll 
kendileri için en ziyade ed 
._,irmevkide harbi kabul 
!erini bildiriyor. 

Bu izahat mantıkfdit· 
Bing&ı.zınm gerisinde oıa.ı:cıs 
mmtakalar mUdafaa n~t)e 
zarından Bingaziye nis .1iı ha çok müsaittir. ln~ 
nıharbiyesinin harp ipUı·r 
beri takip ettiği eE~lı 

1 
~I~ 

var ki bu da az feda kar ~ 
mana en <:?". zayia~ ,.~ ıe ~ 
tir. Bingazının tahlıycS ~t~ 
sind~ bulunan dnğhk ~d\11ıı 
mevki almak da bu kat e 
blki neticesidir. ~,J 

ı ·ı·zı B. ·yı· sldlr_.ıt 
ngı ı er ıngazı . f1 fP"u 

ve çöl hududuna gtı1dı.kte ,s ;J 
burasmı müdafaa içın ıı#':.. 
kuvvet hırakmışlardı. '1'. a ., 
ettikleri biltün kuvvet~e~ıt 
şistana ~öndremişlerdı. ~ 
ond::ı.n sonra Somali Eritrt 
birer zaptedildi. aabe" ftl'I 
yarısından fnzlası alıttd1•10r1 
şistanda İtalyan imP3f11;0r 
artık son günlerini yaŞO ·J 

Bu vaziyete göre ga~; 
do işinı bitirmiş olan 1'1~1 atf ~ 
vetleri silr'ntle tekrar Ş·~ ııı 
rika oephe~ine getirilrrıt>S afi 
kllndnr. Onun için ~1!11ırıt 

V<' !talyanların Bin.gazJY1 ft' ~ 
!erden aldıktan sonra 1'~'9~e ~ 
duduna knd~r gelm.~ıerıe~,. 
rad:'.11 Mısıra tecavuz 
ihtimali varit değildir· 

·ı·ıJeftl ~f( 
Bundan ba ka tngı 1 vjJ"ııi' 

mali Afrikada mi'd1faa ... er 
!erini kolavl,•cıt1raC'ak dtı! ~ • ~, dll Jf""1.o 
unsur daha var~ır. ~u }tte 
sıcak mevsimlerın ~ııırı~ ııı~ 
masıdır. Şimali AfrıkadcıU ,....._ 
mcvsimd(' büyük milc)'<l· UJll 
ri hareketler yapmak ~uıl 1 olmadığınd:ı.n Alman ve zıaı1 
lann bu cihetten taarrtl 
ter istemez duracaktır. .J/I 

·n(ıl~ 
Fakat. mademki Bı !< r.f~ 

bir taarruzla bugün art~l< ııı~ 
t ncilizlerin elinden alnı j\lfl1~ 
kiln deği dir. o halde u~ '.&
niçin bu son taarnıza 1 1 •~.ı 
mlişlerdir? Bunun. ~be!_erıe~ 
trr: Almanlar tm;ılız a ir ııJ 
Afrikada iştf<il edecek b 1311'~j( 
ket yapılmaT.sa. bunl~r:~ti~ ( 
cephe.<ıine getirilmesı ıcı ~Si" 
dan endişe ediyorlar ~ııtJıl ..ııt 
mi harnte Osmanlı o u ıcıııı"'Şt 
tiye çöllerinden suve~ f ş dl ti" 
sevkettikleri gibi b~ \'1J~.~ 
mali Afrikada IngihZ Jşı1 ~j. 
rini tutmak için Alman 1,r. Tarablıısund.:ı. kullanıvor 

·~' 
Koordinasyon kar•tl 

Pamuk mubayaa-
sına başland~ 

Fiyatlar tesbit ediJı~ 
Ankara 4 - Meınlekette1'!ıı% 

mevcudUnUn beyana tAbl bit 1"':f 
ve el konan pamuktardal' şıı ıco"';ı, 
nm mllbayaasma dair 01 te JIP 
naayon karan dUn ıneriYe ~ıJf 
mu,tur. HUkCımetçe el koııaı: V~ 
lıırın mUbayaa fiyatı Tl~t ,d"'~ 
Uncc mevsim başında ttıabııı vır ...J 
tir O t&rihlcnberl bi1QP11' ~" ~-

. ıuıı..- 111'~_ 
mUbaynnlarınd:ı tatbik 0 cısıı• '4' 
nevl Cıc,·land için 60 ve ;. uıerll' r 
el y~rıı için 50 kuruş crası 

1 
(ı1/fJ • .ıı 

dlr. Akala birinci 64. lkl:~ır 1"'" 
çtıncli 1\9 oördUncU 55. er ~~ 
M. ·~inci 52 kuruştuı. piğıçlll t ~ 
veya kalltell dü ak ı ı ııa.r ıııtıl~.J' 
l<al le farkl rı gözor.l ndr ~ıJJ)Y 
bunlara kıya n flat t .t 
tır. 
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1

, Taksim· Yenima- 'a6r 11 cıışandtkçe; 

~~!~~2:~~s~~!: "E_ lif,, in ve rdig"'ı· ders 
oto!Jüs işliyccek ed f lecek l ~~·hrın &>yı l' h.ı· \":lZ Wt.ı et· Bırkaç gün evvelki gazetelerin gÖ7,e ... 

/ Çamlıca tepesine giden üç 
yol tamir 

ai .. 
~a~c!a :Yara.Jarna 

' ıııa ~illet 

r ınd ı belediye rcı !T.uavini çok değerli bir haber sıkışmıştı. B~ -görın!~~knı~ ~us 1 
Şehiı cilik miitchassısr Pmst de tl'mızknecc1\tıı. L" ı L so.\" keıı ı.s) le görilşen cak, üstünde hiç kimse durmadı. YllZtiOOt 

Boğazın Anndolu yakasmın imar Dığcr t.mıfü•n Çamlıcay. :ı· bn lıu ırrirınıı 'l '-Unları söyle- .. . Bu g?rünrrcyışe gönlüm ı azı olmadığı kın be b 
1 plfı.nlannı tetkik etnıiye başla- kan L çyo1 da im;a \"<:' tamıı cdi· mıcıtı.; ustund.e bıraz duracağım. 1 n, u ı 

ınıştır. Üsküdardan K~ndılliye 1ec€'ktır . .Bu ) olrdan sımdik h, • "- Belediyede teşekkül eden Elıf adlı bır kövfü kadın hn.sta do··~nd d 
1 '-d kull I 1 .,, ' ·..-t:>• e ev et nıem 

Kt: ar giden yol gcnislct:kcek. de biri aııı mu ;:tadır. Bu ua. seyrisefcr komisyonu toplantılar gonnek ıstemış ve son nefesinden evvel büt.. uı • 
mahalleler daha zarif bir !'ekle Uf:küdar yoludur. Diğer Beyler- yaparak seyriseferde görülen iz- rumuna vermiş. ' un varını Hın 
sokulacaktır. Bcylt'rbeyı sm a.rı· beyi - Kuzguncuk - Çamlıca yo. dihnmı önliyebileoek tedbirler r ? B Bkir köylü kadın, bır Elif, Hava !{urumu hakkınd· 
nın bahçesindeki tünel planda lu Göztepe - Merdivenköy • Çam· almaktadır. Taksim - Yenima• ~~ • ., uT uruma yardıı:ıın. vatan icin ne olduğunu nasıl •. ·I· 
olduğu gihı muhafaza edilecek· lıca yollarıdır. Her iki yolun kısa halle arasında gece ot.obüs scı- ... ~er· ayyure kuvvetını memleket<> ~ ...,. · 
ıiı. TiiuPI önünde bulunan viraj bir zamanda eksiklikleri tamam. visi olmaması yüzünden şikayet· eck ne türlü bir mikyası 'vardır? yapacagı yardrmlaıı 
ve sed düzeltilecektir. Diğ~r !anacaktır. Bu suretle Çamlıca ler vaki olmaktadn·. Bu mınta· Demiyelim. · 
taraftan Göksu deresinin önü yollarr üçe çıkacaktıl'. kada gece ~aat 24 e kadar oto- Çünkü böyle bir muhakeme mukaddes ~·'d 
___ _ __,__ ___________________ büsler ihdas edilecektir. ~ısında duygusuzluk olur Son · lek . anış!< r k 

H T. k · ra mem etı ve kendimı t 

Y . s b h r atay ıcaret Mevcut otobiislcrin ıazıa yola n:aına. manasına da gelebilir. Z• 

enı · a a müdürlüğü cu alnıamalannı temin için de Eh!, h!c ş~phesiz motör, makine. ta\yarc kuvv l 
ı sık sık teftişler yapılmaktadır. da, d~rın bı~ bıl~~ye sa.bip değildir. · et erı 

anbarındari Hatay mıntaknsı ticaret mil- Eyüp - Keresteciler mıntaka· ~akat kımbılır, kaç şehidin anası, kaç sehidin kard 
dilrlüğüm lstanbul mmtakn. tica· smda fazla yolcu alan iki otobli· ""<'h?dın karısıydı... e 1

• 

Eşya çalan Demircan 
tevkif edildi 

rel mildüılılğünden Cevdet E'vsen sün ellerindeki nıhsatnaınt-lerı ~~ıllar içinde, biribiri~c katıla katıla büyüyen, bınbır-ı 
tayin f"dilmiıjt.ir. İzmir mıntaıı:a ti- on beş gün müddetle alınmıştır. ~ze yukselen bu ıstırap çıgları, onun içinı uyandırnm; onn , 
car<'t müdürlüğü milsavirliğine <le Tnnavaylarda ihtiyari durak ayrm'! s~zmck hassasını vermiştir. ' • 
yine Jstanhuldan Hayr{lttin Şükrü yerlerinin -kaldrrılmMı tiz.:-rinc .. ~{oylude vatan duygusu, şehirliden belki dah b Sirkecide' "Şen 1zmir" nnldiyııt 

anbarında çalışan Kasrın Demir
can adında birisi, bir goce bitişik 
teki "Yeni Sabah" anbarına gir -
miş ve toplarla basma, patiska <"ııl· 
mıştn·. Hundan sonra bu kumnşları 
18 muhtelif kimsnyo J20 liraya sa
tan hırsız, yakalanmıs ve diin hır 
sızlık malı sattığı 18 kisi ile be
raber adliyeye vı>rilmistir. 

Şenozan verilntiştir, bazı şikayetler vaki olmaktadır. gonlu daha derindir. n ası 
Bu vaziyeti tetkik etmekted;r. ~li.f. idriik!ndcn ziyade şuuru geride bırakan bir n 

1 
, 

lslanbul tiftik ve yapağı ihracat 
birliği umumi katip vekiliğine, mm 
laka ticaret mildUı-lüğü memurla. 
rından Salt Törekon tayin edilmiş· 
tir. 

Bazı gazetelerin yazdığı gibi nıklı~! ıle .. 5?.zm~ş ve sezdikten sonra da vicdanının ~esine U\ 
1 

tramvay ve otobüslerde tf>k bilet beş \UZ k~_su~ lırasmı Hava Kurumuna vermiştır. 
usulünün ihdas edildiğl nabf.'ri Beş)·uz lıra. çok değil. Fakat unutmavın ki bu para "I' 
de doğru değildir." ~arı. yogudur. Biitün ömrünü k~plıyan didiı~eden c:;on 

ışte bu kalmıs. r ::ı 

, . Gönül t~r~isiı~de Elif'in beş yüz lirasiyle. Fordun n 
ıerın. 'Karnecını~ rnılyarları arasında ne fark var? 

Kasım Dc>mircan birinci :::.ılh 
mahkemesıncf c> sorguya çekilmis. 
dcmiPtir ki: 

ihtikar yapan bakkalın 
ceza landınlması 

istendi 

13 nisanda 
Üsküdar ve Eminönünde 

a larm tecrübesi 
yapılacak 

Bu verıştekı esalet. miktarla de0işir mı? Olan 
ırın b 1 k . ö • mı ' r n . . ır avuç u servetle. hır hazine aı~ırıda ı 
Mılyardere göre "hep", bir altın dağı olabilir ~r1tık kama 
muş bir kesede sakhyanlnr için "hep" ış· te 0 ·solm n kvarıdnı S< "- Çaldığım doğrudur. Ne .rıı· 

payım, parasızdnn, fakat bu p:ıra
dnn da .bir hayır görmedim. Hay· 
dan gelen huya gitti. Şimdi çok 
pişmanım.,, 

Mnçkada bakko.llrk Yapan Ziya 
adında birıc:f, kaşar peynirini fa.hiş 
fiyatla satmak vr muhakemesi sı
t"asındrı da tezgfı.htarı Yani ile> 
Mustafayı yalan şahadctte bulun
mağa teşvik suçundan asliye ikin· 
ci c<'zn mahkemesine<' tf"vkif o. 
lunmuştu. 

Nisanın 13 ünde l!sküdar \'e 
Eminönü kazasında alarm te<>ri . 
heleri yapılması kararla5tını 
mıştır. Bu tecıiibede ·ıynı za• 
manda pasif korunma ekiplcrı de 
faaliyete geçecektir Bu hus~st::ı 
hazırlıklar yapılmaktndrr. 

''El"f" · b'" •· ' ' uş ese u ı ın. utun yurtdaşlara örnek olmasını dil · · cnm. 
HAKKI SÜHA GEZG!l\. 

Hırsızlık malı satın aliınlar dıt. 
hırsızlık olduğunu bilmediklerini 

söylemiR, ncticc>de J~asım Dcmiı
can tevkif, diğerleri de ikameto 
bağlanarak serbest bnakılmıı~lnr 
dır. 

