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Bugün 3 üncü Say/ amızda 

Hoşa Gitmiyen 
Haberler 
Karşısında 

Falan zaman ve yerde 
harp talihinin gösterdiği 
muvakkat cilveler, hak 
tarafının zaferine ait ima
nımız.ı sarsamaz. 

ı 

.. ...-. 
Alman.,. d · ·· 1 • ... edi p yüzlerce ton bomba atan f ngi liz hava kuvvetlerine mensup bir 

enız us erme taarruz . ı ırk 
bombardıman tayyaresı uçuşa hazır an en 

-, Hava Taarruzu 1 Yunan Harbi 
Yugoslav Harbil Ki e I 'e 

A 1 m an lOOTon İnfilak 
Selanik 
İşgal Taarruzu 30 8 . y 

Devam Ediyor ın angın Edildi 
Bombası Atıldı Berline Göre: 

Tebliğe Göre: 

Yugoslavlar 
Dayanıyorlar 

Amerikayı 

Şiddetle 
Protesto Ettiler 

Londra. 9 (.A.:A..) - lngiliz 
ta~relerinin· dün gece yeniden 
dü§Illanın Kicl deniz üssüne hü
cum ettikleri öğrenilmi$ir. 

Londra, 9 (A .. A.) - İngiliz 
Hava Nezareti istihbarat 'bürosu 
bildiriyor: 

Salı akşamı Kiel üzerine yapı
lan hücum esnasında bombardı
man tayyarelerimiz şimdiye ka· 
dar Afunanyaya karşı yapılan ft• 

(Devamı ısa. 5, SU % de) X X 

Üsküp, Köprülü~ 
Niş Alındı 

Almanlar 
Ege Denizine 

İndiler 

t Çörçilin 

Mühim 

Nutku 

Hitler Türkiyeye 
Dönebilir 

Fakat Ukrayna hububat 
anbarlarını ve Kafkas pet
rollerini ele geçirmeğe te
~ebbüs edeceğiRi gösteren 
emareler vardır. 

Londra, 9 (A.A.) - Başve
kil B. Churdhill bugijn Avam ka
marasında aşağıdaki kararın ka
bulünü teklıf etmiştir: 

c:Şimali Afrikada, Yunanistan. 
da ve Akdenizde, deniz, kara ve 
havalarda elde edilen son zafer
ler münasebetile Avam kamarası, 
bu parlak harekata ıştirak eden 
her Sınıftan İngiliz kuvvetlerine 

B. Vinston Çörçil 

ve keza anavatanda da mesai ve 
gayretlcrile bu \muvaffakiyetleri 

(Devamı ~a. 5, Sü. '7 de) *= 

Afrika Harbi 

Musavva 
Zaptedildi 

CONEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ! 
Almanya - Söndürmeden İnıniyeceğim.. 
İtalya - İyi amma bende dayanacak: kuvvet kalmadı! 

-Vilciyetin 
Bir Tebliği""""\ 

Her Türk Vatandaşı isterse 
lstanbulu Terkedebilir 

.~üte~aitler; Ankara, lzmir, 
Erzurum Hariç Anadoluya 
Meccanen Nakledilecekler 

Gidenler 15 Nisana Kadar Beyan
name Verecekler, Beraberlerinde 

50 Kilo Eşya Götürebilecekler 
lstanbul Vilayetinden 

tebliğ olunmuştur: 
lstanbulda oturan Türk 
tebaası vatandaşlarımız
dan aşağıda yazılı (2) in
ci maddede tasrih edilen 
hususatla ilgili bulunanlar 
ikamet ettikleri kaza kay
makamlıklarına 15 Nisan 
941 Salı günü akşamına 
kadar müracaatla kendi
lerine verilecek beyanna
meleri doldurmaları ilan 
olunur. 

1 - lstanbu-lda oturan 
ve başka hiç bir iş ve gü
cü olmayıp da aldığı te
kaüt maaşile geçinen ve 
seferde de bir hizmet de
ruhte etmiyecek olan as
keri ve mülki mütekaitler 
ile Eytam ve Eramilin ai
lelerile beraber (Trakya, 
lstanbul, lzmir, Erzurum, 
Ankara hariç olmak Üze
re) istedikleri yerlerin is
kele ve istasyonlarına ka
dar Devlete ait vapur ve 
trenlerle mütesaviyen nü-

fus başına elli kiloya ka
dar sandık ve denk eşya
larile birlikte nakillerinin 
yapılması muvafık görül
müştür. 

istanbul mal sandıkla
rından maaş alanlar te
kaüt ve eytam ve eramil 
maaşı alanlar bu maaş
larını gittikleri yerden al
maya devam edecekler
dir. 

2 - f stanbulda otu
rup (tzmir, Ankara, Erzu
rum hariç olmak üzere} 
Anadoluda bulunan ak
rabaları nezdine ailelerile 
birlikte gitmek arzusunu 
izhar edenlerin ve yahut 
kendileri kalıp da ailesini 
göndermek isteyenlerin 
istedikleri yerin iskefe ve 
istasyonları.na kadar Dev
lete ait vapur ve trenler
de nüfus başına mütesa
viyen (50) kiloya kadar 
sandık ve denk ~şyalarile 
meccanen nakilleri tensip 
ediJmTir. 

Dahiliye Vekaleti Vilayetlere 
Bir Tamim .Gönderdi 

Kaymakamlar, Bulundukları Yerde 
En Az Üç Sene Tecrübe Edilecek 

Ankara, 9 (Telefonla) - Da. ' 
hiliye Vekaleti; vali muavinleri· 
nin, mektupc;uların ve ıbilhassa 
ık.aza kaymaka:mlarının te.fbdilleri 
hakkında vilöyetlerden alınan 
tekliflerin hemen ekserisinin, yer 
değ~tirHmcsini icap ettirecek se• 
beplere istinat etmediği ve bazı
larının da mahallen iş ve icraatı 
tetkik edilmeksizin ve hatta mah
rem tezkiyclerinde idari kabili
yet. gayret ve faaliyetleri hakkın
da dercedilen malumat hilafına 
olarak mütalaalar dermiyanile 
yapıldığını ve lbazan isim tasrih 
etmek suretile kaymakam isten· 
mekte ve terviç edilmiyen bu si· 
bi teklifler dolayısile de vilayet 
ve kazalar arasında esas vazife
ye müessir şah.si !hoşnutsuzluk ve 
a'hen'ksizüklcr vukua geldiğini 
anlamış ve bizzat Dahiliye Veki-

(Demmı Sn. 5, SU 2 de) ++ Dahiliye V eln1i 
Faile Öztrak 

GONON S ESi 
Muvaffakıyetli 

Başlangıç 

Yazan: 
BEŞAT NURİ 

l\llh\'erle demokratlar arasınıla· 

ki btiyük ölüm maçının Balkanla· 
ra alt kısnım hangi taraf kazana-

<'ak? Bunu şimdiden o,>lemek içiı 
Peygamber olmak lfıtımdır. J."akat 
oynl zıunanıla göze batan bir ha· 
klkat da \ar Jd İngiltere harbin 
hu &nfhn ına ~oncçte. hatta 
l"ronsada olduğunılan çok ~ bU· 
yük bir mu\•affalnyet şansllc giri
yor. 

Balkanlıınn kaypak. çürük kı· 
sonları geçllınl~, nihayet altında 

ne olduğu bUlnen sağlam toprağa 

ayak basılmıştır. İki hafta e\'\el 
burada için lcln knynıya.n blr bü-

,(LUtfen aayfa11 çe..winia). 
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Yakın Tarihin Acı Hakikatlerinden biri 1 

'-------------------------,J 
Avşaroğlu 

Büyük H:kaye -

j_ Yazan: Ertutrul Şevket 
-4-

Fakat, Av,aroğlu mü•terihti. 
H•kikaten. gerek yaptığı tahki
kat gerek zavallı Memonun aki
beti, onu bu neticeye eevketıniş· 
ti. 
Ak~am üstleri etrafına topladı

ğı mcn1urlara müstak.bcl proje
lerinden bahseder. 

- Görcceksinız, derdi. r--;cza
rct, a~rın tahsildarlar vaaıtasile 
top!anmasını Kabul etsin, kaçak
çılık na!ı, ortadan kalkacak. O 
zaman, Kazanın imarı işile uğra
tırız. 

Bu fikre, doğrudan doğruya 

n1uarız bulunan bir tek adam 
"ardı. ' Jandarma kumandanı. 

- l:!unlar, derdi. boş lal kay
n1akan1 ot:y. ı\13rı tahsildarlar 
v ... tııtas . . c toplatmak bir hayaldir. 
Buna tcoıkiıat lit.zım te~kilat. Son
'" b~ f;kri, hiç bir d.evlet ricali 
ı...~ı bul etmez. 

l\..umandanın, fikrini ,bu kadar 
açlk .ıiÖylemesindeki aebep basit .. 
tı: =:ıözierınin çabucak mültcziım· 
lere ycti.8tirilcceğini bilir, onlar· 
d•n, böylelikle birkaç kuru~ da
ha vurmak isterdi. 

Ama, i,ler, kumandanın tah
min ettiği gibi çıkmadı, Tesadüf
ler, i\v,aroğ1una yardım etti. 
Rüşvet almakla ve kimseye, bil
ha..se:a nezarete zırnık koklatma. 
makla temayüz etmiş bulunan 
vali ile ayni huyda olan mutasar
rıfın azli düşünülürken, Av~ar· 
oğlunun şıkayetnamesi de nazırın 
eline geçmişti. Mesele, pek uzun 
uzadıya dü::,ünülmedi. Yalı vem" 
tasarrıfın azli kararla~tırıldı. Esa
sen cenup vilayetlerindeki kaçak 
çıhk vakalarının artması, Fransa 
ile Obhnanlı imparatorluğunun a
Msını nerdeyse açacaktı. Zatı şa· 
hane, bu meselenin mutlak hal
lini istiyordu. Sadrazam, nazırı 
adamakıllı paylamıştı. 

Nazır Paşa, Av~roğlunun tek 
lifine bir can kurtarana sarılır gi
bi yapışını,, sadrazama koşmuş· 
tu. 

İtte, bu ak,am da, ayni mesele 
jandarma kumandanile münaka
şa edilirkeır bir atlı geldi ve Av
§&roğluna mahrem işaretli bir zarf 
verdi. 

Gelen bu emirnamede, Avşar
oğluna fikrinin kabul cdil<liği, va 
h. mutasarrıf ve jandarma kuman 
danile diğer memurların azledil
diği bildiriliyordu. 

Avşaroğlu, hemen o akşam, 
sokaklara münadiler çıkardı, a
gıarın tahsildarlar VMıtasile top· 
lattırılaca~ını, her köyün tahmin 
edilen ötürden on para fazla ver 
memesini ilan ettirdi. 

* Aradan epey bir zaman geç-
mi~ olmasına rağmen, kaçakçılık 
vakalarının bir türlü ardı arkası 
kesilmiyordu. Her gÜn, yeni bir 
haber geliyor, Avşaroğlunu ye 
yeni gelen genç jandarma kuman 
danını çilec!en çıkarıyordu. 

- iki neferimiz katledildi. 
- Yüz ·batman tütün elde et· 

tik.. 
Her gün kazanın ımuhtelif kö-' 

şelerinden barut kokuları yükse
liyor, birkaç vatand~ ya devle
~in kursunile toprağa seriliyor 
veya j~ndarma vatandaş, gökle· 
rin sonsuz maviliklerini bir daha 
iÖrm.emek üzere, gözlerini yumu 
yordu. Avşaroğlu, sararmış otla· 
tın arasında gümüş tenli .bir mah
luk ııibi uzanan Diclcye bakıyor 
re düşünüyordu. Etrafında bir 
ıc.öy olmıyan, bir ağaç. olmıyan, 
bir tarla olmıyan Dicle, faydasız 
oir sel gibi çöllere doğru akıp gi
diyordu. 

Avıaroğlu, halk üzerindeki taz 
vikini arttırdı. Yeni takviye kıta
ları getirtti. Fakat, kaçakçılık va· 
.c.:aları, eksilmiyordu. Mutasarrıf· 

yük millet •e bir milyonluk bir o,r
du vardı kt hangi tarata sarkacağı 
bir n1uıı.mnH1ı idi. Bir aralık bıı 

millet :\flh\·er tuzağına dti,ü}·or gibi 
görUnmli~tü. F'akat son dakikada 
iıni bir 'Uklnll ile kendini toparla
dı "·e her şeyi ~öze ahnı~ ':eziye
tinde ıniltlefiklf"r t;afına. geçtL 
"f'tUtteflkle.rln dlin)·aaın her tara.· 
r1oda tükenmez kaynaklara daya-
nan harp materyeUerl süratle zen· 
glnlf"~mektedlr. Fakat asker cllıe

tındeu daTlıkJarı bugUn lıiılı:l ıle .. 
\'&mdadır. Bir in~anın onlara güre 
bir tayyare, bli makineli tüfek ka
dar kı)-·n1etı ,·ardır. Roo~e\.·ett'l~ 
yatınur gibi Al-rupa.ya dOktüğu 
8Uithı nihayet inı;an kullanacaktır. 
Bu itibarla ruh ku""~etl madde 
kuvvetinden tok bUyük oJan bir 
milyon din(, taze ve korkusuz jn
kıJılP çocuğu İngiltere l~ln gökten 

lıktan gelen emirler, (kac;ak.,ılık 
vakalarına artık blr son verilme .. 
si zamanının çoktan gelip geçti
ğini) anlahyordu. 

Artık, Avşaroğlu inanmıştı ki, 
kazadaki herkes, her erkek ka· 
çakçıdır. Her ev, onların saklan
masına mahsus bir yer ve her ka 
dın onların cürüm ortağıdır. Tra
hcmılu gözlerile hayata bakan her 
aı..imüklü çocuk, yarın birkaç jan 
darmanın katili olacak, ve kaçak 
eşya denklerinin yanında can ve .. 
recektir. 

Kazada birkaç kahveden baş
ka dükkan yoktu. Sefere çıkma
yan kaçakçıl_ar, kahvelerde sıra
larını beklerlerdi. 

ihtiyar ve eli silah tutmaz ka
çakçılar ise, iğri büğrü taşlardan 
yapılmış camiye ıgiderler, bütün 
günlerini orada ibadetle geçirir
lerdi. 

Camilerin gedikli müşterilerin
den bıri de şeyhlerdi. Bu şeyhler, 
bulundukları mıntakanın bir nevi 
ba"ı, Amiri, derebeyi idi. Ondan 
müsaade almıyan hiç bir kimse 
söz •öyler •• ek hakkına bile malik 
değildı. 

Eli silah tutan kaçakçıların na
mazla, oruçla alakaları azdı. Şeyh 
ler ve ihtiyar kaçakçılar, onların 
hesabına namaz kılmakta ve oruç 
tu~maktaydı. Bu euretle Allahın 1 

inayeti, kaçakçıların üzerine tevec 
cü·h etmiş olurdu. Bir vak'a esna .. 
sında ölen kaçakçı ise, şehitti. Ca 
zada can vermiş addedilirdi. 

Böyle bir vak'a olunca, başta 
şeyh, büyük bir kütle halinde ca
mie gidilir, şehidin ruhuna fati
halar okunur, yüksek kahraman
lık meziyetlerinden bahsedilirdi. 

Vurulan kaçakçının evinde ya .. 
pılan i.yinde ise, .mersiyeler oku
nur, yakınları Yüksek eeslerle ve 
saatle~e ağlarlardı. 

Öldürülen kaçakçıların ruhla
rının rahat etmesi uçin dökülen 
lokmalardan nahiye müdürlerine, 
kaym1ıkamlara, jandarma kuman 
danlarına ve jandarmalara tepsi 
tepsi ııönderilirdi. Bu adet Avşar 
oğlu gclmeı;den evvel de vardı. 
Y;lnız, o zamanki ölme ve öl
dürme vakaları çok azdı. Çünkü, 
kaymakamlar, mutasarrıflar, hat. 
ta, valiler rüşvet alırlar ve kaçak
çılık vakalarına. göz yumarlardı. 
Yalnız, verilecek veya alınacak 
rü,vetin miktarında bir ihtilaf çık. 
tığı .takdirde ölme ve öldürme va 
kalan olurdu. O zaman, kaçakçı 
mavzerini omuzlar, jandarma da 
onu taki:be çıkardı. Neticede, jan 
darma ölür, kaçakçt ölür, fıyin ya
pılır ve lokuıa dağılırdı. 

O tarihlerde, kaçakçılardan alı 
nan rüşvetlerden jandarma nefer 
!erine de karınca kadrince bir pay 
düıJer, onlar da hayatlarından 
memnun olmanın çaresini bu su
retle bulduklarına sevinirler, hü
kU:metin doyuramadığı karınları .. 
nı doyururlar ve arttırdıkları pa· 
rayla da ailelerine yardım eder
lerdi. 

Fakat, Avşaroğlu gelince i5 
deği'"11işti: Artık, rü~vet kesil
mİ!I}, jandarma kuru tayına kal .. 
mıştı. iş, böyle olunca, ve jandar 
ma neferleri her türlü yemekle 
birlikte tatlıya da veda edince, 
taktp esnasında teslim olan ka
çakçıları da öldiirmeğe başladı
lar. Bu sayede, kaçakçıların aile· 
!eri tarafından dökülen lokmalar 
dan kcı>dilerine pay çıkıyordu. 

Valileri~ mutasarrıfları azletti
ren, kaçakçılara aman vermiyen 
Av""1roğlunun namı, cenup vilıi.· 
yellerinde, o ıh.avalinin akrebi. ka 
dar meşhur olmuştu. 

Avfaroğlu, adına, türküler ya .. 
pılmış, onun hunharlığı tavsif 
edilmitti. 

(Arkası var) 

lnmıı: denecek kadar umulmaz "e 
baha bi~lln1ez bir kazançtır. 

Yugoı,lav harbi mUletln ylıre/;'ln

drn doğma bir lstlk1ıil hareketidir. 
Kökü tok derinlerdedir. Almanlar 
~imdiye kadar hiç hlr yerde onun 
gibi bir ordu ile karşıla.ı;n1anu'1-

laTdır. Herhangi bir dünya ltı:rsı "'e 
bir lkJ vllı1yet toprahrı Jçln değil 

lc;tlk1ul '\-'6 milli namusunun Jıep 

,.t)'B hlt:J için kendilerini alt>Şe 

atan asıl Totaliterlerin onlar oldu
ğunu ergeç ta!Kllk edec(klerdlr. 

Yugo&la\' silah arkadaşbğının u
ten bLlyiik olan Yunan ku"'·eı mfi. .. 
n<·\ i)·e"'ı üzerinde yapa.<·ağı tesir de 
ha.,kadır. Dünyalara sığnuyan ha
'.•ln gwııru neticetılnde kendisine 
bir kaç günde bir mllyonJuk bir 
o,.du hediye eden Alml\nyaya İn· 
glltere ne kadar te.,ekkllr etse 
azdır. RE.ŞAT NURİ 
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Dün Vilayette Yapılan Toplantı 
Deneme Hazırlıkları Görüşüldü 

Bir Arkadaşın 
Derdi 

valimiz doktor Lütfi Kır· 
dar İstanbulda işe bat• 

ladığı gündenberi imar faaliyet. 
]eri ardı arası kesilmeden devaJ1J 
ediyor. 

Onümüzdcki Pazar Günü 
Hava D:nemeleri 

Osküdar ve Eminönü Kazalarında Her nereden geçseniz, bir so .. 
kağın tamir edildiğini, bir cad• 
denin asfaltlandığını, bir mey• 
danın açıldığını görürsünüz. Yapılması Kararlaştırıldı 

Bir gün gördüğünüz yerleriı> 
yerinde bir kaç ııün aonra yeJleı 
esiyor, İki sene zarfında lstan· 
bulda yapılan yolları şöyle bi• 
düıünecek olu~anız Valiıniziı' 
on bet yirmi yılı iki yıla sıidır· 
dığını anlayabilirsiniz. 