Bakkalın muhakemesine dün de 
devam olunarak milddC'iumumi ta 
rafmdan mlitalea söylrnmi", mar~ 
nunun hrm ihtikfı.rdan. hem de ya
lan cıahaclete teşvikten cezalandı -
nlması istenmi~tir'. 

Demir hırsızı 
mahkum oldu 

Sark Demiryolları 
aı"eyhine açılan dava 
J!:ski Şark dcmiryollar1 momur

lan tarafından şirket alC'yhinc> n
Mlan varım milvon liralık tazminat 
davas;nm dfinkiı celsesinde>, ta.zmi
natm miktarını tesbit için tic et 
odası frkiinından 3 kisidrn seçilen 
ehli vukuf heyetinin rapoııı oku· 
nncaktı. 

HP\'Ct hrnüz eWkatıııı bitirip 
ınpo~nu hazırlaya::uHdığınd:ın mu
hakeme 9 nisan gUnli cıııat 1.4 e b.· 
rakılmıstır. 

- 42 -

Suçlu da müdafaasını yapmıs. 
muhakeme> karar için kalmıstır. 

Muka vva kutu 
imalathanesinde yangın 

Dün sabah Veniı-Phil'de bu yan
gın olmuş, Sf-rdnr ÖmN caddcs1ıı
dı> 21-23 numnmlı <'\'İn aft kntın 
dn bir imalıithnnC' tutuşmu.~tur. A· 
teş imalathanf'dc hinı kutulannm 
sarılacağı mukavva kutuların fırın 
da kunıtulurkr>n birdenbire parla
maSl ~·üzündf'n t·ıkmı . yetişen it· 
föiye tarafından fazla buyümc ınf' 
meydan verilmPd<'n söndiırülmii<:. 

tür. 
Yangın imalfıtha.nt•dr bır hnh 

hasar yapmrs, tf'zgiıhm knpılnrı ile 
alt \'I? üst kat dösr>meleı ve 300 
liralık ta mııknvvo kutu .\ anm•c:, 
tır. Yan!!In ho.kkmda ıahıtat'a tnh
kikııtn baqlnnmıl'trr. 

Va linin Teftişi 
Vali ve Belediye Re1;:, Lfılfı 

fürdar dün BüyUkadaya gidere1' 
yaz mevsiminin yakınl:ışm~ı do
Jayısiyle Adanın imar yollarını 
teftiş etmiştir. 

-'()--

Arnavutluk Safaretha
nesinden davet 

:\rnanıthık &>tnmtlndcn: 
ArnU\'Ulhıt,;'Un ltalyanlnr tarafından 

işgali yıl donUmUne tesadUl edı>n yedi 
Nisan Milli Matem mUnnsc:-bctıylc ı:s.. 

nlimllzdek1 Pa?.artesı gtinu öğleden 
sonm BaBt Oçtc Aynzpa.şa<lnkl Ama• 
vuUult Sefareti vatnndaşlnrmı ve Ar· 
ııavutluk dostlnnnı bekli.vcccktir. 

--<>-
Dünkü ihracat 

Dun, 900 bin liralık ihracat yn· 
pılmıstır. Bu anıdn Almanya n yn
nm milyon liralıktan fazla tutun, 
fngiltC'rcyC' tiftik, L•wierpvr kemik 
satıl m ıst rr. 

Altın Fiyatı 
Altın fivntlnrmdaki ~ ükseklik 

dc>vam etmektedir. DUn bir altının 
fiyatı 24 lirn 95 kunıı;tu. 

~G_c_ı _N_D_ E_ N __ G_o_N_E_ı 
Pek az ba ı 
M UHAKKAE: kı, pek az 

b:ıltk yiyoru7_ Mahallc
lerd<:' yer tutmuş satıcıların 
çeşidine bir göz gezdirsek. se
nenın. hatta en bolluk zamanın 
da bile balık<'ılan, nisbeten az 
buluyoruz... Bununla beraber 
bu şehirde yine bir hayli balık· 
<;ı geçinir. Bunlar. neyle h~vat
:arını kazanırlar? Her halde 
tuttukları balıkları, dL5ar:ya 
(J'öndcnnckiizerc konservecilere 
satıyorlar ... Ba~ka türlü olını
yacak. 

Lokantalarımızın yemek ı s- 1 
tclerinde, ancak üc balık çeşi-
dine rastlanır. Geri yanı kuzu 
kızartması. kuzu sarması. ku
zu pırzolası. koyuu budu. ilfilt .. 

Ev kadınlarma Yemek öıh-e
tcn kitaplarda bile: bu ~lık 
memleketinde, bahğn pek .z 
yer verilir. 

Hikiıyclerimizde bir yemek 
faslı gccse. en iı:;tah kabarta
cak y ınek namına bir "kuzu 
dolması" c;e<>ilmıştir. 

Ahalimiz nraqında. deı.ız 

m~hluklarına karRı bu 
~ızhk nerden gelı\·or 
mıyonım !}·· Halbukı 01 1 1 
ıı;uhassenatım da, mı e ham. 
sı. ~oktorlarımız methe 1(> <'d 
~ıtıremezı7r... Acaba bahg n 
ahmak bır ıns.hlfık•• olnını;m 
d~ dolayı, cok yediğimiz tak 
dı~e, ona benziyece<:-iırız en 
mı _korku) onız?... Böyle r 
endış~ varsg, koyuna benz 
mek hep inden fenadır! 

1 Yırmı yıı evvelkı Vakıı I 
il" 021 

Polislerin maaşı 
Pollsl,.rın maaşatmın 80 1ı ya 

Jııg-ı ıç:.ı. mUdUrı. cu umumiy nln ı 
cttl!'ti l.eşcbbtl. ın in <'C ll'Cdded 1ı 
tir. 

- Söylemez olur mu? Söyledi 
tabii.. Bir zaman Korbuyer mın· 
takasında vasi arazi almak ta. 
savvurunda imıı;. Sizin eviniz de 

Esrar ve maceralarla dolu zabıta romanı 

, yavaş yn vas,. kcsık kesık soylu. 
yoıdu. 

Ve ben, henuz ntinıüzdc .. 
sat \'e vnkıt varken ona bır sual 
sormayı dfücilndiim 

o tarafta değil mi? 
_ J<:ve:ı,.. Gölün kenarında .. 

Tam Karagölün kenarında. 

- İ şte Marki oraları gezcrke~ 
trubii evlerin. arazinin sahipleı1 
hakkında da malfımat toplamış. 
Bu arada da sizin evinizi görmils 
\'e !!'iizel bulmuf: .. Bulur ya. zevk 
meselesı bu.. İşte> bütün mesele 
bundan ibaret .. 

Ka~lı 
Yazan: Gaston Löru 

cevirdıkten sonra bır fısıltı ha
linde çıkan sesiyle: 

- E.. Artık bu dlfa ·an:ı'4l 
"'Ctiı'diniz değil mi? dedi. Sc:ı! 
~rnh\·ettilcr, yalnızca ruhuı .... 
bıraktılar. 

Çeviren: M. ACAR 

zaman ılk işı mezarıma ge.ıerek 
benim baı:ıımı kcsm k olacak.. 
Böylece bC'nim de vampir olup, 
tekrar dünyaya gelmem ve can-
lı kimselerin kanım cmmt. :.eh· 
like ve ihtimalı ortadan k~lka. 
cak .. 

~iran susmus. başım arkaya 
dogru atın~. ~ankı boynunu. San 
g:orun bıcağına açmıştı. Gozle-

5.4.1941 

k J 8.0S Ajans n apa ı idı. Yüzündp te, ?ir 
damla kan kalmamıştı. R.ıs Ham 

İşte bu fırsattan istıfade ede progr::ım 
rek d<'dirn ki: • R.4 :-; \ '"ınek 

Llcıt .... ı 
.. - Marki, bı1.e, alt kattakı kü· 18.33 J'\ırı.ç .. 

çuk salonun penC(.'resinde h~va pl.ııcı:ır 
alırken, kolunuza orada duvarın ı ıs "O ,., Aj "" 
y~n.ında bulunan bir güliin dilce- 14.0.> Ttlrt ı:t-
nının batmıs olduğunu söyledi. 

"8erl~rt 

ıo.oo Giınlııı 

Ulf'SCf 1 r1 
lD.15 Rö~ 1 ur. 

ıcuı rl 
ıu.so AJ-.uı, 
Hl.45 Ziraat 

hık\ ınıi 
Hı O !\I ~ııı 

1 W!lı ı. <:ıtu_ il oğıu :eCaddesinde o. 
'"l.lrı0 han Yak ag~ ilcı aynı O kadar sinirlenmi&tim ki bi-

d lltiı a up oglu Meh • raz temiz hava tcnctfUs etmek, 
ll01al'l dU~laşılaınıyan bir fmabımı teskin etmek için gittim 

Azami ihtımaım göstererek n

nu bir koltuğa yatırdık. Arkaya 
doğru düsen bası nıf' basn a 
dikilmış bir mermer karfar be. 
vaz v<! giizcldi. Son bir d..-fa ol· 
mak tizcre nazarlarım J;:'lldırdı 
ve hiç korkmadan dört ııı:utııe· 
yiıı müthiş resimlerinı seyretti. 
Artı k korkmuyordu. C~nırii ö
IUmün kapısından girerKen ku;-. 
tulacağına. her şeyden kurtula
cağına emindi. Soğuk. donmıya 
h~zır nazarlarım bir miiddet 
dört resim üzeıinde ··ıttuktan 
sonra büyük bir gayret sarfedP
rek konuşmrya başladı : 

Yaşıyanlar korkmıyabılı : r 
artık.. Benim tekrar diinya yü· 
züne çıkm~m Marki gibi insan
lara fenalık etmem imk9.nl~rı 
ortada.n muhakkak kalkacaktı •. 

İş~ bunun üzerine o müthı·ı:ı fer. 1 plaltlar 
1 ı4.20 Hl)ll!iellr.um 

yat arı koparınışsınız. M hur bandosu 
•. arki7:in gözlen aralandı Göz ır;.sıı Ifon!K"r _ 

20 ı.s füıdJo 
G.ı7.N 1 

.!0.45 olcı 

~ 1at'dır- akşam kavga- pencereyi açtım. 133.şı~ı dışarı· 
1. ~ • ya rıknrarak derin dC'nn nefes 
" ~" ll.srtıda " ı t hllıl'di b' Bagu hır • . aldım. 
~r.t~ l'ataıa ır çok Yerindc>n Fakat tam bu sırada pencere· 
~?R eı bir h~ıştır. Ynralı den bahçeye ak~en ışığı?. Y:_~· 

a~ Suçtu k de> hastancvf' dım.iyie, bembeyazı ?.ayıf tu~.ı;ı
aıanrnışı~:h bıçağı lir 1.>i bir mahliıkun orada otlar u7.c· 

~... :::::::::::::· =::=::=:=:=f rinde yatmakta olduğunu gör-
~ ~ diim. Derhal kapıdan fırladım 

Uk 6a, \'C hayattan ziyade ölüme yakın 
111ttlb ~ rnnıı ,.,, ltartll6ı olan bu zavalh mahliıku koll~. 

Ilı ~ & .Y rrma aldım. 1 ltrı y l"arıttıkıarmı ha 
tıltııtrı d ardını ve şefkatine Nefis rengi uç.muş. morarm ış 

ııı l{ a sevırıdfrm.-k için dudaklanru mtiskülatla acıyor -
ı.ı"" Uttınıu du. Yüzii. hatlan daha ziyad<' 

~lt~tı euf'll.dıl"fnı:ı:. nu Yardım· çekilmiş, san ki ecel bu güzel 
Ilı .. cıet·z \ ııe \· yü1.dc ebedivetc kadar gidecek 0• 
~ lılt~ •ı-~" ı;:!!lı uyu çc·kiı- lan hatları ~izmişti. GÖZlcriniı~. 

~. "ıllıl, ~~klaı- zr•r. Yardıma artık derinlerden bakan gözle~· 
~ 

1 
~~eum ~(' ya- nin parlaklığı bu dünyanın alevı. 

Merkezı 

n i taşmııyordu . 

Kristin de yanıma gelmiştı.. 
Artık hayatla ölümiin hududun· 
da bulunan bu zavallı mahlUk, 
feri sönmü.s gözlerını ~i1.eıfoıize 

- Bugün hayatımı PlllC'r~eıı 
beşinci çehresini de gördünüz. 
değil mi? diyebildi. S~yley_in, 
size de korkunç gelmedı mı? .. 
!';mdi, bütiin h : -~ımı, maJn,_ • 
ti beni.. Ve şimdi gitti.. Bütün 
kanımı emdikten sonra çıktı. git· 
ti, ben de artık öleceğim .. Ö!mek 
istiyorum, çünkü artık ölümden 
korkmuyorum. 

Evet, ölümden korkmuyorum. 
Çünkü Sangor ile anla:,..tım. Di
ninin müsaade ettiği her şeyi be. 
nim foin yapacak .. Ben öldiiğüm. 

İşte bu kadar .. Benim hay. . 
!nn ve öliimden kurtulmam için 
yegane çarem budur. 

Oh, artrk mcsudwn. Hem 
çok mesudum. Sangor'a tam er 
niyetim var. Ben öldükten sonra 
gelip başımı kesecek .. Bunun hiç 
bir günahı yok .• Onların kitap
larında da hortlakların dünyada. 
kilere fenalık yapmalarına ma· 
ni olunması emrediliyor. Mös:·ö 
B<-nedik Mnsson, siz vampirler 
h kkındaki yazılarm hepsini o
kudunuz, değil mi? Evet, benim 
tamamen kurtulmam için muh ... k 
kak başımın kesilmesi Hızım. Bu. 
nu siz de biliyorsunuz. 

Ben, Sangordan eminim. Ona 
mükMat olarak şimdiden emsal
siz bir inci gerdanlık hediye et
tim." 

Markiz, bu sözleri, sanki her 
kelimeden sonra ölecekmiş gıoi 

l~erıı~?~. b~: an i<:in bir hay~t ışı· De, ıct knn 
gı tfonıldu, sonra göz kapaklan cmıtua <µrkıJ11r 

"1.1,') hlt p il 

21.80 Salon 

GrkeNt~ı 

yemden kapandı: 
rıııd:ın 

-: Hayır. dedi. koluma gul di. ıınklm 
kem fala~ batmış de!?ildir. İnsan ıs.o~ <:o~ 22.80 ı\j.ınıı 

22.'iO l>arı 

~1Uzi~ 

koluna dıken batars~ öyle fer- orl. l'Str l 1 

~atlar koparır mı? Beni ısu cı 18.40 sa~ 
~z:mıan ben o şekü..:ıe bağır . 

- Hayır ... 
:; Şu halde bahçede idi, d gil ?= Cumarte. Pazar 

mı ... 
- Hayır.. Nerede olduğunu 

ben de bilmiyordum .. 
- Nasıl olur? .. Madam, sızın· 

le beraber değildi, sizi nasıl uıır
dı .. 

Bilmiyorsunuz .. O, ne za. 
~um ve nasıl ist.erse öyle rsırabi· 
lıyor .. Buna bir Uirlü mani ola-
madun. Kürklere sannmam fa. 
lan hiç biri fayda etmedi. 

- lyi ama. her halde o da sizi 
uzaktan ısınnryor ya? 

- Evet .. Evet! .. 

(DtJı:amı t!{ırm) 

> 
:::ııı::: 

ez: ..... 

\."llkltJt-ı 

uun.-&10 
d0°"J'l•I 

Öğlfl 

1kindı 

Akşam 

ı·ııt 1 

1nıs:ık 

5 Nisan 6 Nisan 

Rc.t.•nı 1 S Hc.tnd 9 
lin mı: ı tıı Kn~ım· l liO 

\ u.....atı f'.iUuı \ ,,. 1 t.i7&Q 

6.87 ıı.oo 6.86 l0Ji7 

J8.17 5.40 IS.16 5.89 
ı G.ô-1 9.Jj ll'l.55 9.1; 
19.88 12.00 19.SU 12.00 
.?1.11 l.:14 21.12 llt 
4.58 9.16 4.52 9.18 
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Yugoslav -Alman 
gerginliği 

N&VJOrk Reralll 
yazıror: 

Dev'e izafe 
M-8cek'in 
beyanatı 

-- ' (A.A.) - Bir hu.eual mu- e d · ı e JıalU lılldlriyor: ı n Belpad, ' (AA.) - Avala ajaıı
smdan : 

İll.WS" Amerikalili!.rm mildaha.. k 
....... mllu.maha 'Wl Balkanlardaki u vvet 
_.,...v dlplomatl&rmm Balkanlarda 1 

Bafvek11 muavini Magek bu sabah 
Zaçebden Belgrada gelmlfUr, Kıa 
m&lleyh paytahta muvualatı. Sırp • 
Hırvat vo Slovanler &rUDldaki kardet 
Ge teaaııüdtl sö-tenm barareW ııllma
yiflera vNUe tefkU eb:ııiftlr. HUkO. 
met erkl.nmd&D bir tolu Kageki a.. 
tuyoında k~. KMif bir 
ha:- ktıtıeaı. Hınatıarm ,.ıtD1 auu,. 
ıamııtır. 

.,.. Amerikada Alman aleybtan fae... Nevyork. 4 (A.A..) - Nevyork 
"9tJwt dolayuiile Alman barlcıye ne. Herald gazete& bugünkU vulyeU a. 
..,.ttnln Yugoslav hUkQmetine karıı ıağıdakl §ekiJde tefsir etmektedir, 
tQdutu llbuv neUceainde vaziyet Yabancı haberler okundufu zaman 
Jlllelllbe ıUııO aaat 1' te çok vahim garip b!r feY, aiı,,km olun.mıyan ve 
tir f8kil almqıtı Berlln 'llçlU pakta fakat hakikat ol&n bir ıey karpsm.. 
tılc&Tb edildiği 'kanaatindedir. dıı. kalıyoruz. Aynı gün dünyanın ber 

DQ:ı aqam hafif bir yatışma t-iase- tarafmda §Ur&lll mtlpJıede ve teabit 
'8ıldltlr. Al.maA hariclyeain!n yeni olunuyor: Muazzam Ye gQya yenilmez 

Beraberlııde Bubqlç ile prote.ısr 

Krbek bulunan Kavak .UU,lar arum 
da oteline gltmlftlr. taUmat. aldJlı anl&jumaktadır. olan nut f&§lat mihveriııln kuvveti 

Kont Telek1nln ölllm -:ıJ•n bahse.1.en Tokyodan dUııyamn 15b41r ucuııa, Ca. Belgrad, 6 (AA.) - Anla A.jaım 
bildiriyor: 1ıllaraf mabfUı.r bu Ziya:n umumi va.. 

~ Userinde akisler yap':l.cağmı tah. 
lab ed17wl&r. 
YAKIT: .B.lrlinde harp ihtimaltnln 
Jldltlemif olması Yugoslavya ile ai· 
Mlab bir ihtllAim mihver devleUeri a. 
Je7hlne çıkacafı kazı atinin galebe et.o 
tlllD1 pıeriyor. 1taıya Yug091avya 
-lealnln sullıan h&lllnl istilzam e· 
dQ'or. ÇUnkQ Yucoalavya ile Atm&n· 
JWt arumda çıkacak h8.l'.P Dk adımda 
.AmavuUuktak1 1talyan orduaunun 
1llr UG sün içinde ortadaıı ltalkması. 
M •bep olac&ktır. BundaD bqk& Ft· 
~e n Trtyesteden bqlıyaralt Adrl
",.uk ahlllnde bulunan tı;.;yWc İtalyan 
,.ımıen tahribata uğrayac&ktır. 

lqtlta tayyareleri Yugoalav uaıe
ılllda kalka.rak KUnih ve Viyana 0 ibl 
AJmaD ,eblrleıinl bombalıaybllecekt!r. 

tıel&r&tta ipret edlldll1 &1'!>1 
:BerUnde YUC0111avya ihtUAtlan aullıan 
ı.uı fikri teeyytld edecek olursa l aı
JWtlllll Berlln nezdinde bu yoJda eııaalı 
1dr tefebbOate bulundufu meydana 
ll"•caktır. 

Bin gazi 
(Btlf toroft l inotd•J 

ve harp malzemesi imha edil 
• Aakerllk balmnıdan kabili 

dafaa olmayan Bogazl taraf • 
!tdırdlııa bir Uman obrak kullanılma 
..,ıır. 'Müııakale yolunun M&Ben 

olınaama raimen hattm uze. 
bahuma da oı.a dÜfJDanm 

40 afuatoeunda yaptığı gibi bir 
:iMmw:-nda muvaffakiyetlni temin 
..... lateclifl a•lkardır. Çekilen 
~arımuı dilfmana tnaanca ve 

itibarile ağır zayiat verd1r • 
JD.lflerdir. 

llalılre, 4 (A.A.) - Myter bil-

.uteri sözcü Libyadaki vaziyet 
tJaa)Wııda aşağı .ııki beyanatta 1 u

uştur: 

Almanlar illtediklllri kadar Uer
rler. Biz harp meydanmıızı 

J!plllldtırAbı intihap ederla. Nuıl ki 
en sonbah.,rda Grazyani ilerle

vakit de ayla yapmIQtık. Fa -
t, o, bizim bu,rladığunm mevzi

kada!' geld1. Çöl harbi diğer 
barplP.rinin hiç birine ben -

es. çaı harbi bir denJz hcırbine 
ettleblJtr. Muharebenhı nerede 
eoett bahla mevzuu olamu. 

raklanmrzm ~'llkmlartn<!'l da 
bulabilir. DUşmarı 2'.ll.'.\1At.a uğ-

d~nizdA ldlometrelPree 
eler lratedebflir. Bunun hJç 

ehemmiyeti yoktur. Çölde har
yectne hedefi dUpnam ln1a11-

ve malzemece mtlmJı.lln olduğu 
fazla zayiata uğratarak ce

dmnak, )'tpratmak ve onu 
ektir. 

frika cephesinde 
( Bq tarafı 1 incide) 

4-.ıa, 4' (A.A.) - Röyterin 
tıedeki İqiliz ve imparatorluk 

netleri nezdinde buhman bu -
muhabiri bildiriyor: 

Sanddılma göre, Eritredeld t
bqkumandanı general Luiri 
, kendis"nfn son defa ola

ı~rilldUiü Adi-Kale civarından 
ya dofru gitmektedir. A&

ı.uuıın oenuplanna. oldukç:ı uzak 
a&derilen keş

0

f kollarmda.n 
hiç bir haber gelmeınbıtir. 
bfr otomobille şehirden elli 

etre kadar ileri giden bir su-
' bir ooıı: ttaıyan kıtalannm is

Pe kendisine teslim oldu -
bana bildirdi. Adı-ugri'den 

İqllis, Hintli, Sudanlı, ve So
esir getirilmfetir. Bu İngiliz 

eri, ealr gecesi, vaktiyle ken -
mnuh&fısı otan İtalyan -

•~atasa ebniflerd.ır. 
Sa~, 4 (A.A.) - Orta. prk 

karargf_hmm resmi tebliği: 
yada: Ueri unsurlarımızın 

lll•ıtıdO devam etmektedir. 

racua kadar her tarafta blrdeıı eter 
kaçmıyoraa ya karanuJık içinde ve
:yabut müdafaa halinde buluıımalrta. 
dır. Bir taraftan Tokyoda lılatsuoka. 
mıı uzun aeyahaU bakkmda ıUpbeler 
ltade edilirken, C&racaadA halk blu!
yat.mı yenemlyerek bir Al.maılm oteli. 
D1 aıe,e veriyor. NU1 • fqlatıer lal'• 

aılml§lıu'dll'. D11ftlyorlar, tabliye edl,, 
yorıar, teallm oluyorlar, kendilerinin 
daima yaptıklan protestolara karp 
zırhla mUcehbea Olan kulaklara mıı.. 

racaat ederek proteato e<ilyorıar. 
ttal)'alı mllatenııeke tmııuatorlufu

nun .., eakl merkezi olan A.ımıara da 
dll§mf' otilr. 

ltafyar tebaUı büttln olllraUerile 
Yug~avyad&D kaçıyor. BQtUıı Ame
rıkn memleketlerinde mihverin gemı. 
: -ı ya mUAckre edlliyor, ya kendi 
kendlleı1nl batırıyor, 

lngilla bom bardım&D ta,)')'&Nleri 
KAllf VP §imal denilllerl Qaerinde ha. 
rekll.aadır. 

Ko9kova, Berllne karp evvalklDdlln 
biraz daha quk daYl'IUll)'OI' ve her 
tarafta aynı vaziyet ~Ortlltıyor k1 bu 
da pek tab ı olarak garip bir h1a do.. 
furuyor. 

Yaı'ID vaziyet daha da detl§ecektir 
YODJ ~Jrlç darbeleri inecek ve blltUıı 
devlet adamı bilgileri ıiddetln kaba 
budallllıjma mUnha.ııır olan kim.seter 
g1ddet kabWyetlerinlıı benllZ ttlkeıı. 

med.ltfD! göstereceklerdir. Fakat ev. 
nice oıup bltendell fazla hiçbir weY 
cereyatı et.mıyecektlr. Zira lcQ.renlD mu 
ıııtlnl .. uayıcı bir ademe dolaf&gel
DU§Ur. Bu sademe flddeW bir feWcet
tea öaoe buıl olan ilk •laeleyl t.efk11 
etmek1Adlr, Bu, art.ık bir devJetlD ta.. 
bakkllJnUnll katl7en ı.temlyeıı bUtün 
memle'keUerdeki milyonlarca bıaaD a. 
rumda mUthif akaWAmel kuvveUerl 
~rdllbllD UAD ff ihtatıdır. 
J!'aka\ bU bllyWI aJraWAme1 aYYet.. 

ıeriain bfr Afet gibi bo~aıımaaı b31la • 
DUftır. Toprak gQya mıılcavemet edi
lemeL olan bu deV1D ayalUan altında 
daha enel bir kere aarıalmışt.ır. Bir 
kere daha aaraıl&caktır. Fakat deve 
la&te edl~.n kuvvet anı~ ve en kat1 
,ekllde p1rım parça edilerek tuz hall
De konulacaktır. 

Yugoslav Başvekili 
fBas turafı ı incide) 

kil bu hareket Yugoslav ruhu
nun iniki.smdan bagka bir §ey 
defildir Mil!etin ~ettfini kurtar
mak için bundan başka yapacak 
bir ffeY kalınanuftı. 

Albay Mihaıloviç B. Melası 
Başvekil General Simoviçin ~ 
dine g6ttlrmllftllr. B. MelH Ge. 
nerale ya.ptıfı vatanpervaranc 
harekelın yalnız Yugoelav mllle
tl tarafından değil, fa.kat bUtUn 
A mıpa milletleri tara.fmdan al
tın harflerle tarihe yazılacağnu 
söylemiştir. 