Gazino ı- G· . 
ıyım " 

Tarifeleri 
Gazlno<'uların tarifr1erde ya

pılma!-Sınr l.Ktf'dlklerl zaın talebin· 
dt'n ~onra Brlettlye lkh":ıt ~Iü
dilrlüğü bu taleplerin hakikaten 
yerine getlrlllp getlrllmenı~lnln 
mahallinde yapıla('ak tetklkatla 
blldlrllmesl için kaymakamların 
mUtalJlaları istenml'jtl. 

Umumi haav denemesinde bir yaralı aedye ile naklediliyor 

Önümüzd~ki hafta içinde ka· ! cak bu denemelerde, tecrübe sa
zalarda yapılacak denemelerin,~ haları evvelden ilin edilm~yc
hazırlıklarını gözden geçirmek cek, bunu yalnız kaza kayma
üzere dün Vilayette kaza kav- kamları bilecektir. Ve son daki· 
makamları, alakadar daire mü- kaya kadar mahrem tutulacaktır. 
di.irlerinin iştirakile hır toplantı Pazardan sonra ilk tecrübe pa. 
yapılmı~tır. zartesi gÜnÜ Beykoz"Cla yapıla-

Eşyaları 
ı-~ıyat ınlirakabe komlı;yonu 

bU(i.in toplanacakt1r. Yapılacak 

görüşınelerde glylnı eşyasının fi
yatlarının t~bltt için davet edl· 
len tuhafl}·ectler dlnlenecektlr. 
Yerli olarak yapılan makaraıa .. 
rın maliyet fiyatları tetkJk 
\'8 lcap ederse cinsleri değJ'}ti

rlle.rek ,_-a.zami flyathırı konula
caktır. Gün1rii.klerde bulunmak· 
ta ohan nl~aclırların ve kalaş\a.· 
rın ınlktar1arı sorulmuştur. Ge-
Iecek listelere göre mevcut bak-
kında tedbir alınarak lstlyenle-
re dağıhlac-akhr. Tüccarlardan 
dıı. kalay "-e nl,adır mevcutları 

!'ıorulmu,tur. llırda\.·at tüccarla.-
.rının dl'fterlerJ ile t.:ıtu.ralarr tet
kik edUınektedlr. Bu tUccarların 
C\ \·elkl ~CnC'lere alt kfır1arı \·e 
bu seneki kArları karşılaştrrıla

cak "Ve lhtlkiira meydan verilme-

Dün İstanbul tarafında otıı• 
ran bir arkadatla konuşuyordu!< 
Ben Valimizin bu mwbet çalı!' 
masından bahsettim. Arkadal 
da benim bu husustaki sözleri• 
mi tasdik etmekle beraber fUJlV 
söyledi: 

Bu ce\·apların \'erilmesi hu.su· 
!o;Undaki müddet bugün sona er· 

rnektedlr. Düne kadar be' kay· 
makamlık cevap vermiştir. Dl
ğf'r altısından henUz cevap grl
memlştlr. Koınl~yon bu ak~anı 
toplanarak kaymakamlıklardan 

gelen c-evaplara göre \i&z.Jyetl 
tetkik cdttek ve kati bir karar 
verecektir. Diğer taraftan Bele
diye tktısat )füdUrlliğü bugi.ın 

lı;ln tarifelere bir zan1 ya1Hln1a
sına bir sebep görmemektedir. 

-.ı.--------~ 

Hazırlıklarını ikmal eden Üs- k D.. k J d h ık 1 
k"d E _ .. .. k I d k" ca tır. ıger aza ar a azı?:,.ı -u ar ve mınonu aza arın a ı 

tecrübeler pazar günü yapılacak.. larını tamamlamaktadırlar. De· 
1 

mesine itin& edllecektir. 
tır. Denemelerin tam ve müke·:n• nemeler hafta ortasında da yapı- \., ____________ .,, 

- Valinin devamlı çalıf!TI"" 
sını inkar edecek değilim. Yal· 
nız şu var ki, ben lstanbuld• 
oturuyorum. Evimin bulundu~ 
sokağ_m iki tarafı kirgir ve yeJl1 

binalarla doludur. Fakat topralı 
bir sokak. Kıtın çamurdan, y&" 
zın da tozdan topraktan gcçU· 
miyOt". Saniyen bu sokaktaki e"" 
!er iki senedenberidir Terkoı al· 
mak için uğrafıyorlar_ Yapıl"" 
müracaatlar müıbet bir neti<• 
vermedi. Valimiz bizim ıu sO" 
kakları da bir görse de kıt ıii"' 
!erinde çamurdan, yazın da toı
dan topraktan kurtulsak, sen•· 
lerdenbcri beklediğimiz ıur& 
kaVUJsak. . 

Bu arkadaıın oturduğu yeri 
biliyorum, Fatihten EdimekaP1• 

ya doğru açılan o ııeniı udd•· 
nin sol tarafına açılan bir 50" 

kak .. 

mel olması için her türlü tedbir.. larak bir an evvel bitirilmiş ola-
ler alınmı,tır. Kazalarda yapıla- caktır. Piyasa Vaziyeti: 

-=--------"----
Müteferrik: 

.Simitçi ve Börekçiler Birlik 
Kuramadılar 

Simitçi, börekçi fırınları Ofis
ten alacakları unu kendi araların. 
da tevzi etmek üzere bir birlik 
kurmak te~ebbüsünde bulunmuş
lardı. 

Ofis bu birliğ~ un vere.miyece
ğini bildirmiı,tir. Çünkü evvelce 
değirmenlerden un alanların O
fisten, tüccardan Un alanların da 
yine tüccardan un al•maları icap 
etmektedir. Simitçi ve börekçi 
fırınları evvelce tüccardan aldık
ları için Ofis un verememektedir. 
Bu vazivet dahilinde esasen te· 
şekkülünde ihtilal olan birliğin 
rolü de kalmamaktadır. 

Haliç ve Adalar için Yeni 
itfaiye Motörleri 

İstanbul Belediyesince Adalar 
ve Haliç için iki itfaiye motörü· 
nün alınmasına karar verilmişti. 
Adalar için alınacak motör ayni 
zamanda hasta naklinde de kul
lanılacaktır. 

Haliç motörü müstamel olarak 
satın al!nmış bulunmaktadır, Ve 
bugünlerde de tamirine geçilecek
tir. 

Orta Okul Müdürleri Dün 
Toplandı 

Ortamektep müdürleri dün 
Maarif müdürlüğünde toplanarak 
orta okul devlet imtihanlarına gi. 
recek talebelerin imtihan günleri~ 
le mümeyyizleri üzerinde görüş .. 
mi.ı,lerdir. 

Orta okullar, mümeyyizlerin 
)istelerini hazırlayarak Maarif 
müdürlüğüne gönderilecek ve 
tasdik edilecektir. -

Hariçten istenilen Mallar 
Tüccarlar Mallarını Sevk 
Edemiyeceklerini Bildirdiler 
Dış pıyasalardan iotenifmekte ı karar vermişlerdir. Bu tüccarlar 

olan maddelerin halihazır vazi- alıcılarına telgrafla vaziyeti anlat
yeti dolayısile zıyaa uğraması ih- mışlardır. lıeride yapacakları iş
timalini düşünen bazı tüccarlar, leri dÜ'.;!Ünerek alıcıların zarar 
kendilerine akreditif açıldığı ve görmesini muvafık ıbulm1yan bu 

firmaların ticari ahlakın icap et
her türlü muameleleri bittiği hal- tirdiği bu dürüst tarzı takip et-
dc alıcıların hukukunu korumak meleri piyasada memnuniyetle 
maksadile mal göndermemeğe karşılanm1ş.tır. 

Bir Romorkör Battı 
Geminin 2 Tayfası da Boğuldu, 
Birisinin Cesedi Dün Bulundu 

Evvelki gece Haliçte Fabrika 
ve Havuzlar önünde duran Kar .. 

tal romorkörünün dün sabah ye· 
rinde olmadığı görülmü,tür. Ya .. 

pılan ara~tırma neticesinde ro· 
morkörün battığı anla,ılmı~tır. Ve 
içinde bulunan iki tayfa da gemi 
ile batımıştır. 

Dün vak'a mahallinde dalgıç
ların yaptığı ara,tırmalar netice· 
sinde tayfalardan Mu•tafa çıka
rılmı tır. Mustafa otuz ya~1.ların-

dadır ve bundan on gün evvel de 

babası ölmüştür. Cesedi muayene 
eden Adliye doktoru Enver Ka
ran defnine ruhsat verml~tir. 

Geminin, kazan mu;luğunun 
açık kalması yüzünden battığı 
tahmin edilmektedir. 

Dalgıçlar batma sebebini bul
mak için devamlı bir surette ça
lı~maktadırlar. Zabıta bu hususta 
tahkikata girişmiştir. Diğer tayfa 
henüz çıkarılamamıştır. 

Hububat Birliği Azaları 
Ankaraya Gitti 

Almanya için verilecek lisans .. 
ların muamelelerinin tamamlan· 
ması ve gelro-esi lbeklenilenlerin 
de gönderilmesini temin için Ti· 
caret Vekaletile görüşmek üzere 
Hububat Birliğinin iki azası An· 
karaya gitmişlerdir. Bu tüccarlar 
Almanyaya. ·aönderilecck mad~ 

deler üzerinde de görüşmelerde 
bulunacaklardır. 

Almanlar Tiftik Alacaklar 
Almanların A hesabından kal

ma matlG.plarının am·ortize edil .. 
mesi için tiftik alacakları malU:m
dur, Tiftik ve Yapağı Birliği 
bu 200 bin liralık tiftik için tüc
carlara tevziat yapmıştır. Alman. 
!arın ayrıca ıbir milyon liralık tif
tik alacakları da söylenmektedir. 
Tiftik Bedellerinin Tediyesi-

ne Başlıyor 

Ben arkadaşımın dertlerini ıa 
sütunlara geçirdim. Bir kaç SÜ" 
sonra, eğ'er yolum düşer de &t 
kad"§!n otur<! uğu yerlerden I', 
çecek olursam, o yolların ka:ıv· 
dığıru, belki de parke dö,en· 
mekte olduğunu göreceğine d' 
fÜpbe etmiyorum. 

K -· ~--'ı or r..au A 

Dün Ceza Gören Şoför 
ve Esnaflar 

Dün belediye zabıtası 1 1 t0" 

förü muhtelif ~uçlardan, 2 oto' 
büs biietçisini bilet vermemek:ttf1r 
1 şoförü boş olduğu halde yol'~ 
almamaktan, 5 otobüs biletçisi"' 
şoförünii fazla yolcu almakt•• 
cezalandırmı- tır. & 

Bundan başka Üsküd$'da f 
esnaf, Eminönünde 18 e,nı j 
Galata ve Beyoğlunda 24 ••"' 
belediye nizamnamesine ayk~~ 
hareket ettiklerinden ve 13 •

1
11 

de yürüyen tramvaya atladık'" 
1 ,. rından ayrıca cezalandırıhnı!:'' 

dır. ..& 

TAKVİM 
10 Xl><AN OH 

İngiliz koorporasyon heyeti ta. 
rafından satın alınan tiftiklerin 
bedellerinin tediyesi için Merkez 
Bankasından emir ıbeklenmekte
dir. Verilen malU:mata göre akre
ditiflerin beş nisana kadar olan 
müddeti geçtiği için bugünden 
itibaren tediyata ba~lanması ümit 
edilmektedir. PER>;;E,lBE 

B·ısku"v-t Fabr'ıkalarının Un A.V: 4 - GIJN: ıoo - Kasım: 151 

RU~U: 1857 - 'IART, =8 

İhtiyacı Karşılanacak HIC'RJ: 1360 - Reblüleneı: t$ 

Bisküvi fab6kalarının un ihti- VAKİT ZIWALI t.:Z~'°I 
yaçlarını tesbit etmek üzere dün ___.,.,. 
Belediye İktısat müdürlüğünde GÜNEŞ: 6.31 ıo.~ 
Ofis müdürünün de iştirakile bir ÖGLE: 13,16 5, 
toplantı yapılmıştır. !KiNDi: 16,56 o.ı5 

Ofis 'bir kaç gün içinde vazi. AKŞAM: 19,42 1z.0'1 
yeti tetkik ederek bisküvicilerin YATSI: 21,16 l s' 
un ihtiyaçlarını karşılayacak ted-ı İMSAK: 4,46 ~· birleri alacaktır. L _______ ;_ __ _ 

.#" 

bul ebnlyor "·e gazetelere de müllakat ,-er
miyor• dedlrt-ecektlın. Sonra günlerden, u
zun haftalardan sonra bir gUn Frank beni 
l\laksiml görmeğe götürecekti. ::\lakblın haı;
tahaneJerdekJ ln!anlar gibi za)·ıf ve garip 
bir hale gelmlıJ oJacaktc .. 

ÜZÜNTÜ 
tı. Balkona ('ıktırn. ttlf 

Tekrar &ök gürledi. Elimin lizPrıne t' 
clamla. yağmur <lUştü. Bir tek damla.·• ('Ot' 

karanlıktı. ı:zakla ı-<ilah bir göl gtbl dt~t 
zi görüyordun1. Elime bir damla yetn•., 
daha düştü. Gök bir kere daha ıu.rıcdl· fll 

Blr('ok zavallı kadınların ba.,ına. gelen bu 
hal bana da gelecek n1l idi! Gazetelerde bu
nun gibi ne çok vakalar okumu'jtum ! .. Bu 
kadınlar ne kadar uğra,mı~ılar, 3·aıva.rnuı;ııar 
ha da bir şey yapaınanuşlar, kocalarını kur 
taraınamışlardt. Herkes böyle böyllyecekti: 

- )lademkl karıbını öldürn1ü,. Ceza&ı

dır. Çeksin .. Katile değll, za\·alh öldılrüJen 

gen~. kadına acımak liizın1dı.r. Katlllerl idam 
ce:ıasmdan kurtarmaJl'a. taı,.1antar, clna3·et· 
Jerl te.,vlk etmiş olurlar. Öldürmeseydi! 

J"fademkl <'inayet ı,ıedı, katildir. '\'e idam 

oJunrnahdır. Bütün <'Bniler idam olunmalıdır. 
Oh, olsun. Otel<llere ıle ibret <ler&I olur.» 

Bir gün gazetelerln birisinde bir re.,ım 

görmüı;tüm: 

Bir hııpl~hanenln önünde biriken halk bir 
nan okuyordu. Polis bu halkı dağıtınağa t:a
hşıyordu. lliı.nda. ı;öyle 3·az1h idi: 

oBu sabah haat dokuzda. bir ldaın (·eza

bt infaz edilnıi,tır. 1danı a!o;ıltnak "ıuretile l·a

ınhnıştır.» 

tnsan asılınca. t;abuk öh.irn1üş. Jlen1E'n tıt.'

fal tıkanır, sonra bir !}f'Y cluymazmı~. Fa
kat her zaman da kolay kolay bolulmazlar· 
1ru,, bunu bir haı>l~hane mUdUrll blrJı,lne an 
Ja.tmı,. ltaı>I!:ihane koğu'jundan ~ıkn1akta lt>e 

Yazan: Dafne du M•uuicr - 76- Çeviren: Rezzan A. E. Yalınt> 

C:Pkllmek ara~ında ancak Uç daklkahk bir 

zanıan ~ermiş. 

){Y.tta Uç dakika bile tti.lrn1ediği oluın1u,. 

r'akat )JU lllÜlllkü11 lllÜ? İn.,Y.ll bu kadar 
{,;abuk ölür n1ü? Bazan "ticut bir nıUdtlet 

hare-ket edernılş. l·'akat bir şry hJı;sedlln1e-ı:· 
nıı,. Bir hapl-.hane doktorunun rh·ayetlne 
göre aCiılanlar hemen ölmüyorlarmı~. Lö.kln 
bundan bahwdilemezn1ış. Çünkü ı;onra. kı· 

;yaınetırr koparmı'). Aı;ılanların gözltrl u
zun zaman at:ık kahrmı,, apaçlk kahrmı, .. 

Yarabbi! Artık bunları dU,Uuıne"'enı ... Ba, 
ka bir ~ryler di.i,,,ünebllı.ıen1 ne olur! 

)Je.,cıa eı;klden kU.llbeı,l olduğum ~lisis 

Van JlopılCr'ln Amerlkadakl haJtnl dü,un
~enı ... ](er halde bu mevsim kınnın bayllye
deki e\ inde ola<•aktır. Bri~ oynar, at 3·arılj· 
tııruıa gidt>r, !\ll!o;lo.; \-~ın lloı>ıwr at )·arı-;lıı· 

rına. bayılır. Acaba o kUçUk "ıarı şapka.)• 

hillı. giyiyor ınu '! Onun k()('anıan 3·üzline 
göre o şapka çok küf.;ük tdJ. l\lisfı, \.'an Jlop
pe.r elindeki gazeteleri \.'e ıneemuaları oku· 
dııktan sonra kızına seslenerek: 

- ııeıen beni dinle 1'laks de \·ınter ilk ka· 

rısını ötdünnu,. Ben zaten o adamın bir a
C'aiı> olduğunu farketmt,tlJn. O çılgın kıza. 

Jıf'p !o;Öylcdim: Bu adamla evlenJyor&un, bü
~ Lik ha.ta ediyorsun diye ..• 1''akat beni dinle· 
ıuedi. Ne l.,C' ba,ına geleceği \·armış. 

ıo:tiınc bir Ş<'Y dokundu. Jasper idi. Kötlek, 
nrmll \.·e soğuk burnunu ellıne sürüyordu. 
Yukarı <:•ktığunr görerek bent takip etmJş
tı .. 

Köpeklerin !itaklıı \.'e Umlt!itlz bir bakışla. 
fn';anlara. bakmaları ,.e sanki acıdıklarını 

hl&settlrn1elerl vardır kl bana. pek dokunur. 
Ja'lper de bütün akıllı hay\'anlar gibi telılke· 
tl sezmişti. 

U)''llnıu' oıaroğ1111. GOk gi.irültü!o;iJC uyan
dım. E\."\.'elıi. yatağımın üzerine oturdwn. Sa 
at beşti. Sonra lıeın<'n )'<'riındrn kalkarak 

ı>t'ncere.)·e ko~tun1. Oı~nrıda rüzgar kc!-ıihnlş 
tı, yapraklar kunılclanuyordu. Gök ylizU 
kurşuni renkte idi. Bir şlnı,ek havayı yar~ 
dr, sonra uzaktan gök gürledi. Yağmur yok· 
tu. Odadan tıktnn, etrafı dJnledJm. Illç ses 
yoktu. ~ferdh·en ba,ına geldim. AşaÇ'ıya 

baktım. E\·in lçinJ derin bir sükO.t ka1>lamı5 

metçller pencereleri kapıyorlardı. 
1
,,_. 

Balkona atılan pencereleri de ka.paJl 
geldiler. Sordum: 

- Daha gelmediler n1I '!' cı>" 
- Jlayrr efeodinı, kimse k<'Jınedl· 

"-crrylnı ıni '! 

- Hayır, bekliyf('Pğim. 

- Ji'ırtına ba']ladı. 

-E~~ -
~-ı J• Ya~ınur ba,ıanuşh. S.adt•re -"ııe ı,.. ..., 

la dil']ınü';il\i. İçeri gtr<'r<'k klltUpJıa.nt"<fC ttt' 
turdum. Br~ hu~uhtn. ı~rith gelcrt·k Jı:J 
"·ereli: 

- Bahçeye bir araba girdi. 

- Nasıl araba? 

- :'.'1istt>r df' \"inler"ln nrab:.ı~ı... ,,,,,ı 

Ayağa. kalktrm. l'akat ba<'aktı.ırCJll ıtıııt· 
,_ .ı.ur' 

ta~nyannyordu. Kolluğa daynnara1' .. ,ıı . •.. 
Bogw azım kupkuru idi. Bir dııt..ik~ · ,. .. 

)(1 'ti' 
!.\lak"ıinı oda,ra girdi. 'l"orgun ,-e saıt '\,~ 

1 ktarını-P · ı 
lannuş gibi bir hail \.'ardı. Duı a 1\- j~ 

nında. o zamana kadar hl(" görıncdl~iJ11 
(lzgl peyda olmuştu. 

(Ark as• .,.r) 
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( izmirden Reportajlar ) 

II~mektepliler Banal 
lzmiri T anıthlcir 

Harp Vaziyeti 
Balkanlarda: 

Şehir Meclisinin Küçücük Fahri Azasından 
Şehrin Her işini Öğrenebildim 

Beleş yaylaı;ında J aııl Bopel • 
Doyra.n plü hattında 1Jlddetll mu
harebeler cere.)an ediJ or. A.lmaa 
kunetıerl 'l"unan \e Yusoelav or
duları ara5ından Doyran ıötö. lstl· 
kametinde bir 3arm~ turruzwı.a. 
~ermiş ·rn Doyran golline kadar 
llerlemlye muvaffak olnıu~tur. Bu
na r;ebcp l'ugoela.vların geri ~:c

kllnıeııldlr. Bu ~iliş neti~i \'u
na.o ordu!ıunun şlnıal cenabı ile 
Vardar istikameti ~ık kalııuştu. 
Eğer bu Ahuan taarru~u mUşte
rek bir mukabil taarruzla durdu
rulınaz:;a, \ 'ardar ~rkında SelA· 
nik ~clırlnln nıiıdafaasına lnıkin 
kalmaz. Yunan orduı;u belki de 
vardar garbine ~ekilmeye mecbur 
kalabilir. 

-- \ Yazan : Neriman Blkmot j 

Alman orduııu Strwna 'ıull&l.a
den do taarruz ediyor. Fakat bu 
Yunan kun·f'tlerlnl tesblt makııa
dllc yapılan bir cerıbe taarruzudıır. 
Bu taarruzun da. durdurulması it.· 
zımdır. Zira buaun da ikinci hede
fi Korı;a 'e B°'lk dağ ara&ındakl 
1:eı:ıtten llcrliyerck 'l'unaıı müda
faa me,-ıilerlnl yarmak \ 'e Beleli 
ynylasındakl kun etleri ku-:atarak 
imha ctmel•tlr. 

Gü:ı:el 1:ı:mirden bir man zara: Atatürk caddesi 

Bu , ·azlycte gôre Sdıinlk 'e \'ar
dar boyu ıtopel ,.e Doyran a;olü 
üzerinden Alman taarruzlarına uf
ramıdır. Ropel mak, fakat Doy
ran ~ölü yakın \e tehllkelldlr. Bu
radan Alman taarruzu inldı:af 
ederse SelAnlk - NI' demlryolu ke
t.itebilir. Bu taarruzu önlcnıek için 
üç: miitteflk elbirUA"lle mukabil ta
arruz yap~lr 'e Dnyran gölü 
mıntakaınna hıi.klm obnalıdır. 

G cçcnlcrdo 1zmlre gidince ilk 
olarak İzmir Belediyesini 

ı:orrneyl düşündüm. Bir yabancı e
ve Sidtlinco l1cr ŞC'yden cvvt>l ev 
9ahıb1 ile tanışmalt, görüşmek na-
811 icap od.erse burada da bir gaze
teci sıratlle, aynı harelrnti yapmam 
hızım gelir diye dOşUndOm. 

lzmıı· Bcledıyesi de bana çok 
lllısacırpen erlik ve nezaket ı;ös
t rdi. Tesadüf saat 16,5 a yaklaş
tır;ı ıı;ın rcıslc !azla konuşamadık. 
Bue;-iJıı şehır meclisi toplanıyor
llluş .. cSız de, dediler, bir gazeteci 
Olarak bu toplantımızda bulunu
nuz ... > 

liemen kabul ettim. :Sana sos
lcraııtıeri dinleyiciler yerine geç
tıın... Celse açılmı~tı, selen evrakı 
okuyorlardı. 
Eır aralık başımı çcvırlp arka· 

nıa baktını. Ne göreyim! Dinleyici 
Ycı·ındc benden başka on beş, yır
rnı küçuk mektepli de var. Hayrc· 
tıın ıırttı. Bu çocuklar burada. ne 
Yıııııyoı'lardı? Yanlarına sokuldum. 

Bir tanesine sordum: 
Ne ıçln geldiniz buraya .. 

Y. Belediyenin yaptı~ı işleri ta
·•ıı etmek içm .. 

- Ya! ... Bu sizin derslerlntzdcn 
ll'ııaır? 

- Dcrsımız dcğıl ama, tatbikat 
Yapıyoruz. 

- Hangi mcktcptcnslnlz? 
- Nıyaztepe ilk okulundan ... 
- Kaçıncı sınıftan? 

t - Dört ile beşten .. Her ııazar
esı, pcrşembcı gUnU 16,5 da gelır, 
§e1ı1r Meclisi toplantılarını takip 
Cdertz. 

- Adınız ne? .. 
- Kımlmlz Hasan, kiminliz 1h· 

tan, kımımlz Nurı! .. 
'· Seninki?! .. 
~ lh~an .. 

İhsan yaramaz. fakat zeki bir 
~ocug.a benzıyordu. KUi rengi ce
ı-tıne bir de beyaz yaka ilave et

llılş. Başı sıfır numara ile traş!ı ... 

B en 1zmiri tanımıyorum, tz
h nıır Belediyesinin faaliyeti 
t akkında fazla malClmatım yok· 
~ır. Hemen karar verdim. Bunla· 
Uı n bır kısmını 1zmır Belediye re
<I 111den evvel tzrnirın küı;üklcrin-
cıı i;lğrenccektim. 
Aralarında. kızlar da vardı. Sim

sıyah kıvır kıvır saçlısına. sordum: 
• lı;ınızde en akıllı kimdır? 

bu~a ında kocaman bir kurdelA&ı 
unanı gosterdl: 

-cu1tendir, dedi. 
-. Ya erkeklerden? 

l'atıı tatlı gUIUmslycrck: ı 
l:ı ._ /\ onlardan akıllı çıkmaz ki.. 

lye Cevap verdi. 

J:ıu sefer Nuri atıldı: 
ler-. lnanmaymız. dedi, asıl erkek· 
btıı ai(ıllıdır. Mesela bizim İhsan gl
~tl sınıfta değU. mektepte bile sa-

:ıılarınıız vardır. 
tut en de ilk evvel İhsanla. konuş
~ııtı uın lçın İhsanı seçtim, soraca-
1 bir takım sua.Jlerl izah etme-
ııı it nı lttı Cndtstııdcn rica ettim. ,ıcr-

de buna itirazsız razı oldular. 
,. l!ır !(enara çekilerek konuşma
e.ıı. b . 
b a,ıadık. İhsan bana her şeyı 

r taı ~ ebo ve çocuk cdasile anlatı· 
Otdu. 

da'~ lUto da yapılan ı,1cr arasın-
tıı . 

cvveı sağlık, içtimai muave-
tet ı 
l'rıaıı Şlcrı gelir. Hastalarla ve gıda 
ıı.ycndeJerııe uğraşıldı. ÖlçUlerin mu 
v11 t~ Yapıldı. 16186 kişiye çiçek 
ltur 0 aşısı yapıldı. Bataklıklar 
llt11t~Uldu, birçok lAğımlara mazot 
'-'et tlU. Çocuk yuvasına ehemmi· 
ı ı !( "crtıdı. Sıtma mücadelesinde 
l1a~ 110 7150 gl'am kinin sarfedildi. 
lerı u fakır ve yabancı mcmleket
f:dıldtelip de !~siz kalan::ı ~·ardım 

ı. 

a:ı 
~tpıı da. isUmlı\k yapıldı. Es~lden 

lllış S4 ıstımlak işi de tamam-

lanmıştır. Temlzlllt lşlerıne ehem· 
miyetıe bakılmıştır. 7'1 yangın sön 
dUrUlmUşse de 58 ı ha!if zararla 
kul'larıldı, 10 u kısmen, 6 sr tama· 
men yanmıştır. 

Bu sene içinde İzmirdo 1511 çift ı' 
evlenmiştir. Ha.va gazı, kömUr me
selelerine çolt dikkat edildi. 

Ü ç dört scııcdenberl tzmlrde 1 
işlemeğo ba.şlıyan otobüsler 1 

halk için muntazam. ucuz ve ra
hat bir nakil vasıtası haline ı;el· 1 
miştlr. Bu hal bUyUk Avrupa şe- 1 
hirlerile ve Ankarayla. ı..,yas edilc-1 
bilir. cOnlar kadar mUkemmeldir> 
denilebilir. Bu yıl içinde bu oto· I 
bfıslerde ta-111 8.268.413 yolcu taşı-1 

d~a~ 1 
tnşaat mühim bir yek1ln tutuyor. 

Yol, kanalizasyon, Uiğım BU işleri 
Uzerindc çok durulmuş, parklara 
iyi bakılmıştır. 1znılr Fuarı bu sc· 
no de çok zengin oldu, bu yUzden 
taksiler ve kUç\ik esnaf 4.5 milyon 
lira kazandı. 

Göl'Uyordum ki İhsan her sclişin· 

de bir şey öğrenmiş zeki bir ço

cuktu. Kendisınc soıdum. Peki ye
ni olualc neler yapılıyor? Bunları 
da blliyor musun'!' 

- Evet ... 
- Bunlar ne gibi şeyler? 
- Daha evvelleri Karşıyal~a 

Tranway şirketinin, Belediye oto
lıiislcrinin isledıkleri ,·ardı, bunlar 
konuşuldu ve knbul edıldi. 

- BusUn nelerden bnlısediyor
lar? 

- Hava ı;azı mesel<"SI .. Yeni ba· 
va gazı abonmanı alanlar var. Bun 
lar saatsiz veı;ldiğl için civarın· 
daki evler de kaçak olarak buralar

dan kullanarak yolsuz hareketler

de bulunuyorlarmış bunun önilnc 
geçmenin çaresini araştırıyorlar. 

- Başka? 

- Bir de bina vergilerine zam 
dUştinUyorlar. 

- Nlı;in? 

- ltCaiye tcşklUı.tıqda çalışacak 

cldpler için .. 
- Ne kadarmış bu:' 
- 'iô 5 nisbetindc olacakmış. 
1zmir Şehir M.:clisinin !alın aza

ları, mlnl mini kUçUk Bclcdlyecile

rl mükemmel vatand~ yetişi

yorlar. İstikbalde Belediye Reisi 

Dr. Behçet Uz'un en kuvvcUi ra

kipleri bunlar ... 
Neriman UlKMET 

EDEBİ ROMAN 

Alman orduııu dKğlık arazide de 
yıldırım harbi mıulünü kullanarak 
, e motörlü ,·asıtalarına ı;Uvenerek 

ileri atılıyor; fakat imha edUme11i 
itin Yunan - lnglllz. - Yugmılav 

miidafllerlne gUı.el fır~tlar dUşc• 
bilir. Şimdi böyle bir fırsat düş
mil!~tür. Herhalde müttefikler bu· 
nu k~ırmıyacaklardır. 

Doyran gölünü işgal eden Al
man kuvntl motörlü birliklerdir. 
Bunların ,·aı.lfeııl müdafllerde pa
nik yaratmak ırıakııadlle dunna
dan tlerlenıektlr; bu ileri atılan 
!rnl Irrılıa edlll'billr. Bunun yapıl
maM lazımdır. 

İhsan BORAN 

Zabıta Haberleri: 

Sahibini Isıran Eşek 
Dün Beylerbeyinde çok garip 

bir vak"a olmuı ve bir c::ıek sahi
bini ısırarak yaralamıştır. 

Beylerbeyinde Çamlıca cadde. 
sinde 94 numarada oturan Ah-

met oğlu Rüst~m Acar eaat on ~ir 
de eşeğine biterek koşturmasa. 

'başlamıştır. Fakat hayvan birden. 
bire durmuş ve ina.d etmi~. Sahi
bi dürtmüş olmamış. Vurmuş ol· 
ınamış. Eşek bir türlü yürüme.mi§. 

Fakat darbelerin altında kızımağa 
başlayan ıhayvan birdenbire koş
.mağa ve çifte atmağa başlayınca 
sahibini alaşağı etmiş. Bu kadarla 

da kalmamış, evvela yerdeki sa· 

hibini çiftele.mi' ve t1onra da üze. 

rine gi9erck ısırmıştır. 
Rüstem yaralı bjr hald.c Hay

darpaşa Nümune hastancsıne kal-

dırılm!5tır. 

Bir y anpı BatJ~cı 
Fatihte ibrahimpaşa, Hamam 

k k 1 3 numaralı evde ikinci 
so a G l'b' k tt oturan kunduracı a ı ın 

a awu -asadaki kibritle oynar· 
ç:ocus ... d b 1 
k encere kenarın a u unan 
e~ p l Y 

kağıtlarla perde ateş a m~ştır. . c. 
. 'tfaiyc yangının sırayetme 

ıtışen ı -
mey.dan vermeden yangını ısön-
dürmü,tür. 

TEFRiKA NO. 1 O 

"· .:;ı.~!!!~!!11 
bi hoca olsam?> demiyor muydun? 

- Kim bilir Ali Bey ve ailesi na· .r . a na gelen kısmeti tepiyor-
sıl insanlardır. Belki kibirli, aza- Şımdı ay ğtb 1 gidersen dilcd!Mn 

sun İstan u a b' 
metli. belki kaba ve mUsteblt.. · dilediğin gibi okur-

. d h ta mektebe girer. 
- Olabllır. Benim e bu usus 1 d kalırsan olgunluk im-

bir !ikrim yok. Ancak, dediğim gibi, sun. Bur:,;eceğln bile şUphelidir. 
sen zeki ve uyanık bir kızsın, onla- Uhan~nı kadar seni Uzmemek için 
rr idare etmesini bileceksin. Şlmdıy~. . iştim. 

d l ? bunu so~lemem -Ya benimle alay e er erse· hassas noktasına do 
- Niçin? GUzelsin, calıll değilsin, Kalbinin e~zler Kezbnnı kamçıla: 

doğru dürUst konuşmasını blliyor; kunan ::ıli s ı;e heyecanını gizllyc-
sun. Senin neyinle alay edecekler. mıştı. ş 

T 11 ~ ı mcdi: - aşra ı ıbım a... .
1
. . _ Hakkınız \"ar, lstanbula gitmek 

- Sen bunlara kRl'ŞI koyabı ırsın 1 l rımm hakikat olması bUtUn hu ya a 
yeter ki... ? , demektir. Orada bUyUk mektepler 

- Yeter ki · · ad romanlarda. okuduğum 
- Sana her zaman dediğim gibi var, or a 

biraz kendi gururundan feda edebil· hayatı yaşamak kabildir. 
_ öyle ise Ali Beyin tckltfinl lm

mek cesaretini söstermc11sln. 
bul ediyor musun ? 

Genç kız yorgun bir tavırla onıuz - Kezban Mlfı tcreddUt cdiyor-
sllktl. 

- BUtUn bunlara ne !Uzum var:' du. Korkak bir sesle: 
- Ya sonradan pişman olursam! 

lstanbula sıtnıiyeccğim. 
- Sen bilirsin Kezban: fakat da· Dedi. 

ha bir ay evvd bana: <Ah. bUyük Naz:lre Hanım onun elini tuttu. 
bir mektebe gidip okuyabilseın! lyi Kucağında bUyliyen bu kızın bütlin 

~P_etro_~o · 
tlı.ovo aölu · 

. . ... "' . 
o Demirltiaar 

ıötii 

s 
ı , 

AlmmJann Balr;anlardaki harek atma söıterir harita 

Selanik mühim bir sevkul
ceyş noktasıdır: 

1 - Deniz yolile Y"8'0slav, 
Yunan ve frlsiliz ordularını ik
mal ve lakviye nakliyatına ya
rayan büyiik ıbir limandır. 

2 - Selanik en büyük bir 
demiryol istuyıonudur, şimale 
Yugoslavyaya, gaılba Arnavut
luk cephe:ıine ve cenuba Yuna· 
nistanş. uzanan - ana demir.rol 
-hatlarının düğüm noktasıdır. 

Eğer Alman ordusu c:Scla· 
nik:r> i zapta muvaffak olur&a, 
üç ordunun ikmal ve takviyesi 
lfena halde güçleşir; Yugoslav 
ordusu ve Yugoslavya cenup·· 
tan ihata edilmek tehlikesine 
dü~er. Arnavutluk cephesindeki 
Yunan ordusu demirx:ol muva
salasından ımahrum k~lır ve gc. 
risi kesilmiş olur. Bu mahzurları 
önlemek için Selanik elde tu. 
tulmalı, zayiatı ve fedakarlığı 
göze alarak muannidane müda
faa edilmelidir. Yunanistana 
saldıran Alman ordusu (Bele~ 
dağı • Gümülcüne) araıından 
taarruz ediyor; Struma vadisi 
ııarkında kalan arazinin eevkul
~cyşi hiç bir kıymeti yoktur. Al. 
man ordusunun asıl hedefi, yu
karıda saydığım sebepler dola
yısile Selimiktir. Bu maksatla 
Alman taarruzunun tııklet mer
kezi Struma vadisile - Bele§ da
ğı arasındadır. Alman orduııu 
ıbu 11ekilde taarruz ettmekle, Se
lanik şarkında müdafaaya elve
rişli tabii mevzilerin §i!lldiden 
şimal yanına ve arkaeına dü~e
rek tesir bırakmağa ve ibir an 
evvel Sclaniği i~gal etmeğe az
metmi!}tir. O meyziler ounlar
dır: 

1 ) Hudut üzerinde bulunan 
Bele§ dağı - Struma vadisi -
Nevrekop C!'!nubu. 

2) Beleş dağı • Potkova gö· 
lü - Struma nehri • Tahinos ı;Ö· 
lü - Orfan körfezi. 

3) Beleş dağı - Korsa dağı • 
Beşik dağı • Orfan körfezi. 

Görülüy<f' ki Beleş ·dağı bu 
üç mevziin lie şimal cenahında 
mihrak noktasıdır. Yugoslav ve 
Yunan hudutlarının birlc~tiği 
yerdir. Alman ordusu büyük bir 
taarruzla Beleş dağını ve yay· 
lasını ele geçirirse Sclaniği ör
ten ikinci ve üçüncü mevzilerin 

hls ve dtişUncelerini o kadar lyl an
lıyordu ki, bu dakikada onun kal· 
bılc başının nasıl çetin bir mUcade· 
leye slriştlğini sözlerinden okuyabi· 
llyordu. 
Kezbanı o bir ana gibi sevmiş o· 

nun tahsil ve terbiyesile kendi öz 
evH'ıdr gibl mc.,<ıglıl olmuştu. Onun 
için Kezban, kısa bir evlilik haya
tında erişilememiş olan bir emelin 
sonradan tahakkuk etmesi idi. Şu 
kUçUk :farkla ki, genç kız ona <an
ne> demiyordu. 

_ Bilahare pişman olursan hemen 
vapura atlar, buraya. gelirsin yav
rum. Ben burada. değil miyim? E
vin her zaman açık değil mi? 

_ o halde, fıkrinizce bir tecrübe 
yapmak münasip olur, öyle mi? 

_ TecrUbc değil kızım. Gidecek· 
sen, daima orada kalmak niyet ve 
azmlle gitmelisin, yoksa bir aya 
varmadan geri dönersin. Biraz ev
velki sözlerimden yanlış mtı.nalar çı
karma! Hemen vapura atlar gelir
sin demekten maksadım şu idi: O· 
rada kendini blr esir gibi bağlı far
zetmc. kendini muhtaç ve zavallı bir 
insan vaziyetinde görme, buradıı. bir 
evin. ,.e seni seven bir hocan oldu
ğunu hatırla! Böyle dUŞ{lnOrscn o
raya daha kolay ve çabuk alışırsın. 
Rastııyacasm müşkülata karşı ko-

Sel inik 
Müdafaasına 
Ait Esaslar 

Yunan, lngiliz ve Yugos
lav orduları bir mukabil 

taarruz yaptılar. 