Ba§vekil Simoviç gu cevabı 
vermiştir: 

Sözleriniz beni mUteheyyiç c. ~
ti. Sizden, bu hareketle, her a
man oldufu gibi yalnız vuifemi 
yapmıe olduğuma inanmanızı ri
ca ederim. Namuslu bir uker 
srfatiyle air.e itirafa mecburum 
ki takip edilecek yolu bize kah
raman Yunan milleti göetenniş
tir. Benim ıibi bir askerin 8ir.e 
11iyast beyanatta bulunmasmı 
beklememelisiniz. Çünkü a&le
ı in bir kıyn:et ifade etmediği bir 
za.111andl\ yaşryonız. Size yalnız 
§Unu söyliyeylm ki Yugoelav 
mUletl biç kimseye karşı fena 
bir niyet beslemediği giıbi . .iç 
bir milletle ihtil!f çıkarmak ar
zusunda da değildir. Yug08lav 
millet ve ordusunun yarattıJı 
hareket mlUt fstiklAl ve terefi· 
mizin muhafa7.asından başka hiç 
bir gaye takip etmemektdir. 
Biz bunlarm her lki"inl de bhn 
ve ~iddetle mUdafa.f. edeceğiz. 
Komşularımızla doet kalmrya 
hazırız. Fakat bu dostluğun mu
hafaMsı sadece bl.zlm elimizde 
değildir." 

Apjıdaki lwauaatı remneıı :ııep-e 

mesunus: 
Bazı ecnebi p.zeteleri ile ecnebi 

radyoıan taratuıdaıı ne§ndUeıı beye· 
can veriel, m\lh&yyel ve &amamlylo 
uyduraıa havadisler bakk.mda l apılar. 
tekaip1en ratmen ve meml<ıketımlzde 
tam.bir lntiaamm bllkll.m allrdQIU ve 
bertıaugl tarafta ol\11'11& olaun hiçbir 
hAdlae vuluıbulmadıl'Jlım lab&t ecUı.. 

muine ratmeıı, ayni saaeteıerill ve 
ayni raoyo merkealerlD1n ıııwı ekaW 
yeUer bakkmd& debfet vericl bul ba• 
reket!Eır vukubuldutuna dair olan Dil 
riyat ayni tiddeUe devam etmektedir 

Bu cOmledeD olarak 'bu su.eteler 
AlDı&ı eJtalliyetıertne ait belediye da· 
iniert içine blım faa fObnW adam. 
la.rm ikame edilmlf otdutwıa ve buıı 
ıarm Alınan k&dtnlarmı bir tar&ftaıı 
kendi alA.metl faı1kalan olan öltı ıc.a

f&larml Opmete ID90bur etmekle be 
raber D1r tara.ft.aD da d6vdtıklerble n 
AJmıuı emvaUnln ur tanı&& yatma-
1• ufradığula, nuıan IWl&bumda 
A1mJuı QOOUklanD& bel' w.rıu ua ve 
oeta edlıerek bir laamımD bofulan 
kesilmek ınıreUJle kaUedlldltme, Sırp 
ıarm blı Alm&D1 ayakl&nnı ve elle 
rlnl baılladık\all aoııra. D&reket balln
da bulunan bir trenin penceresuıden 
attıklarına, BeJgTt.dda, Nlf'de, yenı 
Pazarda AlDWl maıa-ıannm tahrip 
olundutuna. all&b &lt.mda bulunan Al· 
man ekalliyetine meuup aaketlerllı 
talıf1d kamplarına nakledildiklerlu 
vesalr bir çok acı h&di8eJet vukutıuı. 
cNtun& dair o1&ll ııepiJatm da arka· 
aı keallm•mlftlr. 

Hakikat& katıyeıı uygun olmadık• 

ıarı l&rlh blr surette belli oıa.n ve 'bu 
aokta uhlpl.,rı.nce ma.ıo.m olmaeına 

rağmen ncıredllen bu haberlerin ııaaıl 
bird •~ .. takip et.~ p4Ud. ~
de taym ed ıtmlyonıa da bmltar llall. 
kmda aö}lencoek bir hakikat §Udur: 
Bu gtbl haberler neırolunduklan mem 
lekeUn efkln umumlyealni yamı,, 10" 
ıa sevketmelctcn ~ bir menfaat 
temin edeındler. 

Belarat, 4 (A.L) - Avala 
ajanaı bildiriyor: 
Hırvat çiftçi partiainin reisi 

B. Magek'le Hırvatiatan valisi 
Subaşış parti reis muavini B. 
Koşutiç ve umumi katip B. Kro
neviçin iştirak ettlkleri toplantı 
dUn Zağrepte yapılımştır. B. 
Maçek General Simovig .kabine
sinde başvekil muavinliiini ka· 
bul etmif ve bu münuebetle ga
zetecilere fU boyana.tta bulun
muştur: 

''Huretl lai.nm eözlerinl ha
tn-lıyorum: "Sulhu bina edenler 
mesut kimselerdir. ÇüııkU onlar 
eeriyet için iWıl bir mevhibe <r 
Allahm sevgili kullandır.'' &r 
lan ıuJ.hu kurtarmak için her fe'" 
ye teııebbüs etmeyi on aertedeı
beri bana itimat eden millete 
k&rfı vazife bildim. Vali B •. r 
baıJiı ile parti reis muı.vinl B. 
IMıtutiçin ve Hırvat nazırlarm 
b&na verdikleri iahattan, bafv~ 
kil General Simoviç ile hariciye 
Dı1LZ1rı Ninçiç'in bana gönderdik
leri mesaplardan, Sırp ve Slovuı 
tefl rinden aldığım mektupla.
dan huıl ettiğim kanaate göre, 
Sırbi.ttamn eimdiıld (f8f1eri va 
Sırp milleti .Whu istemek huau-, 
sunda benim kadar Mmimidirler. 
Son günlerde toplanan bütün 
mütkWlere rağmen mu,terek bir 
işbirliği ve m{l§terek pyretlar 
sayesinde sulhu konıyablleceği
mize ve geçirmekte olduğum..z 
vahim ve naztk anlardan doğan 1 
güçl~klerin hafifletilebileceği. 
emınım. 

-...trecıcı: Almarada 3000 den 
eeır sayılmrgtır. Kıtalanmı

tarka M!ll!avvaya doğru ve De
iatlkametlnde cenuba doj'ru 

yol boyunca sert ileri yUttı
nettCMinde gerilerde kalan 

tıtalarından bir çok eair
plmelrtıe dnam edfyor. 

llmanaya giden yol boyunca 

~ tehir etmlftlr. Diğer taraflar
da harekltmuz muvaffalnyetle m• 
ltif&fa devam etmektedir. 

Diğer taraftan ifbfrllft saye
ninde Hırvatlann müktesep hak
larma riayet ve bu hakların ta:.· 
viye edilmesi enıniyrt altına alın
dığı ıibi bunların daha da kök· 
l~eceği anlagılmıstır. En mlll
kill devirlerde işbirliği yaptığmı 
' e son intihabattakl mtl§terek 
listede reisleri bulunduğum gah
maklığ.m vazifemin itasmı ko 
siyetlerle beraber tekrar çalı~- ! 
la.ylaştıracaktır. Bundan emi-
nım." ı 

BiUcref, 4 ( A.A.) - D. N. B.: 

genlt tahnbat bu mmtaka.-
-~~ ileti ytltilytışiimU-

Habeşistauda: Bütün mmtaııa • 
laren il" ri yürUyüfUmUz memnu -
nlvet verici bir tarzda devam edi
yor. 

Yugoslavyanm BUkreş elçJliji, 
Romany&daki Yugoslav koloniai
nJ derhal Yu!§Ollavyaya dönmiye 
davet etmi§tir. ı 

iklısal Vekilinin 
beyanatı 

~ (Baf ta.rG/11 mcıde) 

şimdi~ kadar görmediği bir ta
kım vazifeleri de yaptırtmak i
cabe~tir. 

Kararnameden maklat, elde e:
dileoek pamuk ipllfini, ihtiyaç 
erbaıbma bir nlllbet dahilinde 
tevzi etmektir. İhtiyacın teebiti 
için de bir takım umumi ölçUler 
kabul ettik. Dokuma fabrikalan 
verdikleri muamele vergisi eaa
ama göre ipU alacaklardır. El 
t.erclhJarmm bilfiil çalJIDl& prt
tile mahalU htlkfunetin veeikaaı
na ba.ğlanmuı usul ittihaz edil
mJ~ir. 

Ya.lnıs kooperatife dahil olan. 
lan bu kayıttan iatiana ettik. Şu 
kadar ki kooper. tif ortakları a
rumda tevziatm maksada uy 
gun bir tekilde oeıeyaru prttır. 
Alml takdirde bunlar hakkmda 
da mllnferit ihtik!r muamelesi 
yapmak mukarrerdir. Görülüyor 
ki bUtUn memlekete şamil bin
lerce ihtiyaç erbabm.m vaziyetle
rini ve muhtaç olduklan iplikle
rin her nevinden miktarlarını 
teabit etmek. bunlan bir nisbet 
dahilinde her ay tevzi edip rna· 
hallerine sevketmek gibi olduk
oa dağınık bir işin tertip ve tan
ziıni mevzuuba.histir. Kararna
me tatbikatına henüz b3§l&nmlf" 
tır. Binaenaleyh başlangıçta ba
zı noksan ve ak!akhklann vukuu 
mUmkündilr. Bunlar tashihe
dilmekle beraber şimdiye kadar 
iBam edilecek btr cihet görm~ 
dim. Her ha d4t kararname tat
Dik&tma bftşlandığmdanberi va
ki olan tek tWI: fikiyetlerin hiç 
blrinde yolamhık ft Mılniyet id
diası dermeyan edilmemi§tir. ih
tiyaç erbaıbt da §U ciheti bilmeli
dirler ki maksat mevcudu ihtfya• 
ca klfi olmryan bir maddenin a
dillne tevzlidlr. Ellmiırle meb
zlll miktarda iplik olsaydı esa
sen böyle bir tedbire lüzum ha
sıl olmudt. 

Bir taraftan dahiıt istihsali ar
tmn&ktaym, diler taraftan + :
caret veklletince haricten iplik 
celbine tevessül edilmiştir. BUtUn 
alakadarların gösterdikleri an
layış ile, tedbirlerin az umanda ve kolaylıkla ve intizam dahilin
de tatbfkf mümktın olacaktar. 
Şuras.mı da ~ti m~a 

i!'IM"et etmek t.tertm 'M unnm 
s~kmu ve ıstırabım, :kendi ka
zanç ve hıralarma vesile ittihaz 
etmek istiyenlere karşı aert 
ve fedit davranılacaktır. 

Yilnlil kumaş f a.brlkatöl'leriyle 
son gtlnlerde Ankarada görüş
tüm. Devlet fa.brikalan mamul.1-
tmm fiyatlarına. uymak suretly. 
le normal bir klr hududu dahi
linde kalmak lilsumunu takdir 
ve ifade eden fabrika Ahlpleri, 
içinde bulundufumuz prt.ların 
kendileri.ne yüklettiği milli vazi
feyi memnuniyeti mucip bir .. 
kilde yapmışlardn-. Vekalet, bu• 
nuu fiiliyatı.ki aksini bıtt&bi ta
kip etmektedir. 

Devlet fabrtkalarmm yun:a 
mamulatmJ tercihan yerli m:ı.Ilar 
pazarına tevdi ediyoruz. Maksat 
mUmk1ln olduğu kadar mUstehli
ke yakl&1111aktır. Maamafih pa· 
muklularda yapttfmuz gibi bun
larda da muayyen nisbetler da
hilinde bu l§lrle ~ meslek 
erbabına tevzi etmek imkftnı ha
sılolacaft nı ümit ederim." 

HUsnU Çakır, bir iki gUn daha 
telırimbde kaldıktan sonra Al
pulluya gidecektir. 

BUGUN 

iPEK 
Sinemaaında 

Beyn&. 6 (4.A.) - otıı 

B'eYkal&de koaılMr, balkm bazı un. 
llW'Jarm tuytkl altında Beyrutda de
vam eden crev yllzüııden bosulan 1qe 
aiDe ve normal bayata avdet.e ait ted. 
birler hakkında dUıı bam kararlar it
ti.bu elmlfUr. Bu tedbirlerle tüccar. 
larm hareket eerbeatiainl temin için 
ticant erbabı himaye edilecek ve bam 1 
dUkklnlar reaml enılrle açık bıılundu,. 
l'Ulacaktır. Emre itaat etmiyenlerln 
dllk&nlan kapatılacak ve aııcak mu. 
ayyen bir ceza a.Jmdıktan sonra açıla. 
bilecektir, Aaa)'l~l temin makadlll 
kargap.lık devam ettlfi müddetçe al. 
nema, k&bYe, nıUzikbol ve gece mey. 
haneleri kapanacaktır. 

Kızıl denizde 
Bet İtalyan destroyeri 

intihar etti 
Looclra, ı& (A.A.) - Şarki HlndJ.a. 

taıı bafkumand&ıılıtmm bildirditlne 
göre Suudi Arabl.lltan açıklarında iki 
İtalyan deatroyeri kendi mürettebatı 
tuatmdaıı bat.ınlmıt ve dUD batar 
blr halde bırakılan ltaıyan deıtro19rl 
de ıimdl batJDıttır. Bu aureUe aoa 
&11nlerde Kızıldeııbıde bataa ltaıyan 
dMtro19rletinln aQf)dl 1'lııi bulmuıtur. 

Bir Amerikan 
gazetesine göre 

(Baş tarafı ı incide) 

şayf&lara kulak kabartılınca iJıu 
mUtaleanm bllhas;a dofru ol
duğu anlaşılır. Bitlerin neden 
dolayı Çanakkaleye sahip olmak 
istiyeceğini anlıyamryoruz. Ev. 
veli, Hitler cenuba Musolini'nin 
Yunanlar tar~mdan yUz kızaı
bcı bir hezimete u~atılm'.'lqma 
mani olmak için gitmek istivor
du. Bunu yapmadı. Ve işte M\ı. 
solinl'nin Arnavutlukta itibarı 
sıfıra inmJş. Afrikada parça par
ça. olmU§, Akdenime de deniz «.J
bini boylanıııtn-. Bu vaziyette 
Italyanm yardımına koşmanı.ı 
Hitlere bir faydaaı olacak mıdır? 
İtalya.da el'88en mevcut Alman 
polis Ye askerlerine bir miktar 
daha ili.ve ederek gimdiki tta.ı. 
yan hUkftmetini tutmuı kendf.3i 
için kafidir. 

Çanakkaleye gelince, Boğazla 
Bitlere ne petrol, ne de yiyecek 
vercktir. Irak ptrol sabalan Bo
ğaziçin çok uzaktır. ,_ . 

DEANNA DURBiN' 
KAY FRANCIS ile beraber çe~ 

En büyük Süper Filmi .t.. 

Bahar Mele 
Ş.besı- brmıek "' cUıahmak fda 

s o ii ER ... SiNEiAsıfl! 
üldlntt. Bu llalı cttntı 1011 m"'bealae Udu ~ 

bu 1....a.ıa w cıueı 1UlllA matlüa , .. na• 
BusUD •at l de tenzUlUı mattne. 

TÜBKÇJC SO'.lLtJ w fABK .&ll'&UıELl:BININ Dl aOflll' 
Zeqln ,,, lht~ı 8araf .. rc1a oevrOe• 

Hklk w Y...ı 

IJulWu 

Binbirinci geo 
l'enl Şarkılan BALIKÇI OU1AH Preme9 Ş~ 

Slyll)eo TakUtll Mllklllemelerl Y•I ,,_,.-- · 

SADETTiN 
KAYNAK 

YAPAN 11t1nı-' .....tıf 

MUNIR FERDi MUZEYYM' 
NUREDDiN TA. YFUR SENJJI 

•••••••••••• Bui'QD Mat ı de temıllltb matine 

Bugunun KARUZOSU s n-ı• -- e 
GINO LUGOnun yarattıftı eV -9JI tmflft § 
&alpM!rt lllUllll• me.tedela bir Mil •at llıldNI. OlftWJert tıtka ...... ,... bir 119'9& ......, ....... -

bir musiki kOD8erldlr. Bu Şahwrl alkı.,_. ttta • 

LALI ye koşunuz .. 
Propama UlYe Olarak: lon Oelen Brltı PAll.A.KUM'r JU'JUfAL 

a...-. ... , ı de flıınllJ&tll maane. 



Yazan: Atit OBA} 
tedim. Dilim döndüğü kadar keı 
dimı müdafaa ettını. Han:;eıemıı 
teşekt•ülatJ !atin lisan!arır~ h • 
·ntibak edemed1 •· .. d.m fransız 
yı brznk piı·eyJe konuşuyonım 
Polisler beni ~~'"T"':l ta zorluı 

. çekti!den i<'in s•rurlenıvorln. 
nıUd.,fı.'lm büsbütün aksi tesi 
vapıyor. 

- Benim bütUn k~ıTıtlaı.rr 
-nun•a,.~m d; ·rırdum. B'.l.lm • 
lşte P..:.ris emri ·et müdU"ıu • 
nilr: m'ihi1rli işte adres•m. iFt 
'TlıJ.,,1'1' 1"' polis komiserliğiıııı 
:tam3:ı~ı 

Komı.....,r "evtani bir gil!ilşle 
güldü· dedi ki: 

- Ya si~ cacp!!1:ırın gayr 
muntazı:ım yahut şüoheli VE""• 
ka -:ır t.,. .. ,h ·hrmı mı :zınr r 
VOr"tl'' ız Y~hut ..ı~ 8Mha bizi 
bövle düc::iinec-ı>'< ·n"1ı.r bııd"1" 
oldııı!ı.muzu mu c:: .. .,ı,·rırsu-ıu,.;" 
Ka-'"tlırmt:z bu 1·"'"1-ır r-ıu~t~1r 
olmacıgvdı. 7-:ıtAn sizden fazl 
!;Üphe !'~rnı:ı?'ıiik. 

- Peki ma ben be" .,ened 
Par•ste oturuvorum. Or.;:..:ian bi 
çıkmedım. · 

- E·:et tama 'll. Bu da siz 
<'ok dikkate deiYer tE'hlikeli 1ı:r 
.. .ıhıs ola 1:ileceğinize yer.i bir de 
lildir. Be•:ın.ci Kol tec-1.cHfıtmı f • 
manlar on serıedanberi hazn 
yorlar Siz de bundaıı beş yıl ev 
vel Parıste verk<>rn;cı, dilimi bir 
fstihb-ırat a iam ol.=.bilirsirıiz "1 " 
nun aksmi bize kim temin ede 
bilir? $"nrq si7jn hı-lriki tabii · • 
tiniz de belli de1il. Elinizde b,1 
pasaport var mı. bakalım? 

- Bir pasanortum olsa •dı .. e 
olac'1 tı? o zall"~n ben1en crJı:: 
fa-r1a şiinhelenmivecek mivdi
niz? Bereket versin evrakımır 
o kısmı muntazam değil. 

Komiser icinden kızdı. Fakat 
öfkesine mağlup olmak isteme· 
di: 

- Benı. kendi sözümle ilzam 
etmek istivorsunuz. Fakat sizın 
pa~portsÜz ve vatansız olma· 
nız da Alman istihbarat teşkil • 
tının ayrı bir şeytanlığıdır. Size 
bir zavallı mülteci dam~as.nı 
vurarak in~anlık ve mcrham ·· 
duygularmd~ fazla ileri .. git~iJ 
olan biz Fransızların yuregı-ı 
vumuşatmak. sizi de bu suretlf' 
masunı göstermek istemişler. A
ma .. iz arlık bu dolmaları yul
muvoruz. !\femle!·ethrıizde bizi 
kahoece arkadan vuran karu 
kuvvetlere Frans~ artık aman 
vermiyecek. 

J{omiserın bu kuruntuları o 
kadar gülünçtU ki, onıarı tekz:p 
etmiye bile imkan bulamıyor • 
dum. İşi kısa kesmek için: 

Onun sesini ilk zaın!'.n duydu. 
ğum zaman içimin titrediğini 
hissetmiştim. 
Karşıyaknda P:ı,;as iskelesi~· 

den az ötede sahilde kiiçük bır 
kaya üzenne oturmuş. mor dağ· 
1.:z.rın arkasına doğru süzülere!t 
kayan, dlfitun sisler için :le grup 
eden güneşi seyre dalmıştım .. 

Yine Karşıyakalı bir dostuı:ı 
şöyle demişti: Giiııeş grup ctmı· 
ye başladığı zaman içinde ne eme 
lin varsa ('lnu tut ve güneş tama. 
men grup edinceye kadar ne ki , 
se ile konuş. ne de başka şeyle 
~lakndar ol.. den:iqti. 
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Arnavutluk Cephesinde 
J Tar:hten: 

Şayn 
. J Hava hab~r verme teşxila-

Sad n rı tına kımler çağr :acak? Topçu , .. Ankara, C - Fevkal!de ballerde runu 
Meşhur Şeyh Sadinin eser.erı 

.... adar hayatı da enteresandır. O· 
tuz yıJ tahsıl uğrunda <;l''(ıınmış 
Jtuz yıl mütemadiyen seyanat 
~tmış ve bundan sonra yazmıy~ 
)aş,amıştı. 

Sadi bırçok muharebelere d< 
!]tırak etmıştı. Ehli Salip muhıı 

rebelenne karşı duran orduda 
:ı.skerliğıni ~aparken esir edılmıE; 
ve uzun müddet jiişman elır.dt 
Kalmış. Trablus ıst:hkaml:ı.rrnd< 
~al ıı;tınlmıştı. 

gdrUlccek ıuzur. Uzerine nava haber 
verme Le§t'kkUUertne muktazl eçlıuın 
;enal kurmay başkanlığınca tekıu ve 
icra Vektııeıi heyetinin kararile niz 
met.: ~gırııması hakkındaki ı<anun 

.lyıluuıı soıı şeklini aımıotJr. Buna 
g-öre seter balınde oUt\ln sefer aıUcı. 
1eU vf fPvKalAde oaııerde aıılcıaet ve 
.Uzumu VekıUer Heyetinin karar11e 
?.ayt:ı oıunan zamanlarda nava oaber 
"!.'rm,. , .. 1 • 1 1ııt• tiıı h'l'" .. "k YH.l '" •• 

de ıuıw~ıımak ıızere yedek subayıaı 
dan ~~ baddlnı aşm~ ve 1076 LUına 
ratı ~..ı un mucibince yeoek sut\aylllL
ta.n &.Ifeollnuş oııı.nıar biz .ıete ı;ağ 

rılaolll·l·ekıcrdtr. Bu nızmette oulun 
dukları mUaaetçe auoay eJbıscsı gl)e 
rek n•toeıerme alt ünL orm::ı taqıyıı. 
caklar ve orduya ıııınan yaş lıaaaı 0~ 
nll!.nae:<ı ı:ımsallerı tıakkmdaKI mll.lın 
tere tAbl tutularak ayni tıaıuara sa 
bip :ııscnk•11rdır. 

cuel.osu 

YUNANLILAR 
İkı ıta!yan tayyareai 

düşürdüler 

Sadi, bu esaretinde :ımini VE' 

Faziletini takdir ederı bir AraolJ 
l<arşilaı:mıştı. Aran. ~adiyi satın 
\l.larak kendine esir etti. !{ız.ı iie 
=>vlendirert'k rqmat ed•rdi. 

'r anuoaıer 
Romanyada 

I 

çr lışamıyacaklar 

Bllk~. ' CA,A.) - Neşredlle 

B. . J. Meva~lı 
top antısı 

l\tlnn, 4 <f\. '\.) - Yunan orduları 
.ı:ı~Kumsndnnlığmın 169 numaralı ve 
~ nisan ak,amı tarıhll resmı tebliği: 
Keıp Kollarının ve topçuların taa. 

ıyetl görUJmUştUr. Blrkaı: esir aldık. 
Bunulrm nrnsmda blı zabit vardır. 

Jtomatık ıııuııarın navnzı topları iğ. 
.ınam ettik, 

.'\tln3, 4 c.'\.A.) - Umumt emniyet 
n.uıret!.nln 3 nisan akşamı tarihli 

~i. çok huvsaz olan ka• • 
n:dan bin bir mil~kUlat'a ynka 

sını kurt.ndığı ,··ü~.t şöyle dt• 
mış•ir: 

"Kafır!Pre etir olmak. kadıı. 
czır olmaktan ehvenriir." 

)fr kararnameye tev!lkan ecnebllerln 
Rom3nyıada ikameti hakkındaki kanun ı 
tadl!Ata uğramıştır. Bundan sonra 
yahud! ırkına mensup ecnebilere Ro. 
manyada ı;alı§mak Uzere btr ikamet 
mUsaadesl kaUyen verllmlye~kllr • 

/ r.bu] edilen :<anun· 
layihaları 

Ankara, ~ ( A.A.J - Büyiı?: 
Mılle.~ Meclisi bugün Refet Ca 
nıtcz ın başkanlığında toplana
rak camı ve me:citlerin tasnifine 
ve tasnif harici k;.lacak cami ·e 
mescıt hııdemesinıe verıle::ek mu· 
hassasata dair kanunun birıncı 
ma~desı~e bağlı bazı fıkralar na.. 
Ve<lıne aıt kanun layihasını ka
bul ctmış ve devlet demiryollan 
ve lim~nla"n işletme umumi :da· 
:resı memurlan tekaüt sandı·;, 
hakkındakı kanunlara bazı ma~f 
deler eklenmesi ve bazı madde~ 
leri.n değiştirilmesıne ait kanun 
!Ayıhasının da encümene verileı 
bir mıddesi hariç olmak üzere 
d'ğer maddelerinın m~kercsinı 
bitirmiştir. 

resmi tebliği: 
OU;ımıın tayyareleri, garbı Maltedon 

yacta topraklarını sürmekte olan k!Sy. 
ıuı .. rf müteaddit defalar mitralyöz a
Leşttıe tutmuşsa da hiçbir neuce elde 
Edcmemı~tır • 

Bu vecizenin manasını. Sadi· 
'1in havatını tetkik ettikten son
ra dah'-1 ivi ~ııl<ı.mıı:ı oluruz. 

~'ln'atm ebedi 'lld11 <'Funu. Gii· 
tistanın muırnfldemesindeki: "Bir 
vanrak e-Ulden ne fa,·da ~l;irlir
sUn. benim ~listandan oir yap 
rak al. gülün ömrü be~ altı gli· 
ne münhasır olduP,u halde bu er' • 

t"ı:t.:ı.n e'-€diven 4?Uzelli~ini muha 
"aza ederekt•r'' cii..,'ec;ivle a..lr• 
.. ıın Sadi. e.,,,, .. ı .. rinin birinde sı 
fel ... efevi vi;rütUr: 

"Adem o'hl''::ın avnı cevhere 
menstl'")f"r'ar.Talih bir uzv11 elem 
veriN'o d';;er uırııv1ar ic;n de · .u
"-UT kalm-;ız. Ev b.,<ı'-q lA'!"lntr 

mihııetin"' liivıl< rıla11 1 ~aM insarı 
'invanı la.yık de~ildir.'' 