YAZAN: 

İlll8n BORAN 
<Emekli Kurmay Subay) 

tıevkukey~İ kıymeti kalmaz. Al
man ordusu bu ıme-'.O:Zilerin yan 
ve gerısıne taarruz eder, asıl 
cephelerine çatmaktan kurtulur. 
Ön, Beleş dağı ve yaylasına 
karın ibir koltuk tcı<kil edilerek 
.c::e~ tesis. edilehili;. Fakat Yu
nan ordueu tabiye ve arazı ,art. 
larını kaybetmİ§ olur. Beleş yay. 
lasını elde eden Alman topçu
:ıu Yunan ımevzilerini tabak t:ibi 
ıgörür ve tamamile yan ateşleri 
altına alır. Bu bakımdan da Be
leş dağı ve yaylasının kııybe
dilnıesi çok mahzurludur. Ha· 
ritayıa bakarsanız, göreceksiniz: 

ckat"i müdafaasile pek alakadar
dıı. 

Ben oloaydım, Bele;, yayla· 
ıında süngü taarruzuna müııait ı 
olan fena hudut vaziyetini dü
zeltmek İçin tabiye :ıahasındıı 
kuvvetli lıir taarruz yapar ve J 
Alman ileri kıt' alarmı yaylanın, 
ııimal etekl~rine doğru geri ata
rak mükemmel topçu gözetle
me yerleri ve topçu mevzileri 
ddc ederdim. Bu suretle müda. 
faa mC'V'Ziinin ~sıl mubarebe 
hattını yaylanın §imal eteklerin. 
den ~cçiri!dim. Hem düpanın 
taarruZ!!nU güçle§tirir, hem Stru
ma vadi&İni yan ateıılerile bol 
bol kapamağa imkan }>ulur, 
hem de ikinci ve üçüncü mcvzi
~rin a~-kulccy~i mahzurunu gi
dermif olurdum. Daha alası. 
icabında mukaıbrl taarruz için 
mükeıumel bir çıkı_ş mevzii ka
canırdım. Yunan • lngiliz ve Yu
goslav kuvvetlerinin böyle ibir
mukabil taarruz yapmaları kuv
vetle rmı.ibtemcldir • 

Herhalde Belet ~lMlllı el
den çıkarmamalı, icap cderae 
mukabil taarruzla tekrar alın
malıd~r. ıBir dağa bu kadar 
ehemmiyet vermemi bClki mÜ· 
baliıgalı görenler olabilir. Fa
kat §ıır.kta~ ve §imalden Sclani
ğe açılan istikametlerin ecvkul
ceyşi emniyeti oraya bağlıdır. 

ki hudut Beleş yaylasının hemen.-------------
ortasından geçmektedir. Bu Al
man taarruzunu kolayla.,tıran 
bir vaziyettir; Alman ordusu
nun bu fırsatı kaçıracağını zan
netbıiyorum. Beleş yaylası Yu
~os\av - Yunan ordularının O• 

muz omuza verdiği noktadır. 
Böyle no~taların müdafaasında 
ateş 'Planları ekseriya nokean o. 
lur, l!!'Ütearrız bu noktalara ta
arruzu tercih eder. Bu gibi yer

lerin müdafaası için ayrıca ke

net kıt' alan bulundurmak la

zımdır. Bu kıt'alar hem müda
faa ve hem de iki orou arasın
da irtibat vazifesini -görürler. 

işte benim kanaatime göre 
Beleş dağı ve yaylası arazi, ta-

biye ve scvkukexş lbakımırrdan 
bu kadar muhimdir. Bu rnınta
ka Selanik üssile- ve Yugoslav 
ordusunun Bulgar hududundaki 

ya.bilirsin. 
Genç kız, bu mUşfik kadının boy-

nuna sarıldı: 
- Benim sevgili kyzeciğlm. Siz 

benim dünya yilZUnde sevdiğim bi
licik insansınız; siz olmasaydınız 
ben cahil kalacaktım. Sizi bize Al· 
Jah gönderdi. Hele annemin ölUmUn· 
den sonra ben tek başıma ne olur
dum? 

İkisinin de gözleri yaşardı. Ayrı-
lık bulutu başlarının UstUnU karart
mıya başlamıştı. Bunu hlssctUklerl 
için bir iki saniye konuşamadan sus
tular. 

- Ne zaman ''e nasıl gideceğim 
teyze? 

- Ali Bey seni alıp götUnnek ı
çln kAtiblnl yollıyacak. Bu akfam 
ona cevap yazacağım 'e hemen ya
rından itibaren çeyiZlnl hazırlamıya 
başlıyaenğım. 

- Çeyizini mi? 
- öyle ya, 1stanbula kız gönde-

riyorum. Ona bir kat çamaşır ve 
biç olmazsa iki entari diktirmek ıa.
zım. Soni bu kıyafetle el!lemln yanı
na yollıyamam ya! 
Kezbanın aylardanberl ı;iilmlyen 

dudaklarında ha!lf bir tebessUm uç
tu. 

- Entarilerden bırl pembe ipak-
114en o~un oml tey-•11eifim ? Blllll 

Bir Sandal Battı Fakat 
- içindeki Kartanldı 

Dün Sarıyerde bir sandal içe· 
risin<le balık avlayan Hüseyin a· 

dında ibir uıeraklının aandalı ha
vanın fenalığından devrilmiştir. 

Hüseyinin feryadı üzerine o sıra
da lneholudan gelmekte olan 

Ömer kaptanın Kurtarma adın
daki motörü yetişerek kendisini 
ve sandalını kurtarmıştır. 

Kiisükayuofyada yansın 

Dün -gece 6minönünde Küıc;ük
ayaaofyada tbrahimin kiracı ol
duiu ahıap lhinanın çatıarasında 
yarıgın çıkmııhr. ~menin bir 
kısmı yan<lıktan sonra. yeti,en it
faiye tarafmdan eöndürülmii§, 
tahkikata başlanımı§tlr: 

~.... . 

geçen gün çar91dan geçerken came
kanda gördllğUmUz kumqtan ... 

v 
Bir akşam Ustu Suadiyedekl köş

kün kapısmda bi-r otomobil durdu, 
Ali Bey yanında Kezbanla araba
dan indiler. 

- lşte evimize geldik yavrum. 
Çekingen ve heyecanlı ıörUnen 

genç kızı ellnden tutup demir par
maklıklı kapıdan içeriye götUrUrken 
otomobUln sesine koşan uşağa da: 

- KllçUk Hanımın çantasını içe
riye alınız! Emrini verdi. 

Kezban cidden acınacak kadar te-
1a.şıı idi., Ali Beyin çok mtlffik ve 
lhtimamklr tavırlarına ratınen et
rafında her şeyin tasavwrundan 
bllsbUtUn başka olduğunu görüyor, 
her şeyi yadırgıyordu. 

Scyalıat esnasında Sacit Beye, ye
ni gireceği aile hakkında. bir çok su
aller sormuş, hatta onların isimle
rini bile öğrenmişti. Fakat şimdi, 
bu maıamatın ne kadar az olduğunu 
takdir ediyordu. 

İstanbulda, her şey ona yabancı f· 
di. YUrUdUğü yerler, gördtlğil kıyafet 
ler bile Kıustamonudakilere benzeml· 
yordu. Burada her fey, herkes 'barlı. 
başka idi. Bu acayiplikler arumda 
kendisine nasıl bic' yol buleeaktı? 
Şimdi romanluda İltlıldU!a, :ı.. 
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1 SiY ASi iCMAL 1 
Sovyet Rusya 
Silahlanıyor 

,Yazan: M. H. ZAL 

S ovyet Ruaya, aon za• 
manlarda bir kaç vesile 

ile «ben de varun» dedi ve bar. 
bin kendi emniyet sahası olaa 
Balkanlara yayılmaamdan hot
nut olmadıgını ıösterdi. 

Sonra ıunu da unutmamak 
lizun: Bütün ileri ve ibtililci 
fikirlere rağmen Ruslarda milli
yet ve Slavbk bağı silinmemit
tu-. Eski tarihi Cermen rekabe
tini ve Alman tehlikesini unut
mamlfiardır. Üzenerck yarattık• 
lan, bu.) üttukicrı !Si,,.; memle
ketlerinin Alman ıı.lıi. sı altma 
dİİfmesini hi; te hoş ~ormuyor
lar. 

Fakat Amerikalıların iptida
ları yaptıgı aibi, hopıutı.unuk· 
!arını göstermek İÇıll J u.mz IÖZ• 

le mi killacaklar, )v ... u Aıman
lara pctı ol, makine yagı; yiye• 
cd< ve saire vermemek ınaetile 
obun, u. .• ar. ııara bır yardım-
ları dok:.~ mı? 

&na uır dcıcceyc kadu 
«bei<l» denilebilir. Fakat SoY
yet Rusyanın böyle bir h~ 
aıarak harbe filen müdahal' 
etmesine ib~ımal ı.·crmck güç
tür. 

Ruaya nüfus itibarile Avna
panın en kuvvetli memleketidir. 
Servet membaı bakımından ya• 
nnan bir Amerikasachr. Fakat 
bugün henüz askeri bir müca
deleye hazır değildir. ftte bu
nun için bafkalan zifa uğrarkeo 
kuvvetini muhafaza etmeği, va.. 
kit kazanmağı, heveslerini yan
na bırakmağı tercih ediyor. 

Fakat turaıını da hiç bir U• 

man unutmamak lizundar ki 
ortada yepyeni bir Ruaya v_.. 
dır. 1933 te askeri bütçesi 'bir 
buçuk milyardan ibaret olan ba 
Rusya butıün askerlik için ~ 
elli yedi milyar ruble aarfet• 
mektedir. 

Maretal Timoçenko Sovyet 
orduaunda diaipl.ini diriltmek, 
talim ve terbiyeyi yülue.ltmek, 
ınotörleımeyi hızlattmnakla met 
guldür. 

Finlandiya harbi, Sovyctle
rin bilbaua kumandanlık, ıe
nel kunnay, aubaylarm telm& 
terbiyesi bakımından noksanJa. 
rmı gösteren btr ayna hizmeti
ni ........... itte Rm "--
da ~eti bütiiın bu nobaaLan 
ortadan kaldamaia çalqayar. 

Bugün Ruayanın yahu iki 
milyon talim ıönnüt askeri v.,. 
dır, fakat üç, dört sene aonn 
ordudliki inki§aflarla bera1*ı 
nakliye aistemi iyilqtirilmit o
lacak, sanayi genifliyecek ve 
Ruaya, Cihan Harbinden za)'lf
lapnıf bir Almanya ile boy öl
çü,ebilecektir. 

O zamanlara kadar Rua,a• 
nm oynayacağı rolün siyui, ni
hayet iktıaadi tuyik sahaamda 
ka1acağdu, ortalıktaki ,.rtı.r 
kökünden deiitmedikçe Rualu 
dan mihvere kartı askeri t~ 
büa beklemek caiz olamayacap. 
nı hesaba katmak lazımdır. 

M.H.ZAL 

VEFAT 
Bay Ahmet $ükri.i Esmer, Bay 

Nevzat Şükrü Esmer, Bayan. 
Seniha &:mer ve ~ayan Nermin 
Eımerin pederleri Bay Arif Es
mer vefat etmL,tır. Cenazesi bu
gün Beyazıt camünden ikindi na• 
mazını müteakıp kaldırılacak ve 
T opkapıda aile ka'brietanına def• 
nedilecektir. Ölüye rahmetler 
kederdlde ailesine aabırl;ır dile• 
riz. 

tanbul ha.yatına dair okuduğu t,u. 

virlerin de ne kadar noksan ve • 
klkatten uzak olduğunu anlıyordu. 
Burası bUsbütUn başka bir 4lemm1'f 

Sabahtanberi Ali Beyle k.ar'1 kar
şıya oturmuşlaı-dL Ona biraz 
gibi olmuştu ama onunla konuşurk 
bir düzUye akşam gideceği evi dü· 
şUnmUş, korkudan ağlamamak. h 
men tekrar vapura binlp Kastam~ 
nuya kaçmamak için kendınl CUI(• 
za.ptetmlştl. 

Ali Eey, ondaki bu karmaka 
hisleri anlıyormuş gibi fevkal 
mUşfik ve hlmayek!r bir tavır al 
mıştı. Esasen Kezban ondan d 
arkasında gizlenen başka yüzlerde 
korkuyordu. 

Ali Beyin dost gozlcrl, vapus 
ilk karşıla,tıkları dakika, ona bir 
emniyet vermı,u. Sncit Beyin k 
ku Uc karışık bir hUrmetle hitap et
tiği bu zat kendiSlnl görür görm 
dudaklarında bir tebeSSUmle yakl&f
mış, eHnl tutmuş ve: 

- Annene ne kadar çok benziYGI"". 
sun kızım. kendimi yirmi sene 
rlye gltmlf zannettim, demişti. 

Bu sıszıer. bir aya yakın bir 
ıraı 0 'rl t .. tanbuı "»r~ 

l&flan&n kalbini derhal Ytı111Uf&t 
tı. 
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( GOLGE OYUNLARI l 
~,~--~------------------J 

Gölge oyununu seviyor •musu- 1 tuyu dlkine tutunuz. Sicimleri ar
nu.ı) Size vakit vakit bu oyunun ka taraftan clirl'izle kutunun a-ı 
rn cğlenc:elilerini öğreteceğim. ! rasına sıkıştırınız. ~1andahna ka--

Gôlge oyununu iyi yapabilmek ı buğunu da bu kutunun üstüne 1 
ıc:;I?-! ,-esme ve .resmi anlatan ya-; ters olarak koyarsınız. 1,-te koca
zı a:·a çok dikkat ~tmcli. Bazan ! man bir ahçı başı, 
•lınizın ufak bir yanlışlığı bütün 1 Ya boynundaki eşarp} O, bu 
~ulgeyı bozar_ c~iye yapamıyo- pek kolay. Mendil, tıpkı ufak bir 
rum /> diye üzülürsünüz, Görü- e~arp bağlar gibi bileğinize bağ
} o:rsunaz ki, ne kadar ufacık ve layıvcrlrsiniz. 
chemn1iyctsız feyler duvarda bir 
ı;. arıın ya ağzı. ya ~burnu, ya fap 
kası oluyor 

Eğer dikkat etnın de ufacık 
bır hata yaparsanı7. tabii ki, istc
dig:ınizi bulamazsınız. Zaten bu 
oyunun bütün faidesi, sizi dik~ 
kate alıştırmaktır. Bir yandan gü 
: :.ıp. eğ1enırkcn duvarda küçük 
elinizin ·bir at ba~ı. bir tav~n ol
duğunu görürsünüı:, bir yandan 

da dikkatli olmayı öğreniraıniz. 

Bunun ıçın gölge oyunu hem tat· 
!,. hem de pek faideli 'hır oyun
dur. 

'Ya artıdan 
Karikatar 

l~te, size kolayca yapabilece
ğiniz kolay bir karikatür mevzuu 
daha: 

Bir yumurta alınız. Y erk.en, te 
pesinden açtığınız ıJfacık deliği 
kapatmak içın, ya yukarıdaki gi
bi siyah kağıttan saç yapıp ya· 
pı tırınız, ya _da aşağıdaki gibi bu 
kırığı alt tarafa getirip kağıttan 
bir yakalık yapınız. Göz, kulak, 
gözlük, burun ağız gibi ~eylerin 
nasıl çizileceğini görüyorsunuz. 
Bunları resimdeki gibi bir kağıda 
çizer, kağıdı o şekillerde kesip 
yumurtanın lüzumlu yerlerine ya 
pı~tırınız. Yakalığın nasıl yapıla
cağı resim·de pek güzel gösteril

miş_tir. Sabahleyin yediğiniz bu 
yllıtlurtayı bu hale sokup arkadaş 

Yaman ıbir ahçı doğruau. Ba .. larınıza. annelerinize gösteriniz. 
şındaki .beyaz takkesi yarım man· Bakınız nekadar külecekler, 
dalina kahuğu ile, bir kibrit ku- •®Af@> 
tusunun kapağından }-apıhnış. E- ı "-

arpı küçük bir 'mendil. ~ 
Bu oyunda en büyük hüner, ... ._ 

elinize resimdeki şekl-i vere:bi+mek 
tedir. Parmaklarınızt iki. er ikişer 
birleştirip ortasını biraz açarak 

ahçının kocaman ağzını yapacak 
sınız. İkinci parmağınızı koca 

bır burun ııibi kıvıracaksınız. 
Altta kalan ikı parmağınızı, aa· 
kın unutup fena :tutmayınız ahçı 
çenesiz kalır. Gölge bozuiur. 

Ba ındaki takke ile e~arpı yap 
n1ak çok kolay. Baş parmağını'Zl 
kibrit ku.tusunun içine aokup ku-

v • 

111 = Biraz da ·Gülelim 

Olur Şey ı ... 
İskoçyalılar. kend; huislilde

rJe kerrdileri de alay ederler. Bu 
huylarına ait pek tatlı hikayele
rı vardır. İşte bir taneıoi' 

Vaktile bir lskoçyalı seyahate 
çıkar. Tamam otuz sene dünya
yı gezer, dola~ır. Sonr:ı ana va· ı 
tana dönımck ıstcr ve yola çıkar 
çıkmaz, iki karde ine istasyonda 
kcndiaini kar~ılamaları ıçın bir 
telgraf çeker. 

-- 111 

lskoçyalı yolcu, trenden indi
ği zaman kimlerle karşılaşsa be
ğenirsiniz? Vah,iler ga,i sakalla
rı. bıyıkları birbirine karışmııt iki 
ınsanla ... Bunların kendi kardeş
leri olduğunu güçtükle tanır ve 
hemen sorar: 

Bu resim, size hangi ata SÖZÜ· 
nü hatırlatıyor? Bulup bize ya
zınız. 

-'Bu ne hal? Bu sakal, bıyık 
ne} ... 

İkı kardeş hiç tereddüt etme
den şu cevabı verirler: 

- Unuttun mu} Giderken us 
turayı, makası beraber göıt.ürme· 
mi~ mi}·din .. 

Aman Dikkat Et 

·' 
-·. 

Yaramaz c:ocuk karde.,ıne darılmı' gidiyor. Kltaplannı yere atmış. 
l"akat, rl'Sme dikkatle ba.kar~a.nı~ pek de dofru çl7llml1 olmadığnu 

görUrsUoUz.Ressam dalgınlığa kapıl1tl kln1 bitir ka( yanlı' yapmı,. Bu 
hatalardan en (Ok bulup bize ya7.anlardan ·ytrn11 okuyucumuza gllzcl 
hedJyeJer ,-ereceğiz. 

Yarını Bekliyoruz 
Behı;et Kemal Çağlara ithaf 

Doğarken: l 

Annemin mcıresi seni yücelt•nek içiıı 

Ruhum; 

bana slit verdi .• 

Gözlerimiıı açılmadığı gündenberi seni 
Unutmuştu senin olunca varlığını 
Bin sene evvel dedemin çektiği derdi., 

Doğunca; 

Bana; 
Ayaklarım 

Sana; 
öğreti rkeıı eıııeklenıeği •• 

severdi ... 

Kekeme dilimle anlatmak isterdi ruhum 
Doğduğu gündenberi kalbindeki sevgiyi, sevıııeği 

Bugün: 

Bugün onıuzlarınıda taşırken hıncını asırlarınu 
Kavuşacagıın en büyük sevince belki yarın .. 
Bin sene evvel babartıdan varisen gelen ~Ah• 
Güneşin irşadına mazhar olup her sabah 
Hasret renklerini içime sindıriyor özledığiııı diyarın .. 

Şu an: 

içimde bin sene evvel 
Silsileıııi kuran sülalemin •. 
At nallarına hasret çeken özleyişi var 
Şimdi gözlerim; 
Bin senedir tutuşan hasretin 
Hakikatlaşmış tecessüııılerini anar ... 
Düşüncelerimde; 

Yalnız at nallarının sesindeki duyguyu 
Hakikatlaştırmak imanı yanar 
Kanıma sığmayan kanını, 
Motorlaşı111ş bir hızla döğiinen canım 
Bekliyor yarını 
Bekliyor .. 

Dumanlı sabahlarda nurlu gözlerin 
Bendeki hasretini çekiyor bin yıl 
Onun da Bin yıl öksiiz akan sularındaki 
Yarın da 
Bekliyomz yarını ..• 

ümit 

-. 