* * * 
ln~ilterenin Amerika b!}viik 

~lçisi Lord Ha!ifaks'm. harpt· 
qonra ~ı:ıriycte huzur ve sac.. 
verecek bir dünvan n nasıl U;··· 
rulacaP,'ınr izah eden ifkirlerinde 
c:;adinirı nıhıınu bulm::ıl< mUm 
lcündiir ~?rli de bu W'?:lerini 
zun tecriJh!>lerden. sefeletlerd\ ı 
ve r.:ı.rbin f(>rQAt erini gördUktH 
ı:ıonra soylemic;ti. 

N. A. 

Teşekkür 
Vetat ede'll TrılblloD eşratmdar 

Nemli ude Selim Beyin vefau dola 
yıır.yıe blz.zs.t cenaze meraalmine 1§ 

Ur&k etmek, gerek yazı ile, gerek ş1. 
tahen tulye ve teseuııerinl bildirmek 
Qt{u.'ldıı "ulunmak suretiyle elemlmi

z:e ıştırlk e ·Uyen muhterem zevata 
ve akrabıı ve yakm'arımıza teaekkUr 

tı>r!ml7.I RnedPriZ, 
Rcflkıuıı Behire, Blradf'rf Bt>sln 

\'e nıahdumları. 

Kır koşusu 
pazar gOnU saat 10 da Şişli lle Tu~ 

ıa barmanıan arasında 5000 metrelik 
olr k:r kO§USU yapılacaktır. Bu koşt 
ya gU'Jllek ısUyenıertı:ı Beyoğ'ıu halke. 
v:nde kayıttan başlamıştır. 

miyordu.. Beni gorunce geriye 
dönd'' ve alabildiğine kaçmıya 
başladı_ 

Kimdi? Ned :n bu güzel fnkııt 
gn.mh gnıpu seyrederken neden 
hıçkırıktan daha kuvvetli ıztı. 
rap dolu sesile şarkı söyl:.i~ror, 
yaralı kal!..inden bu fery.7.t neden 
yül·selivordu .. 

Bunu b:r tiirlU kestiremiyor. 
dum .. Yalnrzca kaçan, uza.1daşan 
hayaline b3.kakaldım .. Bu zayıf 
bir vücuttu .. üzerin:le ga'iba ha. 
fif bir r.~rdesü veya kim bilir 
belki de bir yeldirn•e vardı .. Barıı 
açık ve saçları da~ruktı.. Genç 
miydi? Yaşlı mıydı? Güzel m;y_ 
di ? .. Bunları bir türlii anlıyama. 
dım ... 

Maksim Gorki' nin 
ünüversileleri 

(B<JIJ tarafı ! ncide) 

ka:rşılrkla dilimize çev'rmiş olan 
Hasan Ali Ediz'in muvaffı>kl\·etl· 
rıf takdir ctmeliviz. Zira Gorklnin 
fadPsi. görünüşte sade olmakla 

beraber, halk lisanının o seyyal ze& 
1 ~inliğine dayanan nir hususiyet 
taşır. Miltercimine de. aynı ince. 
'iği temin ~tmek mesuliyetlni yük 
ler. 

İşte muvaffakıyetli bir diğer 
örnek: 

"Vol~a'nm yakınlığı Ue t!danan 
karanlıkta, gemilerin direklerin • 
deki ışıklar. altm örtlmcekler ha
linde her tarafa kayıyor, dağlık 
sahll'erin kovu karanlığında. a· 
teıten yo\'arlak kakmalar \'e 
damlalar görlinllyordn. Bu pınl
tılar. 7f'n~n Uslon köyü meyha
ne ,.e e,·Jerlnln penecr"''"rfoden 
ak eden ışıklardır. Vapurlarm 
çınklan, boğuk <;esler eıkararak 
su,Ja çarpıyor; bir sal kafilf'SI ü
zerlnıleld gcmteUer, boğırr.larını 
yırtarcasma kurtlar ~bl utuyol'~ 
uuk bir yel"fle. lılr ~r'oic!in demi. 
re varop tştttnyor; birinin talla 
V&\'M y&\'a!f yanıyor gibi hazin 
bir şarkı ı•crde perde yllklıcllyor 
ve yüreldere irili halinde bir hll
ziln ~kUs ordu.,, . . . . . 
Bu, her sahifesinde değişen ve 

'l">nuna kadar zevkle, ibretle oku
'11\n hııl:lkt hayat kia1mdan, Gor
kinfn d'ğer bazı eserlerinin esası 

hakkında da malümat edinmek ka
bil oluyor. Kitap, o derece mUhim, 
blyocrrafik kıvmcti haizdir. 

"Benim Üniversitelerim .. 1941 
ilkbahar, neşriyatının, terclime va. 
disinde, hiç bir kitansever'in ya. 
bancr kalamıvacacp birinci sınıf bir 
emek mahsulildür. 

Htf{l"Jo~ M1~NtR 

BUyUk ~illet Meclisi gelerek 
toplantısını pazartesi günü ya
pacaktır. 

Bir ayhk 
İngiliz • Alman 
tayyare kayıbı 

l.ondra, ' (A.A.) - Resmi tebll~ 
lerde zikredilen rakamlara nazaran 
Maı t ayı içinde lngiUz ve dllşmruı 
tnyynrc znylatı ıışağıda gösteriJ?ıl§• 

Ur: 
... - 1ngllterc Uzerlnde ve lngillz 

kara eularrnda 71 Alman tayyal'Nf 

ve S JngUlz tayyaresi dUomuıtnr. 

2 - Almanya ve .l§gal altmdakl a 
razı Ozerlnc!e Almanlar 16, lnglllzler 
t~ tayyare kaybetmişlerdir. 

a - Denizde düşman 3 tayyare kay 
t-etml§Ur. lnglllzler hiç bir tayyare 
kaybetmemtglerdlr. 

4 - Afrika, Arna\'Ut'uk ve Maltı. 
da dahil olmı.k üzere Akdeniz cephe. 
ıerlnde dU~ma.ıı 178 tayyare kaybet 
mlşUr. Bunlardan 146 sı hava muba· 
rebcler!ndc dUşUrUlmilş. 32 si yerdt> 
t..ıhıip edilmiştir. lnglllzler 91 tayyare 
kaybetmlşlerdır. 

Dllşmaıı zikredilen 178 tayyareden 
96 'llllt Amrvutlukta ka•·betml~ttr. 

.".. •tna. 4 (A. A.) - B. B. C: 
Resmi Yunan sözcUsU, Arnavut. 

uk ccph sinde İtalyan askerleri • 
nin hal ve tavnnda bütün cesa
- tlcr·nin kırılmxş olduğu aözük
UğünU sövlemiştir Bir tek Yunan 

askerinin krpırdaması bi!e İtalyan. 
ar arasında endişe uyandırmaı.ta
'lır. 

DUn beş Yunan tayyaresi on 1• 
:a!yan tayyaresi Ue karşrlaşmıg ve 
lr· tım •cıı ... ı ~11.11,.,,,;;.,tlir. 

Aynalıçeşmede iki ev 
yandı 

DUıı saat l~.10 da Aynaltçeşmcde 
'Utmcnmldc 9 num.ıraıı HUseymin e· 
.-lnde çama,ır yıkanırkoı yangın Çık• 
mı~ bu evle yanmdl kt ~evzada alt 
5, • numaralı evlerin Uat knUan, , 3 
oıumarnL e\· de kısmen yanmıştır. 
Yangın. Beyoğlu itfalyesinin gös· 

ten.ısı gayret sayesinde diğer ah§ap 
Lvlere sirayet et..""leden söndUrülmUr. 
w~ ~ 

!.iseler voleybol 
maçları 

Erk~k llselerl arasında ya~ulan 
voıeyooı ımıı:ıarıncıa aort taKnn aynı 
puvaı:ıırı oaştn ı:ıuıunuyorcıu. OnU.I) 

in dUn b'J dörL takımdıı.n BoğazJçı 
ile Daruuet&ka Beyoıtıu naıkev nft 
kar111ıaıımıflnrdır. Bu karşılaşmayı 

16..'i 11.15, l~G Boğazıçl takımı ka
zanmı~Lır. 

325 ve 326 doğumlu 
ihtiyat erat çağırılıyor 
Futllı A~kl'rlfü Şııbt>slnden: 

1 - llll sayılı askcrl!k kanununun 
~ uıci maddesine tevfikan taıım ve 
terbiye ı1;1n 825. 826 doğumlu ihU at· 
tar sevke tıı.bldlr. y 

2 - Toplanma gUnU 8 Nisan 9'1 
Salı g-UnU saat il da §ube blnasındadrr. 

Deli Alulısine 

8 - MUkclletıerın muayyen günde 
oehemchn. §Ube:lo butunmıuan llızıın· 
dır. Uuayycn günde behemehal be. 
de bulunm'.\lnn Jlzımdrr, .Mua~yen 
gUnde mazeretsiz gelmlycnler bak• 
Kında kanun! takibat yapılacagı UAa 
olunur. 

şıyakalı idi.Daha çocuklcğundan 
beri sesi gl\zel dij•c mnr.uftı. On 
beşine gelip vücudu ı;cıiştı~• za. 
m.a.n sesine 3e tatıı ir nhcnk 
hakim olmuştJ. 
Artık matı-ılle~e 'l\1uhsinenın 

eesi üzerine y.1ktıı.. Hatta sış·r 
r'n-ması için birçok kiım:el , 
Muhsineye müracaat etm:şrtrdi .. 
Fakat Muhsine aı;ir veya mevlit 
okumıya hevesli de'.;ildi .. O daha 
ziyade ağır şarkıl~ra nc\'es edi. 
yor ve insiyaki ol.n·a:ı: ö~re:ldıği 
usulle en ağır ı;a. : •• ıarı ses:ı.: 
tatlı ahenginde e .. 'tiy ru ... 

Güzel miydi? flayır.. Fal.lt 
sesi onun bütün kusurl~rını ör. 
tc~ek kad9.r cana ya 9<ınd1 .. S':>nra 
Muhsincnin pırlanta gil · i;i var. 
dı .. Tabiatleri emsa .;izdi . 

mi§ti.. * * * 
~a~a Muhsinenin bu acı hıka· ~ıı.taş Askcrllk Şubesinden: 

vesını anlatan dostum içini çek· 1 - 825 ve 326 doğunııu lhtıyat us· 
ti: 1 tn ve aceml crlcı askerlik kanununun 

- işte. dedi, eski adetlerin . . ~ ıncı mnddesı mucibince talim vo 
..sal{at tarafı daha.. Evienmek. te~btyc ıçın a Nisan on Salı günU 
:ruva kurmak l1er gen k : as ,..re sevkedll<'ceklcrlnden nUfua hU· • ç ızıu ı. .1 d 
dugu gibi, Muhsinenin de ha ~- vıyet C• z anlar t raberlnde oldutu 
lini oyalıyan tatlı bir de·· Jı·ı hılde mczldlr gUnde saat mı da UU. 
olacaktı On beş · . ~ış ' ' be m&rHt .... ndc buıunacaklan . yırmı gun zar- 2 T ı . 
fmda hazırlıklar ikmal ed'ld' - op anma gfuıU olan S Nl.lan 
Dllğün eğlonceleri için hi ı ~·" 041 tarihinde gelmlye:ıler bakaya •do 
şev eksik değild' K ç 1 ır dedlleı-ck h:ı.Klannda kanuni muamele 

· ı. omşu ev e· 1 rin~cn ?iri hazırlanmıştı. Ma:.ıa • yapı acağı UM olunur. 

l~nın. dıger kızları yeni elbiseler * * * 
dıkmışler. daha düğüne biı haf· l'~mlni nü )'erit Aııkerllk 111hMlnden: 
ta kala tU\•alotlerine itina etmi- l - P25 826 doğumlu erattan ~ 
ye başlamışlardı. kcrıt~.m yapan veya her bangı bir 

Bfünem ben de hancp tatlı ha· 
yallerimden birinin tr:.halckulrnnu 
temenni edl;!rek grupu sevre .dal: 
mıştıM. lrte bu dıılrmıh1·tıın ı.>etll 
uvandıran onun gamlı fakat çok 
glizel. içten geten hassas sesi oı· 
IDU'itU .. 

önce K?rşıyakacla misafir kal 
dığım eve dönünce b:ışrmdan ge .. 
çenleri ~nlattım ve: 

Muh~ine on se tizyaşma geı. 
ıniş. olgl'" bir kız olmu§tu. Neş. 
eli"di.. Ma,.a1'e -ır 1:1 .. ı:.ı.rı fe 
her giin bir komşudn top~an·;
şarkı söyler eğlenirlerdi.. 

Muhsine bu h:ıy huy arasında scbeplez; askerliğini ynpmamış olan 
knyn~y~r. kendisini başka bir a· ihtiyat mu !im ve gayri milfüm erat 
leme ıntıkal ettire,.ek olan mes:ıt talim \'C terbiye maksadlyle sevkedi· 
hiidiseyı bekliyordu. ıeceıc:c~dır. 

N'ha t d" ·u • 2 - Toplanma gUnU s Niaan 90 
J ~e ug n eglenceleri gü- Salı c;L'r.tı saat 9 dadır. 

Piyasadan k~'km•ş ·fakat asla 
modası ge~memis o'ıı.n" cski ağrr 
şarkılndan birini söyliiyor. f.;:.n· 
ki yanık kalbinin ıztırabtnl du· 
'daklarıw:lan döküyordu.. . 

Akı:: .. m tabiate siyah tül elbı. 
sesini giydirmiye başlamıştı. Bu 
güzel se5in sah.ibini görmek iı;in 
geriye dö:1dü~ zaman uzakta 
anc<ı onun siluetini serebildim 
Bir.:ız gerideki çamlıkta ·bir ~a
ca dayanmış şarkı söylüyoru .. 

Her halde civarda kim.senin 
b.ulunmadığını zal1'lediyordu .. Ih 
tıycıtsızlrk ettim.. Birden bırt> 
yerimden kalktrm. Bu hareke. 
timden ürktü .. Sesinin bir ya. 
bacı tar=fn:cl:m d· "ulmuş rar. 
kısmın dinlenmiş olduğunu iste. 

- Kimdi bu zavallı? 
Diye sordum. Evvela ke<>tire. 

meoiler. sonra grubumuza dahil 
oıan kız ıırkadaş!ardan biri sor. 
du: 

- Bu~n günlerden J)'lTŞembe 
değil mi? 

Dedi.. 
- E vet.. Per<'em be ... 
O zamrın hensi bir.en: 
- Şu halde od.ur.. dediler ... 

Deli Muhsine .. Deli Mı1hsine 1 
.. 

- Deli mi? kim bu deli Muh. 
sine? 

Ve bu sı.ıalim üzerine l!,T"ırıa 
kalbini açıp yar~ıı S"'3t'~ hıçl·ı. 
ran kadmm macerasını sn~attı. 
lar... · 

. . . . . . 
Muhsine do.i{ma büyüme K"-1'. 

O gUnlerde arkadac::larının bi· 
rınc bir talip çıkıt. Mahallenin 
en biiyiik evınde mükemmel bir 
dliği.in Yl''lildı. Bir t=.rafta erkel • 
leı içki içerlerken. harem tara· 
f ında da kızlar türlü oyunlar çı 
kanvorlar. Şarkılar söylüyor!. • 
dı. Jşte bu eıTlence Muhsinenin 
taliini açmış, dü~nde bulunan 
er'ı:ek davetlilerden biri içli S'" 

siyle güzel şarkılar söyliyen g' 
kızın sesine a .. ,k olmuştu. Bu 
genç kız Muhsine idi. 

Muhsineyi evinden istecfler ... 
Söz kesikli ... F.::.lrnt ne Muhsine 
müslrı 1<b2l koca<.ı1 nı. ne de damat 
sesine üşık olduğu kw ~örme 

n~ g."ld!· çattı. Kına gecesi "Ok e J ı · " 3 - Gelmlycnler unkkmda kanun! 
~ene~ 1 geçtı. M11hsh1e ,şarkılar 

SO\'ledı, ark.:zdaşlan göl:ek kıvıı~ takl':ınt yap,Jncaktır, Bu lldn daveUye 
d.Jlar, Çalgılar, Oyunlar gırla gi yerine kaim OIPCnğındıın tebltğat ya• 
tı... pı•ımı yapllmasm muhakkak tayin 

Ertesi ~n koltuk yapılacaktı. .-ıd!len ı:Un ve sa tte şubede bulunma. 

Fakat • Muhsinenin - havatmda ıan ~ı •r olunur. 

mesut bir dönüm noktası teslcil • * ır. 
~ecek olan bugün niaatteessw Malul subay ve erlerin 
~zel sesli gene kız için pek u- yoklamaları 
gurlu olmadı. O ?.:ı.nıana kadar 
yalnızca sesine fü:ıık olan adam 
Muhsinenın duva~ım açınca b ' 
pırlanta kalbli kızı beğenmedi ve 
diVriin evinden kaçtı. 

Ben. bu P"ario ı. ·eravı :ıay
rctle. ib .. etle dinliyordum.. Dn· 
varw:.madım: 

• fDwam.ı li uır.ı.Lı > 

l'erll EnılnönU Askerlik ııobc&nden· 
Şu'ı"n lZd(' kayıtlı Ma'QI Subay ' 

1 ı • er-
er 1e Schlt Yetimlerinin yokl"-
h~ ..... aya. 

r n'l .cbeple mUrncaat etmemi~ o-
lanlRrı:. 10 Nisan 041 gününe kadar 
(S'l.at 9 dan 12 ye kndar) D" t f 

t ur otoğ". 
ra · C' ızonn. senedi ~smt 
Uf k • ra')Qr vo 

n us fı'tttlariyle mUrııcaııt tm 1 
na.n olur.ur. e e erı 



6 - VAKiT ;; .. i A• 1911 

-

, H ~i -:l( ·av ·eti 
Deli Muhsine 

(Ba.s tarn 1ı 5 inciae) 
- Nasıl, kaçtı mı? 
Diye bağırdım, l\luhsinenin a

cı hikayesini anlatan muhatabım 
devam ettı: · 

- Evet,. Muhsinenin kocası 
zifaf gecesinde onu odasında 
yapyalnız bırakar.ak kaçtı. Muh
sine bayıldı, ayıldı, tekrar oa} ıl
cb .•• O gece bütün hayatı yıkıl
dı. Bır daha dn kendine geleme
di ve yavaş yavaş müvaz.enesini 
ıam~men kaybetti. Biz kendim.• 
zi. bildiğimiz zaman onu "Deh 
Muhsine" olarak tanıdık. Hıkı • 
yesini eski Karşıyakalılaroan 
dinlMik ... 

- Kac yaşında bu zavallı 
Muhsine! .. 

- Şimdı her halde cllisin<1e 
vardır .• 

- Desenize, eski biı mesele ... 
Peki, bu kadının başından gc. 
çcn facia ile bu akşamki hali 
rasında pc münasebet var 

- Bugün perşenbc, onun 
büyük ıstırap günü... Çünkü 
Muhsine müvaz'"'ncyi bozduktan 
cronra, kocasının kaçmadığına, 
muhakkak bir gün geleceğine 
dair zavallı bir ümit beslcmiye 
başlamıştı. O gündenberi Muh• 
:>ine pcrş<mbe olunca hamama gi
:ıer. yıkanır, süslenir. fakir kt • 
ubesini toplar, her tarafı çiçe.1<
'erlc doldurur ve kuc.ığına da 
.Oüyük bir buket alarak kocasını 
beklemiyc başlar. 

Bekler... Akşam olup güneı:ı 
~nıp edinceye kadar. bekler ... 
Sonra, kocası gelmeyınc kuca
;mdaki buketi yere atar ve w + 
iirmesini arkasına takınca soh • 
~ı Papas iskelesinin gcrisinde1 
çamlıkta alır, bir nğacm gövde 
:;ine yaslanır, hala solmamış. öl
memiş, fakat solmasına. ölme• 
:ıine sebebiyet vermiş olan güzel 
sesiyle, içinin ıstırabını du· 
daklarmdnn döker. Şarkısı bitin
ce yollardan çılgın gibi koşarak 
f.a.kir kulübesine gelir ve sa~• 
lara kadar hıçkırır ... 

Bu acı hikayenin son kısmı 
bana biraz fazla romantil: gö • 
rünmüştü. 

- Güzel m€'VZU doğnısu, de· 
dim, yaman bır muhayyilcnız 
varmıs ••. 
Muhatabım, sôzlcrimd ki şüp· 

hey: sezmişti: 
- N~ıl dedi, inanmıyor mu• 

sunuz? .. B~yurun, hemen ~id<.
lim .. Şimdı muhakkak hıckn .• 
yordur. 
Kalktım. Gittik... . 
Muhsinenin Soğuk.koyu'dakı 

ki1çük fakir kulübsinc kadar 
gittik.: Dostum mahallenin 1 

sonunda badanası kaçmış, yarı 
yıkık bir kulübc.yi ~şaret ~ttı: 

- Haydi, dedi. gıt ve dınk> ... 
Korkak adımlq.rla kulübeye 

yaklaştım. Yarı açık tahta k~ · 
pıya doğnı uzandım. 

tçeroen. zavallı bir. kad1_!1ın 
kalblen parçalıyan kesik, boguk 
hıckırıklan geliyordu. 

1 

. Mw::a.ffl"r ACAR 

VAK J 1 
Gazetede çman ııuttıı:ı ynzı ve 
resunıertn ııukuku mabfuzdur 

ABONE I'AUll"ESl 
Memleket Memleket 

lçindc dışmda 
&Jtdl U5 l~ Ilı. 
ı ayım t60 426 • 
8 aylık &'16 3211 • 
ı yıllw 800 ı 600 • 
raruecıen BalkaD Birllğl lCliı 

ayaa otuz ıwnı11 düşWUr. Posta 
b1rl1ğtne gtrmlyen yerlere ayda 
yetmiş ııcşcr kuruıı zammedlllı. 

Abone kaydml bildiren mektuı
" teıgrat Ucretlııl abone parası 
mn posta veya banka ile youamıı 
Ocretlııl idare kendi üzerine alu 
rtırldyenlD beı posta merker.lndı 

VAJUl•a Bl>one yazılU. 
Adres cıeğışUrme Ucnıu 25 Kro 

iLAN V CKE1"LEJO 
rtcaret ue.ıııarmw sıı.ııum • ısa 

an soncıaıı ıuoonın uan ısaytnta 
rmda tO, 1(1 saytaıarcın fıtJ kuruş 
dördllııeO saytncıa ı; uuncı ve 
Oçtlneüde 2; birtnctcıe •: oaoıı11 
f8DJ kesmece Ci Uraellr. 

BUyUk; gok cıevamtı ıutşeıı 
renkli ill\n verenlere yn ayn lD 
d!rmeler yapıln'. ttcsmı llAnlaru 
santim satın 50 lmruştur 

1lcaı1 Mahiyette Olmlyaıı 
Küçtlli ll4nlaı 

Bir defa 80; Ud Clc.tns:ı &ı, Uı; 
detn8J 6~. dört Cletaaı 76 ve OD 

defam 150 kuru tur 

• 
Çocuk Uc.klmi 

ıAhmet Akko)•unlu 
l'akalm Tallmh::ınc Palas 1''o. 4 

Pazardan maada hc.rg-Un I F. 

~ 'lonra Tı•)f"fl'n 40127 
1 

.Bugün ve yarın yapılacak 
milli küme maçları 

Şehrimizde milli küme depliıs- lecektir. 

C KAYIPLAK --- I 

Kayıp M ühür 
Nnmımn h!l.k edilmiş eski ve yeni 

harfli mUhUrlcrlmle kızım Şadiyenın 
mWıürC mficcvherlcrimlc birlikte ça· 
lınmtjtlr. Bu mühürlerle mUhürlU hiç 
bir sercdimlz ve 'nıuknvelerulz voyD 
her hnr.gt blr c~ rakımız yoktur 

11An olunur ' • 
Lrcııkli~ üıule J• ırm r;okuğmd:ı 
N o. :m. Ko,.l;;t•J ı:m a li !li ıır. 

(35419) 

* * * 

Baf, Dif. Nezl e, Grip, Ropıa J>,I 
Nevralji. Kınklık ve Rütün A~nlnnnızı 1)eJ' 

icabında gundc 3 kaşe alınabilir. T AKLITLERINDEN l;A 
HER YERDE PlJLLU KUTULAR! ISRARLA 

man maçlarının ikincisi bugün ve 6--4-941 pazar günü evimiz 
~arın Şeref stadında Ankarn şanı- tarafmdan yapıalcak kO§uyu idare 
piyonu Gençlcrbirliği ve gC'çen se etmek üzere nşağıdn ısimlcri ya
nenin Türkiyl' 5ampiyonu olnn Es- • zıh hakem arkadaşların saat 16 da 1 
kişehir Demisııro takımları ~ apa Doğancılardıı halk evi binasında bu· 

Salııbl bulunduğum 1638 plılkalı 

sayılı otomobilimin ön pUıJmsını zayl l#••••••P!ll•l!l•B••s•••l!!!l••••......-
ettlm. Yenisini alncağımdıın csklsf. Iİ 

caklardır. lunmalan rİı'a olunur. 
Bugün karsı karşıya gelecek Be- Jale Ta~ lan. Muzaffer Tokgöz, 

şiktaş - Demirspor, 1stanbul- Rıza Maksut l~man. Neılman Te
spor - Gençlerbirliği yarın dara kil, skender Songur. Muzaffer BaJ 

nin nUkmll olınadıgı illin olunuı. K 1 c ·ve" 
~.:~~~o:~~:lck~~!~ n:::ıknkd~-~· . ' ~ 1z1 ay em 1 

kip değiştirerek karııılaşac.ı.klar . oğlu. K:imıran Tekil. • * ~ ra542o) UMUMi MERKEZtNDEN: 
dır H k . t 0 h d .. 

B.ugu· nku·· · t .. k a em ım ı anı un 
vazıye e gorc ge:rc 

Bc.siktaş, gcr('k tstanbulspor, İs- yapıldı 
tanbulu temsil edebilecek en kuv Dün bölge merkozind<> n..ımzet _ 
vetli takrmlardan olduklarına gö- ler:rın imtihanları yapılmıı:;tır. 
re bu maçlarm çok heyecanlı ola- Altın çivili atletizm 
cağı tahmin olunabilir. 

Maçların programı vf' hakemle· müsabakaları 
•i hakkında bölge futbol ajanlığı JJ.1'.G.D. j.,f. af lt•tiwı ajıı ıılı J;:ııı-
nın tebliği şudur: dun: 

j ,fanhııl futbol aja ıılığıııdnn : Altm çivili ntJPti?.m müsabakala-
5 nisan 941 cumartesi güniı ya. rı 6 nisıııı 911 pazııı· günü yapıla-

pılaeak Milli küme maçlan. caktır. Sorl koşulan seçmelerile 3 
Şeref Staılı: üncü ve 4 üncü kategori atma ve 
Saat 15 Geııçkrbirliği - tstan atlamalar snnt 10 don itibaren Fc-

bulspor hakem Tarık Özerengin, ncrbahçe stadında yapılacaktır. 
)'an hakemleri Selümi. Eıjrcf. Program: 

Saat 17 Demrispor - Be~iktaş Er.yanlar 80 m. yüksek. gülle. 
hakem A, Akm, ynn hnkemleıi Sa- Katagori 4 100 m. Yüksek. U· 
mi Açıköney, Bahattin. zun. Gülle. Disk. 