Bekliyoruz ... 
Mehmet Saiuı SÖZER 

Bunları Biliyor musunuz? 
bir yerli kıı'bile halkıdır. Bu kabi
lede buğday eldmeii yemek cina
yet sayılır. 

(Faydah) 
(Bilgiler) 

Dlnyaam İçinde 
Kaç Derece 
Sıcak ar 

)~ığı 6000 kilometreye giden 
dünyanın aca·ba derinliklerinde 
nasıl bir :Sıcaklık var? 

Bunu, bizim yakından görme
miz kabil değil. insanların §İm
diye kadar kazdığı en derin ku
'.J'U, nihayet 3000 kilometre de
,rlnliktedir. Daha derinlere inile
mİyor. Bu inilemiyen derinlkler
de olup bitenleri ancak alimlerin 
kurduğu nazariyelerıden ö~reni
yoruz. Tabii oralara ne giden var, 
rıe gören var. Çünkü c;ierine in· 
..dikçe .sıcaklık ve tazyik artar. 
Dayanılamıyacak bir hal alır. 
Sıcak, her 33 metrede bir derece 

çoğalmakta ve bu hesaba göre, 
dünyanın tam ortasında hararet 
180 bin dereceyi bulur. Değil bu 

.kadar sıcakltkta, hatta bundan da 
ha azında bile bütün madenler 
crır. 

Fakat burada işin içine bir de 
tazyik meselesi karışır. ı·azyik, 
derinlere indikçe arta arta niha
yet merkezde bir ımetre murabbaı 
üzerinde yüz milyon kiloyu bulur. 
Bu kadar şiddetli bir tazyik, sıca
ğın erittiği her şeyi yeniden sert· 
leştirir. Çelik gibi yapar. 

Bir şey daha var: Farzediniz 
ki dünyanın merkezine kadar bir 
kuyu açılmı' ve sizi bir iple bu 
kuyuya sarkttmı,lar. Ne c.....,. r bi· 

liyor musunuz?. İndikçe ağırlığı-

Niget/(ugusundan 
Gelen Ses 

Ey~te Zeynep hatun mahallesin- etUn1. görmezden evvel vukuuna lyi 
de İdı·is kö~kU cadde:::lnde Devlet De- ce inanmazdım. HattA bir kere ku· 
miryotıarı matOaaır;ı eski rr.enınrla.· yudan: 
rından Şefik İmrenin 16 r.umaralı - Osman dayıın hayatta mıdır. 
evinin bahc;esindf"yim. Iiayalimde Diye sordum. 
:..1z yıl önce geçen şöyle bir sahne İdincik ..şehrinde un all)·or. ya· 
canlanıyor: 

GUr siyah, çenber sakallı, geniş 

bf"nisJi. Çf"lebi serpuşlu bir zat cey
ıa.n pöstekisinin tistUne diz çökmüş, 
göğııUnü kısa bir kuyu bileziğine da
yamı~. bir elile kavuğuna basmış, 

titreyen bir sesle kuyunun içine ba
ğırıyor: 

kında gelir! Cevabı zc\hir oldu. 01J 

Uç gUn sor ra. O man d.1yın1 gt~h;ıı·e 

- 11--fah Şab· n ye<l•n<', 11az g l 
nü nerede ıdiniz ve ne y.ıpıyoı dunuz 
Diye sordum. 

- İdinctk .şehrinde un alıyordı.: r 
Diye yemin etti. VallAhü A.lemli esrrı 
rehu (cilt l sahife 399) 

- Osman dayım hayatta mıdır? ~ JlfadikatUI cevamJ sahibi Ayvan· 
. _Birkaç. dakika sUk-Qt ve huzu 

1 saraylı Hüseyin camiinı anlatırker 
ıçınde dınllyor. Ba.şrnı bir şey tas- niyet kuyusundan şöyle kısaca bah
dik eder gibi sanıyor. Sonra kalka- seder: 
rak bUyUk çitlenbik ağacının göl- c:Ve bu mahallede bir hanede bl· 
geslndek.~ mevlevi scrp.~şlu mezar 1 kuyu olup her ne niyet için naza1 
taşının onllnde elleri goklere açıl- olunur ise görünür. Deyu mer,·idil 
mış duruyor. Dudaklarından dua H<ild~ok kimesne nazar ederler. ,\r .. 
cümleleri dökülüyor: ka tarafında GUmUfSUYU nam m&· 

- ElhamdillJllAh! .. Diyor. OSman halde vaki çeşmed~n evailde gümU~ 
dayım sağmış, İdincikte un alıyor- sakaları saraya kah,·e için su götU
mu!J yakında gelecekmh1. Kuyudan rUrlermiş.> 
gelen bir ses bana bunu söyledi. 

E,·Uya Çelehi Can kuyusundan bal1 

Bu zat mezar ta~ının önündeki 
sederken .-kadim bir ev11 in içind• 

mermer nama.zgAhta lkl rcka.t na- ' 
olduğunu söylüyor. Ayvan~araytı 

maz kıldıktan sonra ayrılıyor ve bu . . . 
evin ittisalindeki muht*m taş bir Hüseyın E_fendı 12 inci asrı hlcride 

b
. gi l 1 kuyunun zıya.ret edildiğini kaydedi
ınaya r yor. 
K Ö U 

"· İd 1 k" kU 1 yor. Tekkeleri ve türbeleri kapataı1 
apının n ~ r s oş mes -

. h d k k kanun mer'iyete g'irmeden evvel bll 
resıne ve avuza ka ar ren ren . . . 

kuyunun derth se.!'ilere cevap verdı · 
feraceler giymiş kadınlarla dolu... A.i 

1 
h 1_... ı.......... . . 

. 6 .n er ::rı.anr.Hluu bilır. 
Bunlar da kısa btıezikli kuyunun ö-
nünde diz çökmek, mermer musalla- Dün ben de bu kuyuyu (Örmeye 

da. namaz kılmak ve mevlevi sikke
li taş önünde Tanrry& avuç açmak 
için bekliyorlar. Taş yapılı muhte
şem bina H 1035 yılında atından cfü-
şcrek ölen Birinci :&firah.tır Ali Afa
nın Mimar Mehmet Ağaya yaptır
dığı mekteptir. Oraya giren de TUr-

.nız artar, artar. Bir zaman gelir kUn bUyUk ve dlhi seyyahı n l.limi. 

ki, eon dereceyi bulur. Sonra ye Evliya Çelebidir. Bileziği önünde 
1 diz çöktllğü kuyu :ıimdiki adile cNi-

r;ittim. önünde GtlmÜfSUyu ve !lil!· 
bUl derelerine hAki:m. 3 odaJı ah.şap 

bir ev vardır. Koyunun buJunduğıı 

bahçeye bu evin altmdan geçilir. Ye· 
ni kanunla kuyunun sesi ket11ildiktt"rı 

sonra e~kiden dertlilerin kayn~tık
ları bah<;et1i şimdi bir şark halısı gi• 
bi çiçeklerle bezenmiştir. Evin ve 
bahçenin sahi.bi Şet'Uc lmre 1.st.aınbr .. 
Jıın tanınmış, birinci sınıf çiçekçile• 
ri.ndendir. Dün bahçesinde yalnız :!" 
çeı;ıit sUnbül saydmı. Dün kuyunun 
sesi çaresizlere te:ıelli Teriyordu. su 
gün de suyu sünbWlere ek:sir olmu~ .. 
tur. Şimdi bahçede iki kuyu. bir me· 
zar taşı ve bir de narn~ıUı mihra-P 

ÇlğI vardır .. Birinci kuynnun bile:ıi' 
ğine kazılan kjtabf'den bunun H ı2sa 
yılında Cevri usta tarafmdan yıı.ptı· 

nldlfmı öğTeni~ruz. Sikkeli mezar 
U.,mm Usttlndekl ıı:ıtaııe aynen şu· 

durc .:l(erhum KutbW'trifln tskendcr 
dede r.utıu için elfatiha. sene 997t• 

niden hafiflemeye ba!!Jarsınız ve yet kuyumı:ı. 0 zamanki ı:ıöhretile ile 

tam dünyanın merkezinde ağırlı- <Can Kuyusu• dur. 
ğınız sıfıra iner. Çünkü, orada her Bahçeyi ve !okakfan dor<iura.n 

taraftan gelen ..-çek.me kuvveti> renk renk kalabalık da para!ı, malı, 

1 

müsavidir. Artık üzerinize hiç ecp, dostu, akrab& ve taalltlka.tı ka~ 
. . . ... .... bolan inl'J&nlardrr. Bunlar da ince ve 

1 

hır tazyılc gelmez. yanı agırlıgı- tiz sesile her mtlşkö.Iü c:özen, htt 

nız kalmaz. l soruya. cevap veren •Niyet kuyasu-
Tabii bunların h-epsi birer na ... l nu ~ dinlemeye gelm!-ş;l~r ... Kuyu yal

z.ariye. Daha bu ~\er.de ok:. ııa. knnında z-ik.redil-eın bfJlf kayıptan 

pek çok cahiliz. Meydana çıkarı-[ başka. ber şeyi bılir, Söyler ve SU· 

lacak kim bilir daha neler, neler yunu aranrlanlann sim&larma ayna 
var... yapar. Herkes aradığmın. 1m'sızlarm 

yüzllnU kuyunun su aynasmda gl!-

rür ve tanır. 

Her şeyi dinleyen ve cevap veren 
bu ağır başlı kuyunun bir tek suale 
tahıunmQIQ yoktur: 

- Karnımdaki ı;<>euk erkek midir, 
kız mıdır? Suali ... 

Böyle bir sual fU al-aylı cevapla 
karşılanır: 

- Azacak ye! .. 
Evliya Çelebi H ll)o!S yıhnda bu 

niyet kuyusunu ziyaret et.ı:nJııtir. tn-
tibalarm.ı fen seyyahmuzm kendi 
l<alemiDden dlnl(yelim. Çelebi mütn-
hedelerini cCan kuyusu mebiresi> 
ba~lığı aJtuıda. ~ylece anlatıyor, 

<EyUbUn fllnallndcki mezarista.n 
içinde birka<; hane va.rdır. Orada bir 
beyU ltadlmde bir w kuyusu n.r
dır. Birinin bi:r feyi kaybolsa evvelA. 
pAlt abdeet aJlp k1l)'Wlwı lr.enannda
ki musall& tızeri.nde iki rekAt na
maz kılar. Sonra. bir !ati.hal IJcrife 
okuyarak sev&bnu. Hazreti Yusuf 
aleytıiSSelil.mm ruhu feriflne hediye 
eder. Sonra: 

- Ey sahibi pıl'!.. Hazreti Yusuf 
Slddlk aşkına o~ıın. benim f1liuı ak
rabam, yahut nIAn evl~dım. yahut 
zayi olan fU tUrlU f!!Yam nice oldu ? _ 

Na.mazgt.hm ta.ıımda da. bunun CT· 
çüncU Sultan Oımıanm Üc;1lnc0 k•· 
dını Zevki tarafından H 1182 de ih' 
ya edild.lği anla.,ılıyor. Asıl niyet kU• 

yusu muauam ve YfL\'h bir servin!Jl 
dıbindedir. Krsa bileziği. kısmen kt• 
rılmıştrr. Ş<:"fik lmre ve kansı su • 
Hanım kuyu hakkındaki efsaneıert 
anlatU"ken dediler ki: 

- Kuyu c;ok derindir. r .fO) kul"ç 
urgan sarkıttık dibini bulamadı!<· 
Vaktile kuyuya bir ba.l<ra~ düşn1U•· 
Eytip kuyusundan çıkmıştır. 

Benimle beraber kuyuyu tt-tkıke 

gelen bir hannn blitUn ananev! A<h' 

Ye erkAnı yerine getirdikten sorır• 
kuyunun önünde diz çöktü ve sesten· 
dl: 

-- Bu ke,idede tayyare piyanf;O' 

sundan btletime büyük ikranliye çı· 

kacak mı? 
Karanlık ve ölU kuyudan hlÇ bir 

cevap alamadr. Yosunlu suyunda Si'" 

ca.k bir ölü gözU parlaklığı v:ırdı. 

Benim tetkikime göre bu J<U)"' 

ı• bütün hususiyetlerile ve efsaneıerı 

berft:ber biu.ruılılardan bize geÇJlltf 

ve YBJ1~~r. Geçen d.1ğer 

şeyler glbı ... 

bil'l:oıc 

Bay - Şu radyo ne ho~ şey
d cr. Biraz evvel Tombutuda idim. ı 
Şimdi de şimal kutbunda... 1 

Bayan - Aman dikkat et .. _ 
Ya güneş çıkar çar.par1 yahut da 
soğuk alırsın ... 

* Hindistan, dünyanın en zen 
gin m~mleketi okluğu halde ora· 
da her sene açlıktan ölenlerin sa
yısı bir hayli yekUn teşkil eder. .__.i, * Amerikada, ıa.bi;,.aı alimle. 

Çocuk (bahaema). - Bil ba- rinden birisi, kendinin fare cin-

* Hollendalı bir firik iılimi, 
bugiin dünya.yı aydtnlatan ve ı.t11 
tan gün.etin 15,000 sene .sonra 
söneceğini iddia etmektedir. 

Diye kı;ıyumm ajfzmdan aşağı ba
ğırır. Derhal •U&l ettljtl kimse ha
yatta mr. mema.tta mı, veya kaybo
lan e11Ya 1..sim ve remrıile nerede, ve 
kim uğruJadıY•a ve mesuı deryada. 
ise, lıangl der1"da ıee ~ıktan, açrta 
bildirir ince bir seda Zahir olur. Ga
yet garip bir hilaneti acilıd1r ki sır
rına akıl erdirmek mllnıkl!n .tejtıl

dlr. Bu ktt)'U her ~ 8U«l edilse 
hıılı<T verir. IAkm milp.yyeb&tt ham 
ıei kur'anb'eden sorulsa ietihudan 
baflr.• cevap •udıır etmeıı; meoellk: 

İbrıılUnı Hakkı .KO!O''!!;! . 
aa,ka Ayağı Yok 

Bayan - Bu ayakla salona gir 
meye_ utanmadın mı? .• 

Hizmetçi - Ne yapayım, ba· 
yanım ... Ba~ka ayağım yok ki ..• 

Bir Rekor 
Su adamı goruyor musu

nuı: ~ Şu, boyu iki ırıetreyi bulan 
adamı... Dünyanın en ·budala a· 
daımıdır o ..• 

- Desene ilti. rekoru birden 

kırmı1. Bu herkese kısmet ol-

n1az. 

Bu köylü danasını pazara gÖ• 
türüyor. Dana nerıede ? ••• 

kaynn ben kimün ?- sinden türeme olduğunu i"!>ate Güreş Birinciliklerı 

İnkAr Edeyim 
Derken 

Hakim (Suçluya). - Söyle 
bakalım, saati nasıl çaldın? •• 

Suçlu - Çalmadım, Bay ha
kim. Ben suçlu değilim ... 

Hakim - Nasıl auçlu değilsin? 
Bu saati sen çalmı§Sın. Bu muhak 

kak .•• Ya geçen defa ne çalmc!
tın} Niçin hapiste idin} .. 

Suçlu - Geçen defa mı} Ben 
daha hapse girmedim ki .•. Bu 
benim ilk hırsızlığım, Bay hakim. 

ilk ve Son 
İhtiyar bir adam, ilk tayyare 

yolculuğunun sonunda topraia 

ayak basar basmaz pilotun elini 
sıkar. 

- B"likte yaptığımız ıkı yol
culuk ~çin size teşekkür ederim. 

- 1-akat bi,, iki yolculuk yap 
madık ki .. _ 

- Bu yolculuk benım içın bir 
değil, ikidir. Hem ilk, hcım de 

1 son .• 

kalkmıf. ortaya da bir ta.kam de

liller atmıotır. 
* Dc~evi iM&nlara, sıcak ha 

vada baş ağrısı gelir. Çünkü SIGaılt 
hava, kan tazyikine ...hep olU'<. * Fazla sarhoş olan adamın 
tam maOO<Jile ayılması için ara

dan 1 O ııaa.t geçmesi lazımdır. 
* Dünya yüzünde buğday ek-

meii yemiyen birici.k zümre, ce .. 

.nubi Amerikada Siki taraflarında 

* Vak:tik, ~f bir Fransız 
resııamı, bildiğimiz sokak çamu
rile bir kil-ieenin duvarına bir 
Meryem ana reemi yapma..~tır. 

Ba r-'ın, duvardan itina ile çı 
lc.anlaraık müzeye konulmll'§tur. 
Zengin bir Amerikalı kadın, bu 
Ç'Ut>Ur tabloya .bir milYon verip 
saıtın almak istem~. * Conaon -Krovfer adlı bir ln
ııiliz, yedi seneden'beri yaya ola
rak seyahat yaproaiotadır. Uiıra

madığı şehir ye kaM<ba kaDmamış 
tır. Garibi şu ki, bu adam şimdi 
kırk yedi yqmda<lır. * ~a iaerin!k her :ün do 
ğan çocukların sayısı, her ogiin ö
lenlerin sayısından yüzde yirmi 
kadar fazla-dır. Bu niobet yavaş 

_,---« ya vat azalıy.oı:. 
'\ .-~ 

J, Akılbymış Dotrusu 

- Karnnndakı erkek mıdir, kız 
mıdır? Diye sua.ı ed~n ka.dm: 

- Az&Cak Y9!- cevahnu alır. Ha
kir bU h .. cetı blrka<; kere mU.ahodo 

M · ("°' .. -· ·ı -r·· k•Y" ccMn '.rl"U8U!H -- ı ur _ 
d .. birincili"" Akdeniz gııl' e ııureı gı ];<' 
pu milııabaka.larına, grup m•~e 
zi olarak tdbıt edilen şehrırn .,d•' 
ba,lanmıttır. İki gün devam ,. 
cek olan bu karş_ılaıımaıya Bu" 
dur, Hatay, Korrva vi!ayetlerı"' 

- . < 
,arnpİyonlu!!ol.arını ko.zanan g-Jr 
çiler ~rak etmişlerdU-. 1 J. 

Müeahakalara 5 6, 6 1, 66. a~ 
79, 87 kilolarla ağır ıııklet o~#' 
üzere vilayetlerden gelen ye 
gür.,..;i iştirak edeceklerdir:..-.-::::-

ESRARINI HARPI'EN- Movzuunu ııay .. tt&n. .. Azanıctıni artistlerin kudretinden ala11 

BiTYÜR FRANSIZ F/LJJ-1/ 

Bu Akşam L A L E Sinemasında 
CHARLES VANEL- JULES BERRY - TANİA FEDOR ve SUZY PRIM'ın Yarart1i

1 

q: 
ÇALINAN SAADET 

- Niçin oltantzı av tüfeğinize Aşkı uğruna hayatını feda eden bir kadının ... Çocuğ11 iç-in iztiraba baş f'ğr-n bir ananın .•. Saadeti içln hel' 

Bu bedevi 
mİ!. Bulması 
lir mi.iniz.? 

takıyorsunuz]' kuvvetle çarpı~an bir kahramanın hayatını canlandıran hakiki bir şaheserdir. 
devesini kaybet· ı - Balıklar, kuş avlıyacağım Programa HAve olarak: Yenı b'Cll'n en son Di.inya haberleri • Türkçe Britiş Para.munt Jurnal. LOtfeJ\ 

için yardım ıedebi- san!lnlar d .. içlerin~ emniyet gel- yerlerinizi evvelden kapatuuz. Tel: 43595 

aiıı diye... ••••••••••••ııılliıııliııı.lıı.l.ııllilli.mmmİİıı•İİİmiiiiıiım ............ r 
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1 Yunan Harbi 

~iiiiiii~~~Q~Q~~~;~~~iiiiiiiiil (Ba~ı 
1 

indde) *=* rafından şiddetli savaş yapılmı~-
tır. Kalelerimiz çok müessir bır 

TOPLANTILAR.· surette mukavemet etmiştir. Bun-
Bu '.gar Başveki l i 

Filof'un ! mevzuu üzerinde ıbir konferans !ardan ıbirisi, Dasavli kalesi, düş. 
Fcn;bahçe Spor Klübü Ba§• verecektir. man tarafından iş-gal edilmiıı, fa· 

kanlıgından: MELÜDÜ ŞERiF: kat bir mukabil hücumlu derhal 
1 3 nisan 194 t pazar günü sa- Bir kaza neticesinde ölen Kon- geri alınmıl}tır. Lis kalesi, bugün 

rt 10,30 da umumi heyet toplan- ya Cümhuriyet :v1üddeiumumisi de, düşman ağır topçusunun ~id· 
tısı Yapılacağından mC"Zkıir gün- Cemal Günayın ruhuna ithaf detli ateşine sarsı~madan muka
dc müessis azanın klüp merkezi· edilmek üzere nisanın onuncu gÜ· vemet etmiştir. Kalelerimiz dı· 
ne teııriflerı sa;> gı ile rica olunur. nü Beşik taşta Kaptanpa~a eaıni- ~undaki müfrezelerimiz, bir mu· 

Sobranyadaki 
Beyanatı 

KUTLAMA TÖRENİ: inde Mevlüt okunacaktır. kabil hücumla, mevziimizin düş-
ÖLENLER: manın muvakkaten el atmağa mu Millete Sükunet 

Ve Soğukkanlılık 
Tavsiye Ediyor 

Darüşşafakanın 68 inci Yılı 
. Darüsşafokanın 68 inci yıldö· 

numü 1 3 nisan pazar günü Da
biı şafakada kutlanacaktır. Bu 
. 8 Yrnma bütün Oarüşşafakalılar 
lilırak edecektir. 