6 nisan 941 paznr günü milli Katagori 3 300 m. 500 nı. 800 m. 
klimc maçlnn. Yüksek. Uzun. Snık. Giıllc. Disk. 

~cr<·f stadı : Cirit. 
~ant 15 Demirspoı - İstanbul Kntagorl ı 200 ın. 500 m. 1000. 

spor hakem Ahmet Adem, yan ha- 10000. Sınk, üç adım. gülle, disk, 
kemleri, Halit Galip, Srltimı. cirit. 

Sna.t 17 Gençlerbirliği - Be Aşağıda yazılı hakem nrkada la 
şiktaıı hakem Samih Duransoy, yan nn lfıtf<'n teşrifleri rica olunur. 
hakemleri Fel'idun, Necdet. Bayan Mübeccel, Bn. Jale, Adil 

Y • J G l"k Giray, Tevfik Böke, Finıznn 'l'e _ 
enı açı an enç ı kil, Hüsnmottin Glirelf, Zeki Gök-

K1übü u;ık, Zeld Yumuk, Bakır, C. Başa. 
Yedikule mensucat santrali ve ran, Sadık Ceylan, Dr. Nurettin 

civnnn müteaddit fabrikalarmdn Savcı, Yasumidis, Neriman Hnllık 
çalışan bed<>n terbiyesi mükellefle· Hekimoğlu, Mufahham, Fethi Dinç 
ıinl bir araya toplayacak bir. genç- er, Nazmi, Cemil Uzunoğlu. Musa 
lık klübü açılmı. tır. Kazım Uzunoğlu. Recep Oğnn. 

Klübe 150 kız, 250 crkke mükcJ- ikinci küme terfi 
lef girmiştir. Ja 

Mukcleflcr haftada 4 saat, ken. maç rı 
dileıine verilen program muclbin- .İkinci küme terfi mUsabakalau-
cc çıılL']acaklardn. na rm Fener s adında devam ( ... 

Beden tPl'biyesi eğitmeni olarak dilecektir, Saat 13 do yapılacak 
kaleci Cihatla atlet Muzaffer genç- Alemdar -Taksim maçının ha.ke-
leri çalışt.ırocnklardır. mi Tank Özcrengindir. 

Bölge Direktörü Galatasaray Beyoğlu-
Ankaraya gitti sporla karşılaşıyor 

İstanbul bölgesi direktörü Feri- Ankara şampiyonu Gcnçıerbirllği 
dun Dinmtekin bölgeye ait bazı ile geçen senenin Tllrkiye futbol şam.. 
isler hakkında genel direktörlük - piyonu Eskişehir Dcmirspor takımları 

Dl!lıulye Vckil leti Ankara Emniyet 
umum mUdilr!UğWıdo aldığnn 3.9.940 
tarlhlı ve 302 num rnh mUtehassı 

u:!rn ırı ilmnıctgtuı tezkeremi zny1 et
tim. Yrnlelnl alacağımdan eskisinin 
hUkmll ~ol tur. 

J o;tnıı hul nmı;u ~an'nt okulu ağuç 

'"' •ri l\IUte ha :s ı!ir l\Jnrkıı o; Gıılıı. 
(35418) 

* * * 
İstanbul ünivcrsltesl 7431 Num, · 

ralı Nakil \'a&ıtnları hllviyet vııra· 
kam kn)'ıptrr. Yeni.sini alncağımdan 
E"Skisinln hükmU kalmnnuı,tır. Kudrl't 

* * * Malatyanm PetrUke kazası ruıkcrlik 
§Ubcslndcn oldığmı nı:ıkcrllk tezkere· 
mi zayı ettim. Yenisini nlucnğımd:ın 
eskisinin bllkmll yoktur. 

Çu r .. ıkupı Trnnn·ay .)olu 64 ııu 

ıııarııda i\lalıı tyıuım Pı•t.rtikı· kn• 

'1'A'lsı H.ııhlk kii~ Uııden 8 17 t.cHI· 
JUt lü ısa~ rnoı oklu :\lebıoı!t Çetin 

(35421) 

milli kUmc depl!uıma.n mUsabaluıları. 
nı yapmak üzere dUn şC'hrlml.7. g 1· 
mlgıcrdlr. 

Şeref stodmda yapılac:ılı: olun bJJ 
mUsabakatarda bugün lll• kar§ıln mr. 
yJ Gcnçlcrbirliği • lstanbuıspor, ıltincı 
karşıl~mayı da Beıılkta.,'} ve })(>mir. 
spor yapacaklardır. 

Yarın <la ilk kElr§ıla ma Dcmlr
spor . 1stanbulspor, Gençlcrblrliği • 
Beşlkta.5 arasındadır. 

Birlncı mUsnb..'lkn sııat 15, ikine 
mUsabaka 17 dedir. Pazar F,linU baht 
Gaıatnsa;ay - Bcyoğluspor A ve il ta. 

kımları Şeref stadında hususi birer 
knrşıla~ma yapacaklnrdır. Bu mllsaba 
knd:ı. Galatas:ıraylııar yeni birçok o 
yuncuı:ır tecrilbo edecekler ve .Beyoğlu 
spor tr.kımmda da . ecncbl oyuncular 
yer alı.caklardu. 

B takımlnrı mtl<mb:ıkn.sı ı;:ınt 9 da 
A talmnlnrı mUsnbakam da saat 10.80 
d:ı.dır. 

le temas için dün Ankuraya harcı - ------------------ --------- -

ketO=d~r Halkevinin Nafıa Vekaletinden: 
koşusu 

O kiidnr halkt' \ imlen : 
6-4-94 1 pazar giinü saat 16 

da ev!miz tarafından 5000 metre
lik bir koşu yapılacaktır. Kosu her 
atlete açıklır. Kayıtlar mezkur 
günde koşudan bir sıtat evvel ka

18.4.911 Cuma sünü saat ı~ da Ankaroda Nnfın Vckf!lcti binası içinde 
Malzeme mU:lUrlUğU odasında toplan.nr rnalzcmc cltsillmc komisyonunda 
(55000) llra muhamıııen bedelli ve tütün mal2.Cmcsl mlıteahhldc alt olmak 
Uzcnı (500) ndet mnhrutl çadırnı kupıııı zarf usuUyle eksiltmesi yapılılealtlır. 

Eksiltme şnrtnnnı<'l!i ve teferruatı (2lo) lmnış bedelle Mal.7.eme mU
dlirltiğUndcn rumabillr. 

Muvakkat temlıınt (4000) lm:ıdu. 

Açık eksiltme suretile 

15.000 ADED YUN ÇORAB 
ynptıı-ılacaktır. lhıılc 8/4/041 tarihine mlısadif Salı gtıııU Si' 
Kızılay Ucposu DlrektörlUg-Jnde yopılacaktır. 

NUmunc ve şat tnamesinı görmek Jstı.} eni r l enı P t 
Kızılny Deposu DlrektörlUğtln mOraC' 1tJ n Uan olunur 

işletme Umum 
l\lulı:ımmcn bcac!i (3600) l•ra olan J.000 kilo dana ~ıı.t 

(11.4.1941 > Cuma gUnU saut (il) on bırd0 Haydarpaııadn sJ 
tindeki komtııyon tnrafmd.ın aı:ık dts!llme usulilu satın uııııc 

Bu ışe gırmck ıstiye~lerln (270) lırıılık muvaltknt t Ol~ 
tayin cttığl vcsaıh't lılrlıktc ek .l~c gllnU saatin kadar " 
caaUan lılzınıdıı. 

Bu ı nıt şartnameler ı,on syonuan p ıtı.sı.z ol::ırok d 

" ıt • t \ 
Haydarp:ı.şa lstas;onund .llC'V''Ut nıak!.!l<' deposunun uıı 

tıışaııtı ışı knp h znı f usu:U .ı \ah ı.ı fiyat üzerinden eksil 
tur. Su işin c!öı•eme txtonııın için fc:ıp c.d n C$kl rayıar ıcıat" 
verilecektir. 

1 - Bu işin mıılınır.ıneıı lıcd il 160.000 liradır. t 
2 - Is!.eklilcr ou i alt rırtı:am V<' ir evrakı D \}e 

d ıı.ıııııı Ankara ve Huyd ırp~;ıa vczn ler..ndc.n q lira ır.ukabllin <' 
6 

dl 
3 Ekslltnıc 14 4 941 tnrfhlıı"l' Pazıutcsı gUnU snat 1 1' 

Devlet Oem'ryollan ~ 1 dnlrcshı"I merkez 1 ıncl komisyonuo~ll':-.,.1 
4 - EKSiltmcyc gir bilmek için lst.cklı' nn tekil! rııcıctu ~ 

a§Uğıdn yazılı temlmıt \'C vesal'd 1'yru gUn saat 15 c k.nd:ır 
llb1ne vermeleri rn.zımdır. ~ 

A - -4<ı0 yılı kanun nhkınnma uygu-:ı !:250 liralık ınu 
B - Uıı kanunun t in •tli . vr kal r, 
C u ı m~ u ol!nnl üz t't.' Mllnaka!At Vt.I\: 1 ti" 

Uyct \."Csilt~. e'l/'i 
,Ehliyet \ csikcısı ıçiıı ihale r.hlndcn n az ocklz gOn 99 

ile MUnalml,ı t \'ektllct!nc mUmcna.l o!unmııRI. <1
6
"' ~. , 

lstanbul Emniyet Sandığı Müdürliil"J 
~.i!'hm \"lırblt•rine ilf\n loll;-ı; l • ~.on tt-blis: ,vl.. 
Murıslniz ımğlığında 1345'i t.cc p No.l!iı EaııdığmllZ~gıı 

liraya Kruıımpnşadn Kulaksız Ahın ttmptan mr.hallcsiniD 1i 
11 

1 
da eskı 43 ycnı 95 No)ı müfrez ah ap l'.'Vl lılrlr,cl derecede 1~d 
id Borcurı t.1mamı ~ d slnd vd nmcol,b'in n 2n 1.{)40 tnrib ~ 
mlııyon V<' oığ r masrcflarla b >:rl' bcı 100 lira 9 kunııı ııa!ClY 'il 
tır. Bu sebeple ve 3202 No.lı l• mun muriblm:1.e y.ıpılan talt P ~ 
mn netle sınde mC'zk,ır guyrimc.r.kul 3G9 llm bedeli s:ındı!C 11

1 
l<ntcn !hal cc..lmıştlr 1 bu ll:l'l tarihinden itıbar n ııır ~ırJ 
No ra ile ::ianclığlmız:ı. müranatb borcu ödcmC' tnlz ts!C ~ . ıunsc 
kararı verilme.- Uzcı dosyanın icra t.a.klrp lı:,inc tt:vdi o ( 
name mal<amınn cainı olmak 1\7.C'TC ftlln olunur. 

panal".aktır. 

Birinciden beşinciye kadar dere
ce alacaklara spor malzemesi veri-

lstekll!erir. teklif melttuplannı, muvakkat tcminnt ve §::ı.rlzı!lmcsinde ,--•••••••••••••••-=-
yazılı vesaı1t ik birlikte. aynı gnn ra t 15 ek ııar mczkflr komisyona mak· ;. rnıye \ıU liUfl) e! 
buz mukn>lllndo ~""'"~' •~m•d•« 118241 (2 ... ) 1 z i R AA T B A ' K A Si"' 

T. iŞ BANKASI 

Küçük tasarruf 

hesapları 1941 

ikramiye plônı 

' l 

:;{iDELER : 4 Şubat, 2 Mayuı 
ı Ağustos, 3 lklnclt~rln 

tarihlerinde yapılrr. 

J 941 ikramiyeleri 
ı ııdct 2000 L.lık = 2000.-Llrıı 
5 ,, 1000 .. = 3000.- " 
2 .. 750 " = 1500.- • 
4 • 
~ .. 

i5 n 

1 10~ • 

500 • = 2000.- .• 
250 .. = 2000.- •• 

100 " = 3l500.-

50 .. ... 4000.- " 1 
20 = 6000.-

ioARuıNı sillM ıs sAHKASINDA 
İKRAMİYELİ H ESAP_. 

r-----------· 
VAKiT matbaası 
Kitap kısmı ııı 

edip tanzım 

qeniden 
açmtşlıı 

Kitap, mecmua, gazete basar. 1 

K.uruıu~ tarı.hı 1888. - ::ıemıa}esı. ı uu uw.lJU(.ı rııri 

• 
• 

~ube ve A1ans adedı. 265 
Zıraı ve rıcan 'ıC1 ruıvı banka muanıe/elrf•·, 

Poru blriktlrt•nlN-e ~.ırno ıtnı ll-.-nımln' ' ·rl' 0 

tO • ~so l ,000 • 160 • 
100 ı.ooo • 

Tab·ler namına cJ·7.;;.· ;;.e1, r•t•a•l•ır•.•••il , I 

Sa.'ıibi: ASIM US Basıldığı yer: VAKiT Matbaası ı-----------••Z•r•-*m.--_.-ıs 
Umum neşriyatı idare eden: Pu0fik Ahrııct SovcnQil 

• 