~ONFERANS: 

. Nisanın onuncu pf'rşembe gü
n~ saat 16 de Beyoğlu Halkevi· 
nın ınerkez binasında Konscrva
~r-~r ınüdüTü Yusuf Ziya Demirci, 

urk halkiyatı üzerinde tetkikler, 

Hoşa C itmiyen 
Ha bari er 
Karşısında 

(Başı ı incide) + 
~rini Arnavutluk cephesinde tu

n Yunanlıların garp cephesinde 
n~~adar kuırvetleri olduğunu, İn. 
~ ı:dcrin nerede yer alsfıklarını, 

bgoslavlarla ne dereceye kadar 
~1 irliği o0lduğun~ bilmiyoruz. 
l uk.ıbil bir taarruzla ve diğer 
l cd~i~lerle işlerin herhalde düze. 
~~gıni ümit ediyoruz. Hürriyet 

ve ıstikl~l uğruna bu kadar kah· 
karnanca bir mücadeleye atılan 
l ardeş Yunanlıların ve Yugoslav. 
arın muvakkat bir acıya bile uğ-

ttarnaları elbette yüreğimizi ıuzla
ır. 

Y C.ünün hadiseleri filan Ye filan 
.t cr~c ne manzara gösterirse gös. 
Ctaın ıL • • •• _ı.. d "b h • -uutun ıcıunya an ı aret 

liarp eahnesi üzerinde hakkın ne. 
n Ce~e •mutlaka galebe edeceği
' e, .ınsanlığın bir zo~ba kuvvetin 
sırı hal ' . . ~. k 1· lb" . ıne ınmıyecegıne ·uvvet ı 

'b~t ırnanımız vardır. Bu imanı hiç 
ır Rcçici hadise sarsamaz. 

""""'- Ahmet Emin YALMAN 
~"9o!!Q:::!!!!!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!~ 

Hava Ordumuza 
iltihak Eden 
Gedikliler 

tıı:nkara, O (A.A.) - Hava ordu
/}{ Za iltihak edecek <Türk Hava 
1 lıruın iltı U Cedlkli hazırlama yuvası> 
•de ~I <!evre gençleri bugilıı, önlerin
i l?ıe ando ınuzlka olduğu halde Ulus 
Çeı Y<lanına giderek Zafer Abidesine 
eııncnk koymuşlardır. Bu merasim 

aııınd bUYU a gençlere halk tarafından 
l'll1't k bir sevgi tezahUrU gösteril

lr. 

Sof ya 
Bombardımam 

Tafailatı 
j 11~tına, 9 (AA.) - Atina a-

1ndan· 
rıc t -7 n~an gecesi Sof ya üzeri.
{lıj~ av~ seferi yapmış olan bir İn
llı1ı•t Pık>tu, §U beyanatta bulun· 

• \ır: 

,_ c . d 'f l~}' eçen gece şımen ı er is-

Merhum Üçüncü Umum l\lü· 
fetti Tahsin Uzer'in eşi, eSbak 
Temyiz mnhkemesi reisi Hulusi
nin kızı .!\1edlha Uzer dün sabah 
uzun zamandanberi çekmekte ol
duğu anjin dö puatrinden vefat 
etmiştir. 

Ceno,ıesi bugün öğleyin Şi~li
ddti evinden kaldırılarak cenaze 
namazı Te~vtkiye camiinde kılın. 
dıktan sonra Asri mezarlığa def
nedilecektir. 

Kiel' e Yapılan 
Hava 

Taarruzu 
(&':ı l inf.'lde) X X 

kmlarda bir sece içinde taşıdık
larından çok tada bir bomba ha· 
muleı;i nakletmi~lerdir. Kici' e 100 
t'on kadar yüksek infilak bomba· 
sile 30 binden fazla yangın bom· 
bası atılmı«tır. Doklar ve deniz 
tezgahlan ;amaınile kızıl lbir alev 
halini almıştır. Şehrin merkezini 
her köııesi bir kiiometre uzunlu
ğunda bir alev tabakası kaplamış. 
tır. Arasıra bu tabakanın vuku 
bulan infilaklar neticesinde çıkan 
yüksek alev 6Ü1unlarile yarıldığı 
görülmüştür. Hücuma uğrayan 
m.ıntakaların bir çoğunda pilotla. 
rımtz tekrar bomba atacak aleveiz 
saha bulamamışlardır. Şiddetli 
bir rüzgar alevleri körüklüyordu. 
Akının şanunda yangınların ma· 
halli itfaiyeyi aci:z: bırakacak de· 
recede büyüdüğü görülmü~tür. 
Bu yangınların itfaiye tarafından 
hakim olunamıyarak kendilikle
rinden sönünciye kadar yandıkla· 
rı muhakkaktır, Bombardıman 
tayyarelerimiz birbirini takip 
eden dalgalar halinde beş saat 
Kiel üzerinde uc;mu,lardır. Bir 
denizaltı tezgahının büyük zara
ra uğradığı aı1ikar olarak gürül
m~tür. 

Deut~ch \Verke tezgahlarında 
büyük bir binanın yıkıldığı ve fe
hirde vukua gelen hasarın dokla. 
rın uğradığı zarar kadar büyük 
olduğu görülmü~lür. 

* Londra, 9 (A.A.) - Salah~
yettar bir mC!!lıbadan öğrenildı· 
ğine göre, bu sabah lng_iliz avcı 
tayyareleri, Gal eyaleti sahili a· 
çıklarında denİ'Z üzerinde iki dü§· 
man bonibardıman tayyaresi dü
şürmü§lerdir. 

* 
Londra, 9 (A.A.) - Salahi· 

yelli bir kaynaktan öğrenildiğine 
.göre, lbu gece Büyük Britanya 
Üzerine yapılan bir taarruz esna· 
smda İngiliz avcı tayyareleri beş 
Alman bomhardıman tayyaresı 

.düşür.miişlerdir. 

Dahiliye Vekaletinin 
Bir Tamimi 

hıç ~nunun yakınında bulunmağı 
b11 ~sternezdim. Çünkü buralarda (Ba~ı t incide) ++ 
tı~1 nrnak teh1tkeli idi. Bombala. linin imzasile vilayetlere mühim 
tıııc ıbn Vagonlara tam isabeti üze- bir otamim göndermiştir. 
tı.. Bu Vagonlar berhava olmuş· Bu tamimde, 'bulunduğu kaza
•ı!~ u born'bardıman tam mana- da muvaffak olmayan bir kay· 
lır, l~~v,:ıffakiyetle neticelenmiş- makamın hiç bir yç_rde muvaffak 
lı.tb dırılen darbelerin hedefe c. ... mayacağı tebarüz ettirilerek 
tı~ h~ etmiş olduğunu gören yal- valilerin bu gibi hallerde onları 
bulun~ ~eğiliz. istasyon binasının irşat etmeleri istenmekte ve me· 
ttıarı b tıgu mahalle geldiğimiz za. saileri merkezce takip edilmekte 
k~tıu i:~r~~~anın yanmakta oldu- olduğu bildirilen kaymakamların 
D~ u · bulundukları yerlerde en az üç 

dllltı er tayyarelerin çıkarmış ol. sene bırakılarak tecrübe edilme
tıtı vıı. 11 • Yangınlar, kumandanımt· !eri lazım geldiği bildirilmektedir. 

l' ~uııfeaini tCJfuil etmiştir. Dahiliye Vekili lbu üç sene zar• 
liclde~are dafii topların ateşi fındaki faaliyet ve jcraatlanndan 
dıaırıd ı idi. Avdette Strumca va. sonra kaymakamlar hakkında bir 
fıçtık <: kafilelere mitralyöz ateşi karar v~rilmesinin doğru olduğu. "'-- -,~ 
:::-~ nu .bildirmektedir. 

~~~~~"'"'!'!!!!!~~~~~~ 

vaffak olduğu bir kaç noktasını 
istirdat etmişlerdir. 

Sofya, D (A • .A.) - .Eulgıır ajansı 

bildiriyor: 
Başvekil B. Fllof dUn öğleden son· 

ra mebusan meclisinde beyanatta 
bulıınarnk Balkanlarda cereyan eden 
yeni hddiseler Uzerlnde durmuv vo 
:.\flh\'N' devletlerin in bunları Jsteıııe
diğini ve mez:kfır memleketlerin A , .• 
rupada yeni nizamın kunılmasında 

Yugoslavya ile işbirliği yapmak ar
zusunda bulunduklarını söylem\ştir. 

B. Filo! Belgrad'da yapılan hükQmct 
darbesinden sonra harbin ictinap 
edlimeı; bir halo geldi~inl söyledik
ten sonra sözlerine şöyle devam et
miştir: 

Mevzilerimizin ~ol cenahında, 
bir Alman motörlü fırkası, Yu
goslavya arazisine girerek dün 
ak~am Yunan - Yugoslav hududu 
hiz.asına gelmeğe :nuvaffak olmuş 
-.·e Doyran'ı işgal etmiştir. Bugün 
safaktanberi bu fırka, Vardar 
~ehrin;n şarkında düz bir kori· 
dordan arazimizi istiia etmekte
dir. Çok zayıf Elen hafif motörlü 
vasıtaları, keyfiyet ve kemiyet 
itibarile kabili kıyas olmıyacak 
derecede yüksek düşman vasıta· 
!arına karşı gayrimüsavi şeraitte 
bir savaş vermişlerdir. Bu düş· 
manı tehir gayreti bir çok saat 
:sÜTmüş, fakat nihayet hasım, teh. 
tikeli surette Selanik istikametine 
doğru, ~nrki Makedonyadoki 
kuvvet.lerimizin memleketin geri cBirlnci vazifemiz, böyle tariht an-
kalan .kısmı ile irtibatını keserek !arda elzem olan soğtık kanlılıkla 

itidali muhafaza etmektir. HUkQmct 
ilerlemeğe muvaffak olmuştur. 

2 - Arnavutluk cephesinde, iş başında. olup Mdisclerln lnldşa!mı 
bir taarruz hareketile yeni dii~- tam bir sUkün Ye bUy\lk bir dikkat· 

le takip etmektedir. İcabında Bulgar 
man mevziini işgal ettik ve birisi 
yüzbaşı olmak üzere kırka yakın 

milletinin nrıınusu ile Jmklarnır ve 

menfaatlerini mlidnfaayıı haz:ır bu-
esir aldık. lunuyoruz.:. 
Mestos Nehrini Geçmeğe T e,eb -
büs Eden A Jmanlar İmha Edildi 

Atina, 9 (A.A.) - Müstakil 
Fransız ajansınm Atinadaki mu· 
hahirine göre, kauçuk sandallarla 
Mestos nehrinden inmeğe teşeb
büs eden yüzlerce Alman askeri 
Yunan kıt' alarının çopra'Z ateşı 
altına alınarak tamamen imha 
edilmi~lerdir. 

İngiliz H ava Kuvve tlerinin 
Faaliyet i 

Atina, 9 (A.A.) - Yunanis
tandaki İngiliz kuvvetleri umumi 
karargahının tebliği: 

Yeni Macar 
Başvekili 

Kont Teleki'n in Siyasetind en 
Aynlmayacağını Söyledi 

Budapeşte, 9 (A.A.) - Of!: 
Yeni başvekil B. Bardossy h\lkO· 

met toplantısında Kont Telekl'nln 
siyat;etlııe hiçbir değ'lşlklik olmadan 
devam edileceğini beyan etmtııı ve 
demiştir ki: 

Siyası programım bUyUk seleCim
den kalan mirasın tatbiki olarıı.k hu-
11\sıı. edilebilir. Müteveffanın ölUmU-

Fena hava şartlarına rağmen, 
İngili;- hava kuvvetlerine mensup 
bombardrman tc!)ekkülleri, dün 
bütün gün, cenubi Yugoslavyada nU bir esrar perdesine sokmak için 
Strumca mıntakasında Alman çevrilen mane\'l'elere kimse aldanına-
motörlü nakliye vasıtalarına ve sın. 
tank kollarına !f!Uvaffakiyetle hü- HUkümet partisi başveldle itimat 
cumlar yapmışlardır. Dü~man a beyan etmiştir. 
razisindc uzakJarıt bir çok kc;ııf 
uçu~ları yapılmı~lır. 

Bütün bu hareküta iştirak eden List'in kumandasındaki piyade ve 
tayyarelerimizin hepsi üslerine dağ fırka1arı Stuka tayyarelerinin 
dönmü,.tür. ve tayyare dfıfi toplarının da mü

zaheretile ve şiddetli ı;ıuhareoe
İngifü Aıkeri Sö:ıcüsü Ne Diyor? !erden sonra .!\ letaksas hattını yar. 

Atina, 9 (A.A.) - Atinadaki mı§lardır. Bu hat, uzun seneler 
İngiliz askeri sözcüsü, bu sabah zarfında dağlarda yapılmış ıno
şu beyanatta bulunmuştur: dern istihkamlardan müteşekkil 

«- Kıt'alarımızın düşmanln bir müdafaa hattıdır. 
karşılaşmış olduğuna dair elimiz- Vardar İle Türk Hududu 
de bu ana kadar hiç bir işaret Arasındaki irtibat Kesildi 
yoktu.r, karşılaşacakları zaman Berlin, 9 (l\.A.) - Alman 
hakkında da i~aret yoktur. Mu- orduları Başkumandanlığının teb. 
tad veçhile, Almanya, ilk teşeb- !iği: 
büsü a1mak fırsatını ~!inde bulun- Yugoslu-yadan cenuba inen 
durmuş. ve zamanını intihap ede- kuvvetli Alman zırhlı cüzütnınla
rek kendisine seri bir başlangıç rı Selanik'i i~gal etmişlerdir. Al
temin eyliyebilmiştir. Vaziyet, hu man kıt'aları, E°Jge sahiline vara
dakıkada karışıktır ve aydınla- rak Vardar ile .Türk hududu ara
nıncıya kadar böyle kalacaktır. ısında Trakyada bulunan Yunan 
Maamafih, vaziyetin jyi tarafları te~ekküllerinin irttbatını kesmiş· 
da vardır. Almanların bu başlan- tir. 
gıçlarını ne ,aı:nana ka~~r idame Osküp, Köprülü, Kalkandelen ve 
etıirebileceklerı sorulabılır. Ama. PirJep e Alınmıt 
vutlukta harekatın inki;:ufı hak· Berlin, 9 (A.A.) - Alman 
kında muhtelif haberler vardır, Üskübün ve Köprülünün alın· 
fakat Yugoslavyanın Arnavutl:ı- masını müte.;kıp, Alman kıt' aları, 
ğa taarruz ettiğinden maadası le. Vardan şarki AmaYutluk hudu-
yit edilmemiştir.» du istikametine doğru geçmiJer 
Almanların Hedefi İtalya_n ve Kalkandelen ile Pirlep'i almış-
Kuvvetlerile Teması Temın lardır. 

Etme k İskeçe İşgal Edilmiı 
Berlin, 9 (A.A.) - Askeri Berlin, 9 (A.A.) - Alman 

ahfiller Yunan kıt'nlarının bü- orduları Başkumandanlığının teb. 
;ük bir cesaretle döY~ştüklerini liği: 
itiraf ve teslim edi)ıorlıır. Mııke- Alman kuvvetleri, Metaksas 
donyadaki Alman ileri hareketi- mü~tahkem hattını yardıktan son. 
nin İtalyan ıkuvvetlerile teması is- ,ra Jskeçeyi işgal el_ı_nişler ve Ege 
tihdaf !Ylcdiği bildirilmektedir. denizi sahiline varmışlardır. lleı i 

Alma
n Teblig"' leri hareket devam etmektedir. 

Ni, ltıal Edildi 

Abnanlar Metaksas Hattuu 
Yarmıılar 

Berlin 9 (A.A.) - Alman 
orduları 'ba~k!!.manqanlığının teb-

liği: . 
Bulgariatanda? .~areket etmış 

olan Mareşnl Lıst ı!1 kumanda

Berlin, 9 iA.A.) - Alman 
orduları Başkumandanlığının teb. 
!iği: 

Seri kıt' alanmız ve Von KJe;st 
grupunun zırhlı teşekkülleri, bu 
sabah saat 1 1 de Niş şehrini iş
gal etmişlerdir. 

ındaki motörlü kıt alarla piyade 
fırkaları Yugoslav cephesindeki 
müdafaa 'hattını yar~rak arazi 
manialarına rağmen Üsküp hav

___________ ...... ;zasına 1 00 kilometre derinliğin-

lıu 8arhoıjun kn,·guııına ı;.ahlt oldum: de girmişler ve Vardar nehrini 

Stirya' dan başlayan ileri hare
ket esnasında, Maribor işgal edil. 
miş ve Drava'nın cenup kıyısı 
iizerinde bir köprübaşı kurulmuş
tur. 

Bir Kısım Yunanlılar Teslim 
- l'erlnı tıenl. geçmişlerdir. Bu manevra netice-
- ı;uın ı;erttlr, rahatım:. olur:.un? sinde Yugoslav kuvvetlerile Yu-
- \'ııtıırıın seni. nan • İngiliz kuvvetlerinin ayrıl-
- ması bir emrivaki olmuştur, Da-

l\ıl~ı~ıııı ho~uı.ında kalır? k · l "' " ha cenupta diğer ıt a ar Doyran 
- "tiıniırlirUnı ı;enl. d Y · gölü civarın an unan arazısine 
-l\ • • lldenc ı:ckl taşı gibi otunıruın. girmiştir. Şrmdiye kadar Alman 
- l 'ok eclerlm scnl. 
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- l:ok olınağa ı;cn naını.etı:ılıı. binden fazln e.sir alını~lardır. Bun_ 

ı llu !arın içinde generaller de vardır. 
lhh ' .l\\·ruıınhlnrm karşılıklı tehditlerine ne knılar be117.l'-0 or. h h l l -t: bu " Top ve er nevi arp ma zemesi 

Olmutlar 
Berlin. 9 (A.A.) - Alınan 

orduları İ3aşkurnandanlığının teb. 
!iği: 

Yunan kıt'aları tarafından anu. 
dane bir surette miidafaa edilen 
Rupel geçidinin yarılmasından ve 
Selanik'in alınmasından sonra, 
Vardarın şarkında muharebe 
eden Yunan ordusu, vaziyetin 
ümitsiz bulunduğunu kabul ede
rek, bu sabah t~lim olmağı tek· Oııu nku yazımda blr yanlışlık olmuş ve bUtUn mAnasını kaybetmiş- ganaimi ehemmiyetlidir. 

n lı;ln o yazıyı özUr dllcyerck tekrarlıyorum. ıs. S. Yunan cephesinde, Mnreşal lif etmiş ve cilahlarını bırakmı tır. 

Amerika Deniz 
Müsteşaıı 

İngiltereye 
Hareket Etti 

\'aşlngton, 9 (A.A.) Amerika 
bahriye nazırı Albay Knoks, deniz 
müsteşarı B. James Forrcstol'un 
Londraya hareket ettığlnl bildirmiş: 
tir. Mtlsteşar, Amerikan ve .İngiliz 

bahriye nezaretleri arasında daha 
sıkı bir mUnasebet tesisi için lng-11-
tereye gitmektedir. 

Rooseva'.t in Muavini 
Dedi ki: 

' 

N a zi Z af e r i , 
Nazi Sulhu 

Tasavvur Edilemez 

Ed e n 
lngiltereye 

Döndü 

1 Çörçil~~,.~.~!:~ : 
mümkün kılan vasıtaları temini 
edenlere, bu hizmetlerınden dola-l 
yı yüksek tnkdırlerini şükranla, 
kaydeder.» 

Stokholm, 9 (A.A.) - D. 
ajansı bildiriyor: 

c:- Biz daha Bingaziyı zap· l 
N. B. telmeden evvel ltalyadan ve ~ı-\: 

cılyada Alman hava ku\-vetlcrıl 
' 'e zırhlı kıt'alarının Trablusa ha.' 
reketi başlamıgtır. Almanlar şim-1 
di Lıbyada mndemkı zırhlı ku"~ 
vetlerini kutıanıyorlar, yalnız 
Lıbyn'nın müdafaası ıçin dei H 
Mısırın da mudafaası ıçin çetin ve 
şiddetli muharebelere ıntizar et· 

:Nya Daç-blat Allehanda gazetesi· 
nln United Press'c atfen verdiği bir 
habere göı·e, İngiliz hariciye nazırı 
P. Eden dUn tayyare ile Lizbon'a 
gelmiş ve derhal lnglltereye hareket 
etmiştir. 

Y 
memiz lazımdır. 

ugoslav Harbi Bun~an on beş gün ev\•el mu·, 
vaff akıyetlenn lasıtasız devam, 

(Ba.şı ı lnl'ide) ** ı edemıyeceğıni, ;caferler oldu~u 
kUb'ün iştalinden sonra, düşman gibi muvahakıyetsizlikler de bek· 
zırhlı cüzUtamları Kaçanlk boğaı;ına lenebıleceğini, ve her zan.anki gi· 
hUcum etmişler ve burada, bombar- ı bi her ııeyı olduğu gibı kabul el· 
dımnn tayyarelerlmlzln düşmana memiz lazım geıdigını söylemiş· 
verdiği muazzam kayıplara rağmen tim. 
ı .uc. mlarında ısrar eylemişlerdir. Karadaki bu hareki'ıtımızdan 

ı lıtıı:ıman, bu sabah Çaribrod böl· başkaca, Amiral Cunningham'ın 
gesinde de bir hUcuma başlamıştır. kumanaası altındaki bahrıyemıı, 
Arnavutluğa taarruzumuz, bUtUn 

1 

cephelerde bUyllk bir şiddetle devam hava kuvvetıerının ae parıak mü'-
ctmcktcdir. Kıtıı.larım~. Drina neh- znneretııc munım hJ<ılapnn ac:n~ 
rinl aşmıştır, Arnavutluğun dahiline munnreoesını kazanmış ve r\ .. Uc

doğru ilerlemektedir. nızac Haıynn aenız .ı.;;u\ vcııııı l ng ilt er e 
K k 

Şimal cephesinde, hudut mıntnka-

h 
ı..at ı oıaıa.11: kırmıııtır.> azanaca r lnrında mnhalll mahiyette küçük 

1 

muharebeler olmuştur. c:- Aı.ııun a:;r.eıı .ı..udretm•n 
N~vyork, 9 (AA.)_ Birleşik : ve 8 nisanda, dUşman, askcı·l un- şan'-a ve t.t:nuou şarıı..,e c.ıv~.ı..ı 

Amerika Reisicümhur munvmi suı ların hnrbın !lk gUnU tahliye ey- ~·uıımı ıneu•uıe mt:ı1ıtııc gvı ..... ,.. 
B. \Vallace dün akşam söylediği lcdlğl ~elgradı yeniden bombardıman ... .ı mc:ııı.t: ... t:ucrc.ıe .t.tııııı ve mu· 
bir nutukta demiştir ki: ctmiştır. Belgraddan bnşka, dUş- ''" .u runıuıı tanrı U.t.ı<lrının, L<>.>. 

«-Birleşik Amerikanın önün. man, Krakuycvata, Usküp, Şabats ''e ;cıreıerın mt.uuııııeu...:cc ;ıısııııı"· 
de şimdi dünyayı demokrasi için Lazarevaç'ı da bombardıman etmiş- ı:.ı tı.)' ıaruaııucıı ut:vanı c:;,uı.~ .. •· 
emin bir hale .!:Ctirmek üzere ikin. Ur. Maddi hasar çok bUyUktUr. sı- • c n;ııdyet J unuııııum \ e J UcV;)o 

ci bir fıreat vardır. Nazi ideoloji. \'il halk ar~~mıda telefat vardır. ıil\,arı, !ınroe .:.arı~n .. ~ı nsıu ,., ..... 
sinin bir daha hiç kalkınamıyacak 7 ' 'e 8 nısan hava muharebeleri nıemış "'"n ııc .uc:ı..,;ı ne uc: ""'""'' 
şekilde ezilmesi lazımdır. esnasında, dUşman düzinelerle tay- rum .. u~a> a en uıcı!- ıc:.ıilılA :> aıı ... 

A 
'k . . b L 

1
• d yare kaybetmlştır. caa> ı ... uucı.t<la o.mı,>an ou ı ... ı ""'· 

merı a ıçın arış na ın e k ) . . . h d Londra, D (A.A.) - Simo\1ç kabl· •ct ve ıuem•CAetııı nurn; e•ı<:.n "c 

1 
a .mbanın en ıyilıl çalresı mua e "ke· nesinde başvekil muavini olıın Hırvat l '""aaua •• uuan ınıra:; """'cı.11 Lut-1• 
erı ozan m et ere Amerı ·a . ·ıı · · h ki h ~ b' şefi B. Maçek dUn akşam Zağreb ra .. ıar ''i'n oır uıum :.<ı ya:;;ına ı.·-
mı ctıhnın) 'ıd a adr~ld ':~·atı kıdr. sdu· radyosunda bir nutuk söyllyerek de- I n,::ı1•;ı uuıu,>oıuz.. 
rette a e ar e ı tgı ta ır e 1 ti 1 1• ıh h b · w d ld - m ~ r < · uc.ııa J.>Uıı>aııstanın m \erıc:; 

ar
1 

e gkırmege ama e 0 ugunu Hırvat mlllctl, kardeşlerim, Qırıe~ıııcaı ll!ı•"'!ii1 J.tLn ec.ıumec.ı ..... 
an atma 'tır. Bir nazi ;ı;aferi, bir 
na:z:i sulhu tasavvur edılemez. FeH\ketlerin en btiyU@ olan har· t;V> '-' ou ms:tıı•c"'e"n AlUL me" ,..,. 

B
. l b b hin llzeı·ımize çöktilğUnU size söyle· ıerınc ) erıctuuş ouıunuyorıaıu.ı. 

. ôy e ir musi etten içtinap ıçin 
1 

mek için buraya geldim. Müttehit ve uu.rıun uı.cı ınc ue J-\ıuıan All u. ..... 
ngiltereye harp müstesna olmak 

üzere bütün usullerle yardım el· 
mck suretile kendi kendimize yar
dım etmiş olacağız. Büyük Bri
tanyıı kazanacaktır. Bu neticeye 
mani olabilecek yegane ~ey Bir
Je~ik Amerikada ruhi ve iktısadi 
cephede vuku bulacak bir boz• 
gunculuktur. Yardımımız o sekil. 
de olmalıdır ki artık hiç bir zn· 
ınan deli bir adam v~ya deli bir 
millet milyonlarca insanı öldür· 
mek ve milyarlarca kıymeti tah-
rip etmek fırsatını bulamasın.> 

Meclisin Dünkü 
Toplantısı 

Ankara, 9 (AA.) - Büyiik 
Millet Meclisi bugün Refet Canı
tezin başkanlığm.sla toplanarak 
ruznamesinde bulunan maddeler
den devlet memurları aylıklarının 
tev'hit ve teadülüne dair kanunun 
yedinci maddesi özünün Devlet 
Şiırası azalığına intihap edilenle
re şümulü olup olmadığına ait 
tefsir mazbatasile cami ve mes· 
çitlerin taınifine ·ve tasnif harici 
kalacak meeçit hademesine veri· 
lecek muhassasata dair kanunun 
birinci maddcırin~ bazı fıkralar 
ilavesi hakkındaki kanun layiha
sını müzakere ve kabul eylemiş
tir. 

Meclis gelecek toplantısını cu· 
ma günü yapacaktır. 

Müsavva Zaptedildi 
(Ba.,ı 1 lndde) /§/ 

Habeşistan mlihare:besi nihayete 
ermiştir. Yalnız yapılacak bazı 
tathir ameliyeleri V!!rdır ki, bun· 
lar Cenubi Afrika kuvvetlerile 
Habeş vatanperverlerine tevdi 
edilel?ilir. 

Musavva'nın zaptından sonra 
Amerikalılar artık Birleşik Ame
rika ile Kızıldeniz arasında mü
nakalat yaP'llmasına !bir güna iti· 
razda bıtl_unma:racaklardır. 

İngı1izler Bütün Gayretlerini 
Balkanlara Teksif Ed ecekler .. 

Ne~ork, 9 (A.A.) - Ofi: 
Lonpradan bildirildiğine göre 
Derne'nin 160 kilometre şarkın
da ve Mısır hududunun 120 ki· 
lometre garbında Tobruk'un düş
mesinin pek yalaın gibi gözüktiiğü, 
salı gecesi, gayriresmi bir mem· 
badan öğrenilmi~tir. 

İngiliz Hariciye Nezareti eks· 
perlerinin ileri sürdüğü fikre gö
re, General Wavell garbi Libynyı 
terketmeği, bütün gayretlerini 
Balkanlara teksif eylemeği ve 
Alman - İtalyan kuvvetlerinin de. 
rin surette Mısırın dahiline girme. 
sine mani olmak için büyük sıca
ğa, çöle ve Mısır hududunda bu
lunan kıt'aların harekatına güvcn
meği kararlaştırmıştır. 

disiplinli olursak !elAketin bliyüklU· pe~ ÇOK. ruu.Laroa bu.ı:;anıııaruı ... 
ğilnli rızaltabilirlz. Endışe saatleri
nin hepsinde beni dinlediniz.' Şimdi 
de tiyle yapacağınızdan eminim. 
Aranızda kalarak bUtlin keder ve ıs-
tıraplarınıza iştirak edecek ve köy
ll :par:t.i mUmcssillcrl \'asıtasile bU
tün Hırvat mlllctılo temas halinde 
kalacağım. Nc·rede bulunursanız bu· 
lununuı;, gerek orduda gerekse evi
nizde tam bir dısıplin sahibi olunuz. 
Allaha ve köylU partisinin birliğıne 
lnanınız. 

Yugoslav R esm i Tebliği 
Londra, 9 (A.A. ) - Yugoslav ba~ 

kı•mandanlığı Belgrad radyosu ''ll'3ı
tt ı-lle dUn akşam aşağıdaki ı·esmt 

teb!iğl neşretmiştir: 

EUtUn cephelerde harekAt lehlr:-.t . 
v• cereyan etmektedir. DUşmaıı h',l
cıımları en büylik şiddetle tardedil· 
mf'şl!'rdlr. Esasen bir dlişman rnd: ~ 
l5tal'yonu da bunu kabul etmiştir 
DUşmano. ağır zayiat verdirilmi,tır 
nuşı•.anta yapılan çarpışınnlarda bil
hassa hava kuvvetıerlmlz t:emay4lz 
etmişlerdir. 

Belgrada Hava Hücumlan 

Nasıl Oldu? 
Londra, 9 (A.A.) - Belgrad rad

yosu, Helg-rad'a karşı yapılan hava 
hlicumlaı ı hakltında aşağıdaki mıılü· 
matı vcm1iştlr: 

Pazar sabahı .dUşman tayyareleri 
Belgrad'a amansıı; bir hücum yap. 
mış ve bir çok masum kimselerin 
ölUmUne sebebiyet vermişlerdir. Bel
grad'ın bUyük bir kısmı harabeye 
dönmUştUr. Kahraman ve zulüm gö
ren Belgrad milleti, hUrrlyet ve şe
refini mUdnfaa ettiği için dUşmanm 
ilk ani ve tahriksiz kurbanı olmuş
tur. Belgrad'm harabeleri üzerine 
bUtUn cenup Slavlannm en bUyUk 
hilk~met merkezi kurulacaktır. 

Cenubu Şarki Mıntakasında 
Berlin, 9 (A.A.) - D. N. B. ajan

sı bildiriyor: 
Sırbisüı.nın cenubu şarkısindo Al· 

man kıtalan düşmanın çok şiddetli 
bir mukaveıncUnden sonra. arızalı 
arazi rnıntakalnrınıı giden mahdut 
yollara h!'ıklm mevzileri işgal etmlş
lcrdlr. 

Molotof -Matsüoka 
(Bn.~ı l Jncide) +* 

sebepleri lınkkında hararetıı tahmtn. 
ıc: ytlrUtmeUtedlrler. Bu mahfillere 
göre Sovyetler Birliğinin bu hare
keti, Sovyetler Birliğinin Bcrlinc 
karşı hassatan dost olduğu hissini 
vermekten uzaktır. 

Londra, 9 (A.A.) - Gothenburg
da çıkan Gotterbors Posten gazete
sinin Berlln muhabirine göre merke
zi Polonyad:ı Lldz, şarki Prusyada 
KoenlS"Sberg ve Polonyada Lublln 
şehirlerinde ışıklan söndUrıne ted
birleri nlınmaktadır. Bu şehirler 
Sovyct hududu civarında bulunmak
t llıılar. 

"''.ı' E;ıııtneı;e Ucl!i•<IOI. uUnıarın 11 .... 

c.ıuıerınocn uuı ae 6ayet sar.n v. 
ıara.-. ~eıanı .... lı ve uu saoan ~.ı ... 
"f te ae .::ıc.anı11: e gırnuş oıoUKı .. -
rını soyııycoııınm. 

l.ieçen şubat sonlunnda Eden ılc 
üencraı .Ulll J orta şar.Ka sunaercııı<. 
.ı:saucanlardn mUttehıt bır ccıme .ı.aıı· 

maK tçın bir şeyler yapılıp yap11a· 
mıyaca1,"lnı nnıamak iıncaıK Auna;; 
\'e Ankuı·a'ya gittiler. J:o.ğer tenuıı 

edılcn bu uç dcvıet berabcı oısaıaruı 
ellerinde altmış ıırı yctm~ tümcu 
bulunurdu. ~u kuvveun mliştcıek 

bir plAn dairesinde seri ve mUlteıu. 
hareketi Almanların karşısına bır 

mukavemet ytlkselteblllr. Balkanlar
da ve TUrklyede hUrrlyeUerl için 
harp eden \'cya harp etıneğo Amade 
bulunan milletlere yapabıleceğinılY. 

mUzaheret şimdi blzzarure mahdut· 
tur. 

Yunanistan, BUyUk Britanya. ve 
Türkiye ve Yugoslavya tarafından 

tamamlle yadımsız bırakılsa. bile 
İtalyan istı!Asının bidayetinde me
riyetc giren lngillz ittifakına sadık 
kalacak ve hem ltalyaya hem de Al· 
manyaya. karşı ölUnceye kadar harp 
edecel<Ur. Bu şerait altında vazife· 
mlz nşlkArdı. Yunanlılar bunlann 
kudret ''e gazabına knr.şı durmağo 

karar \"crdıktcn sonra elimizden gc· 
len her tlirlll yardımı onlara yapma!< 
bizim için bir şeref borcu idi. 
Şlmdl Yugosla\·yaya geçeceğim. 

Bu knhrnman ve yılmaz millet Nazi 
canavarını teskin için bUtün gayret
lerini sarfettl. Nıhayet Yugoslav 
milleti tehlikeyi gördU. Umumi bir 
isyan rağfjesile ayaklandı. 

Bulgarlstandnki Alman zırhlı kuv
vetleri cenubi Sırbistana doğru !:al· 
du ıldı ,.e artık Yunanistana karşı 
muhabbet göstermeğc !Uzum kalma
dığı için bUyUk kuvvetler de Yuna
nistana aktı. Fakat bu kuvveUcrl 
derhal kahraman Yunan ordulan hiç 
sarsılmad:ın karşıladılar ve kanlı 
mağlQbiyetlere uğrattılar. 

Hitler'in askert makinesini han 
gı istikamette \'eya istikamet· 
lcrde harekete getireceğini d ••• 
piş etmek çok tesadüfi bir şey otur. 
Herhangi bir anda adamızın lslilil.· 
sına teşebbUs cdebllir. Bu. önUnde 
gerllemıycceğlmiz bir imtihandır. 
Şimdi Bnlkanlıı.rdıı sUratle ilerliyor. 
Tiirklyeyc karşı dönebilir. Fakat 
Ukrayna hububat anbannı ve Y.a!· 
kruıya petrollerin( ele geçlrmeğc t 
şebbl!s cdeceğ'lnl gösteren blr çok 
alAmetler vardır. Fakat bir şey 

c.faba söyllycceğln.. Sir kere Al· 
lııntik muharco.-.ı }{azandtktan 
ve bizim için hazırlanan A· 
mcrlka malzem sın1n devamlı olaraJ=.
akmasını temin ettikten sonra, Hit· 
lcr nereye giderse gitsin, yeniden no 
kadar milyonlarcd insanı sefaletel 
sürllklcrse sUrtlklesın, biz. eUmizele 
adaletin ve <'CZ'.lnr:ı k l;cı olnrnk Ar-' 
k "I' rt 1 1 \ l\ 1 • \ z 
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Gümrüklerdeki Sahipsiz Eşya Satılıyor 
llıaıe tariht: 28/4/941 

Suçlu İlhami Bıçağını Çekince 
Tevfik'in Üzerine Yürümüş 

M.K.N. 
3235 

Marka 
Daimler 

No. 
Jttlktarı 

Kilo Gr. 
1360 000 

J>eğ;ed 

LL JL 
&72 62 

»}ya cinsi 
BincK owmoblli mllstamel 

Geçen kanunusanide, Beşik-ı 
taşta bir adamı 26 yerinden vu~- Dün 446 Bin Liralık ihracat 
maktan suçlu İthami ile Cevdetın , y ld 
muhakemesıne başlanmıştır. apı 1 

İkincı cezada cereyan eden bu Dün yapılan ihracat 446 bin lL 
muhakeme esnasında llhami bir radı~. Bunun üç yüz elli bin lira-
6Ürü tıcrkeşlik yaparak deli oldu- aını lrıgilizlere satılan tiftikler teş
ğuna kanaat getirtmek istemiş ve kil etmektedir. Geri~·e kalan Mı-
bir ara reis kendisine: sıra baJık ve tütün, lsvıçreye af-

- Otur deyıncc: yon 'Ve fındık, Amerikaya lületa-
lihamı: şı ve av derisi, Filistine kuru erik 
- Oturmam, d iye mukabele ve pestilden ibarettir. Orta Av· 

etmıştır. rupa memleketlerinden gelen si-
Müddeiumumi mahkemeye kar parişler artmış olmakla beraber 

ışı yapılan bu hareketin önlenme· tüccarlar bu taleplere müsbet ce· 
•sini ısteyince de l ıhnmi: vap vermemektedirler. Piyasa 

- Sen k rm oluyıorsun} diye durgundur. Anadoluya satı~laı 
söylenmıştır. dü~üktür. Yalnız kilosu 9 3 ku· 

Bu hareketleri üzerine suçlular ruştan 15 bin kilo kadar hava 
ve dmleyıcıler dışarı çıkarılmış, kurusu koyun derisi satılmıştır. 
ma:ıkeme icabını düşünmüş ve Hububat ısatışlan olmamıştır. 
yalnıL Cevdeti mahkemeye al· Yağlı tohumları topla)'an tüccar
..mıştır. llhami Adliye doktoruna lardan lbir .kısmı ellerinde biriken 
gönderılerek muay ene edildikten stoklardan bir kıs~ını satmağa 
,onra Tıb'bı Adıiye havale edil· hazırlanmışlardır. 
miştir. 

ikinci celsede sorguya çek•len 
diğer suçlu 16 yaşında Cevdet 
hadıseyi şöyle anlatmıştır: 

KCÇGK İLAN 
- Ben elektrikçiyim. İlhamı Okuyuculnnmız arasında 

ile tanışırı~. arkadaııımdır. Ken· EN SERi, 
dısine Ultldise gunu Beııiktaşta 
rasladım. Benı şıracıya götürdü. EN EMiN 
Orada beraberce rakı içtik. İlk EN UCUZ 
defa içtiğimden lbeni fazlaca tut· vQSıtadır. Alım, satını, kira iş-
tu. Benı oradan aldı, Beyoğlu~a lerln<te ~ ve işçi için istifade 
çıkardı. Orada arkadaşlara ras· 
\adık. Onlarla da biraz ıberaber 
gczdık, sonra aynldık. llhami ile 
beraber tekrar Beşiktaşa indik ve 
beni hiç ıtanunad,!jım T evfikın 
evine götürdü. Onunla ıberaber 
oturduk ve şarap içmeğe başla
dık. Sarho~um, h,atır için içer gi
'>i yapıyorc!ımı. Sir ara dışarı çık· 
.un. Odaya. geldiğim zaman şa· 

:ap koYımuşlardı. İçmek isteme· 
dim, kalktım ıgitmeok istedim. Jş. 

~nlz. 

.te -o sır;da T ev.fils boynuıma sarıl. r 
dt. ıBen manı olmak istedim. o 
aldırmadı, devam etti. Bu sırada 
lihami: 

- Ne yapıyorsun? dedi. 9 
da: 

- Sen ay:r.ı yat, sana be§ lira 
veririm. deyince bu teklif İlhami. 
yi çıleden Ç!kardı ve bıçağını çe· 
kince Tevhkın üzerine şa)dırdı 
ve saplamağa başladı. Ben şaşır
dım. O arada İlhami bana ne 
duruy~raun~ dedi ve bir sustalı 
çakı vcnii. Ben de korkudan 
Tevfikın bacaklarına bir iki de
fa sapladım. 

Bundan sonra İlhami ölenin 

DOBTOB 

BOBBOBONİ 
Eminönll • Nimet Abla gişesi 

önündeki muayenehane.sinde 
her gün hastalan kabul eder • 

,Tel. 2US1 

V&'l'.111 Claeted 
1.LAN J<':IYATLARI 

Başlık maktu olarak 
1 inci Sayfa Santtml 
2» » » 
a » 
4 » 
f) » 

» 
» 
» 
» 

» 

» 

Kurut 

750 
500 
S50 

aoo 
100 

DOKTOR --··· 
ÇİPRUT 

parmak izleri bulunmasın diye ıısı Beyoğlu Yeril Mallar Pa-
paltosunu, cajcetini, a)'akkabıları- zan karşısında Po ta f!()katr 

Cildiye n Zührevfye Miitelıaıt-

nı aldı ve ev.den çrktık. llhami ile köteslndo Meymenet apartımanı 

Ba.f,· Dlf, snıe, Grip, B.cnü.ti••ua 
twnalji. ~ .. Bataa Ağnlarmm Derhal ~eeer 

tc.••n ....... d t'-. TA~ttn.f!RtNMM sAltfCiMlı. 
Hl• \'~ PULLU ICUTUl.ARI ISRARt..ı\ ISTEYINlZ 

Harp Okuluna Havacı Subay Yetiştirilmek 
Üzere Sivil Liseden Mezun Olanların 

Kayıt ve Kabul Şartları 
1 - Llse olgunluk imtihanını vermiş bulunmak. 
2 - Aldıkla.rı mezuniyet diplomalarındaki kanaat notu iyi veya çok 

fyi bulunmak. 
3 - Olgunluk diploma tarihinden bir seneden fazla mUddel geçme· 

ımış bulunmak. 
4 - Sağlık durumu pllotluk hizmetine mUSait olmak. 

5 - Yaşları en yukarı 21 olmak. 

Not: 
BUı\harc hava muayene heyeti tarafından yapılacak muaycne<!e 

sağlık durumları pilotluk l!lnıfına mUSait görWmlyenler isterlerse harp 

okulunun diğer sını!lanna verilmek gibi hlçblr mecburiyete tAbl tutul· 

mazlar. Tam serbesttirler. Kendilerinin arzularına göre muameleye tAbl 
tutulurlar. 

Okul tedrisatı 15/Mayıs/941 de ba.şlıyacağından talip olanların, 
bulundukları askerlik şubelerine mUracaat edeceklerdir. Askerlik şube· 
!eri, yaptıracakları sıhhi muayenede mUSbet netice alanlar o•Takları ile 
harp okuluna sevkedileceklerdir. (2822) 

İnşaat İlanı 
Kazova lnekhan~si Müdürlüğünden: 
l - Tdkat vllAyeUnde Turhala 6 kilometre mesafede Kazova inek· 

hanesinde ya.pılao;ık olan c21865 ylrml blr bin sekiz yUz altmış beş> 
lira c45> kırk beş kuruş keşif bedelli buzağı ahın inşaatı kapalı zarf 
usulile ve 25 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 25/4; 9U cuma. günU saat 15 de Tokat Nafıa mUdUr
lilğü binasında müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat c1639 bin altı yUz otuz dokuz> lira ~91 
doksan bir> kuruştur. 

( - Eksntmeye girebilmeleri için isteklilerin muvakkat teminatı 
vermiş ve 2490 sayılı kanundaki vasıfları haiz olmaları ve en az 3 glln 
evvel müracaat edilerek bu iş için vilG.yet Nafıa. mUdürlliğünden alın· 
mış ehliyet vesika.sile Ticaret Odası vesikınsmr ibraz etmeleri lfizımdır . 

5 - Bu işe alt proje, keşif ve şartnameleri görmek ve daha fazla 
mal<lmat almak isteyenlerin Tokatta vilayet Nafta mUdUrlUğl.l.ne ve 
Turhal civarında inekhane mUdllrlU~ne müracaat etmeleri. 

6 - Teklif mektupları yukarda Uçüncü maddede yazılı ihale saatin· 
den bir saat evveline csaat l!l de> kadar komisyona getirilecek ve ko
misyon reisine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderile
cek teklü mektuplarının nihayet tayin olunan saate kadar gelmiş olma
sı ve iyice kapatılm19 bulunması şarttır. Posla<la olcaa.k gecikmeler 

kabul olunmaz. «2574> 

ı LiB A 
tDRAK TAM TAHLtLI 

Beyoğlunda Ağacaınll karfWndl 
Bursa sokak No. 1. yeni açılan 

'd rr ya lAboratuaruıda h&lka ~ 
!aylık olmak üzere yalnız (Pa· 

zartes!) gUnleri BİR LİRA Uc· 
retle idrar tam tahllll yapılmak· 

tadır. 

111- DOKTOR·KDIYAGEB • ~ 

CIVAD TAllSIN 1 
lDRAR - KAN - KAZURAT , 

vesairenin tahlillerini yapar. Oi
\'Rnvolu ortasında Tel. 23334 

ZAl."t - Sahibi olduğum 3995 

ayrıldık. Ben tekrar Beyoğluna •••• Tel: 4B35S •••il 
çıktım ve bir müddet ortadan ----------------------------

numaralı kamyonumun arka. plll.ka

sını zayi ettim. Yenisini alaca~m-

dan hUkmU yoktur. All • 

ilanı 
kaybolduk. .. 

Benr 
3233 :LI>\V' 1287/88 201 000 308 62 23 20 

2811 .JAI 2/ 6 • l 
3089 LHW 200 
2634 CROSLE 

191 500 1521 79 114 50 
105 ooo 67 sı s ıo 

38 500 326 60 25 00 

Nikel emlll.hından nikel sUl!Urdür 
Telsiz telefon aksamı fcnruyesi 
Demiı·den mihanikl makine aKsamı 
Bila. noksan alıcı radyo ( 2 acıet) 

Teğerli ipek mensucat 

Satış S 
:; 
3 
s 
3 
s 
s 
3 
s 
3 

3219 o 920 86 75 7 00 
3191 o 900 84 21 7 00 İpek mensucat 

3184 
3140 
3141 
3127 

23 000 571 9l. -.13 00 
3 420 336 45 25 30 
l 400 105 51 8 00 
2 340 168 00 12 60 

Ağaç ve deri ile mUrettep dcmircı körüğü 
İpek entari (13 adet) 
İpek karyola örtUsU 
4 ipek masa örtUSU, 12 ipek peçete 

3021 
3040 
3011 
1506 
3095 
3092 
3170 
3166 
2956 

3217 
6705 
6647 
2062 
1066 
3039 
2972 

A~res 

736 

MT'l.' 

2121 
GFMA 1 
KV 11169 
VAZ 203/ 218 

13 500 
6 750 
3 210 

4.649 000 
o 635 

142 000 
l 630 
o 840 
2 450 

20 800 
15 200 
ıs 200 

2113 500 
17418 000 

13 400 
o 620 

155 35 
73 75 

104. 68 
1867 ' 52 

65 75 
275 93 
165 10 

87 48 
22 48 

11 70 
6 00 
7 80 

130 11 
5 00 

20 80 
12 50 
7 00 
l 70 

119 60 9 00 
157 00 11 80 
158 25 lt 10 

30720 36 2305 00 
8579 73 644 00 

99 59 7 50 
78 67 5 10 

lhale Tarihi: 29/ 4/ 941 
Ttbbt alll.t 
Şark halısı 

Yün kumaştan dikllmiş kadın elbisesi 
Değirmen taşı 

Safi sunı ipek mensucat 
Mukavvadan mamul husus! markalı kutu 
Sunt ipek mensucat 
lpek mensucat 
Krem, tırnak cllı\sı, pudra, blryantin 

İhale tarihi: 30/ 4/ 941 
Dolu sinema filmi Transit 

> > > 
Dolu sinema filmi transit 
İpek miktarı % ıo a kada.r mensucat 
Adi ağaç boş sandık 

Pamuk Uurine dikilmiş gemici muşambası 
lpek astarlı deri kadın çantası, ipek astarlı 

3 
3 
3 
3 
l 

3 
3 

l 

l 
l 
l 

5 
3 

deri mUcevherat mahfazası. l 

Yukarıda e~satı yazılı eşya Uzerlerinde gösterilen tarihlerde saat 13 buçukta Sirkeci Reşadiye caddeSi 
Halı antreposu dahilinde GUmrOk Satış MUdUrlUğü müzayede salonunda 1549 sayılı kanun hUkmUne tc\" 
flkan ve 2490 sayılı kanunda yazılı şartlar dahlllnde ~ık arttırma ile saWacnktır. İsteklilerin belll gün· 
lerde saat 12 ye kııdar 2490 sayılr kanunda yazılr vesikaları ibraz eyllyerck 'o yedi buçuk pey akçelerin! 
vezneye yatırmış olmaları lfızımdır. İhale gUnUnden evvel 3 gün zarfında sabahlan saat 9 dan 12 ye kil" 

dar eşyaları usulU dairesinde a.mbnrlarrnda ahcılar görebilirler bu eşyadan maada her gUn mUteferril< 
eşya satışı yapılmakta olup listeleri salon illi.n tahtasında asılıdır. Telefon: 23219 (2805) 

T. iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesaplan 

941 iKRAMiYE PLA 1 
KEŞİDELER: 4 Şubat, 2 .Mayıs. 

ı Ağustos, 3 1kincile.frin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 liralık = 2000.- L. 

3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 
.( > 

8 > 
S5 > 
80 > 

300 >. 

750 
500 
250 
100 
~o 

20 

> 
> 
> 
> 
> 
> 

=1500.- > 
=2000.- > 
=2000.- > 
=8500.- > 
=4000.- > 
=6000.- # 

. . .. . .. 
iDARESiNi BllH IS BANKASlllDA 
iKRAMIVe:L.i lotESA.P Ac;,.ıı::ı 

1.tanbul Belediyesi llanlan 1 ,__ _____________________________ _.J 

Tahmin İlk 

bedeli teminat 
8200,00 2.ıo,00 İtfaiyede nıen·ut 2 adet ~f üzerine yaptı~ 

600,00 
Karoseri. 

·15,00 Karaağaç müesscsatı emtea kaınyonuna yaptırılacal' 
• Karoseri. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdıırlarr yukarda. yazılı işler a,yrt 
ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamelı\t :r.fU• 
dUrlUğU kaleminde görUlebilir. İhale 25/ 4/ 941 cmna gUnü saat H de 
daimi encümende yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin karoseri ımıı.ııt· 
hanesi sahibi olduklarına dair bir vesika ibraz etmeleri şarttır. Taliple
rin ilk teminat makbuz veya mektuplarile istenilen vesikayı ııarnııen 
ihale gUnü muayyen saatte do.fmt encUmende bulunmaları. (2833) 

Suçlu Cevdetin bu ikrarı üze
rine eski ifadesi okununca ifade· 
!erin - ayni olduğu anlaşılmıştır. 
Muhakeme, suçlu llhami hakkın· 
da Tıhbı Adli tarafından verile
cek rapora intizaren 12 mayısa 

inşaat 
Kazova inekhanesi Müdürlüğünden: 
1 - Tokat vilA.yctlnde Turhala 6 kilometre mcsa!cde Kazova inek· 

hanesinde yapılacak olan c19907 on dokuz bin dokuz yUz yedi> lira 
c40 kırk> kuruş ke.şlf bedelll boğa ahırı inşaatı kapalı .zarf usullle ve 

Climhuriyet Merkez Bankası 
talik edilmiştir. 

Yalancı Şahit Gösteren 
Bakkal Mahkum Oldu 

Bundan bir müddet evvel Fi
yat Mürakabe komisyonunun ka· 
{_er peynirine koymuş olduğu fi
yattan f~zlaya satan ve suçunu 
örtmek için de yalan yere şahit 
dinleten ve şehadete te,,,-wi:k eden 
Maçkada bakkal Ziyanın dün 
muhakemesi hitam !bulmuştur. Zi
ya ihtikar suçundan 2 5 lira ağır 
para cezasına ve dükkanının bi,r 
hafta karanmaııına ma'hkum ol
muştur. 

Ziya, çıraklarmdan Yani ve 
Mustafa birer buçuk ay hapse 
mahkum edilmişlerdir. 

1 1Glii4 1 
8 NİSAN Hl 

&apaıu.7 
Sterlin ü,24 
Dolar 132,20 
lsviçre li'rc. 30,79 
Drahmi 0.99,75 
Peçeta 12,9375 
Dinar 3,175 
Yen 31,175 
İsviçre Kronu 30,745 

F.6.bam ve 'hlavtı&ı 

1933 Türk borcu l 
1918 İstikrazı dahfll 
1938 İkramiyeli 
1933 İkramiyeli Ergani 
1934 Sıvas • Erzurum 
1932 Hazine Tahvilleri 
1934. > > 
1935 > > 
1838 > > 
Anadolu Demiryolu Tahvfli 
Demlryolu MUmessll Senet 
T. c. Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 

ı.. K. 
18 59 
21 75 
19 95 
20 32 
19 35 
61 00 
15 GO 
29 50 
52 87 
40 85 
40 75 

ııo oo 
Jt 60 

5 N J SAN 1941 VAZIYET/ 
25 gün milddetıe eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 25/ 4/ 941 cuma günü saat on beşte Tokat Nafıa mU· 
dUrlUğü b'tnasında müteşekkil komisyon huzurunda yapılacl;lktır. 

S - Muvak'.kat teminat cl492 bin dört yüz &>ksan iki> lira c85 
seksen beş> kuruştur. 

4 - Eksiltmeye girebilmeleri için isteklilerin muvakkat teminatı 
vermiş ve 2490 sa.yılı kanundaki vasıfları haiz olmaları ve en az Uç 
gUn evvel mUracnat edilerek bu dş için V'ilA..yet Nafıa. mUdllrlllğUnden 
alınmış ahliyct vesikası ile Ticaret Odası vesikasını ibraz etmeleri 

lAzımdır. 

AK T 1 F 
Kua: 

Altın: Safi kilogram 
Banknot. 
Ufaklık. 

Dahildeki Mmbir*: 

72.603,480 

• 
• 

5 - Bu işe ait proje, keşif ve şartnameleri görmek ve daha fazla TUrk Lfr&Sl • • 
mal<lmat almak isteyenlerin Tokatta vl1Ayet Nafıa rnUdUrltlğUne ve 
Turhal civarında inekhane mUdUrlllğUne mllracaat etmeleri. Hariçteki Muhabirler: 

6 - Teklif mektuplan yukarda UçUncU maddede yazılı ihale saa· Altın: Safi kilogram 6.156,184 
tinden bir saat evveline csn.at 14 de> kıı_da.r komisyona getirilecek ve Altma tahvili kabil serbeBt ...... •.:.:er 
komisyon reisine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderi· Dlğer dövi&ler ve Borçlu kliring 
lecek teklif mektuplannın nihayet tayin olunan saate kadar gelm1ş bakiyeleri • 
olması ve iyice kapo.tılmrş bulunması şarttır. Postada olacak gecikme· Huine Tahvilleri: .. 
ler kabul olunmaz. c2575> 

İnşaat İlanı 
Kazova İnekhanesi Müdürlüğünden: 
1 - To'kat vilAyctinde Turba.la 6 kilometre mesafede Kar.ova inek· 

hanesinde yapılacak olan cll018 on bir bin on sekiz~ Ura. <19 on dokuz> 
kuruş keşif bedelll anbar inşaatı kapalı zarf usulilo ve 25 gUn rnUddet· 
le ekSlltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 25/ 4/ 941 cuma gUnU saat 15 de Tokat Nafıa mUdUr· 
!Uğü binasında mUtcşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat c626 altı yUz yirmi altı> lira· c65> altmış 
beş kuruştur. 

4 - Eksiltmeye girebilmeleri için iste1dilcrin muvakkat teminatı 
:yermiş ve 2490 sayılı kanundaki vasıfları haiz olma.ıarı ve en az üç 
gUn evvel mUracaat edilerck•bu iş için villyet Nafıa :mUdürlüğUnden 
alınmış ehliyet vcslkasile Tica.ret Odası vesikasını ibraz etmeleri IA· 
zmıdır. 

Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılrfı 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tevtt
kan hazine taratmdan va.ki tediyat 

$eaedat Cm.dam: 
Ticaı1 seneUer • • • • 

EaAam ve Tahvilit Ciisdamz 
(Deruhte edilen evrakı nP.Jı:dl

A - (yenin kal"Şılığı e8h&nı ve tah
(villt' (itibari kıymetle). 

8 - SerbeSt esham ve tahvillt • 

A.....ı..r: 
- Altın ve döviz Uzerfne &vans • • 

Tahvillt üzerine &va.ns • • • 
l:lazineye kısa vAdc!l avans • • • 
Hazineye 3850 No. ıu Kanuna ~öre 
açılan altm karljllıklI avans • • 

102.122.602,88 
6.572.4M,50 
1.029.299,14 

337.823,05 

8.659.164,97 

49.740.261,86 

158. 748.563,-

20.230.442,-

271.626.678,49 

45.801.316,93 

7.926.616,17 

8.138,88 
7.808.722,-

-,-
126.084.926, 75 

s - Bu işe ait proje, keşif ve şartnarneleıli görmek ve daha. fazla 
malQmat almak isteyenlerin Tokatta vUA.yet Nafta mUdUrlllğUne ve 
Turhal civarında inekhane mUdUrlUğUne müracaat etmelerL 

Milleclarlar: ..................................... _._ ... ..,._. 
Muhtelif: ..... ~_. ..................................................... .. 

109. 724.358,52 

337.823,05 

58.399.426,83 

188.518.121,-

271.626.678,49 

53.727.933,10 

133.901.787,63 

4.500.000,-
8.704.121,72 

779.440.250,34 
6 - Teklif mektupları yukarda QçUncU maddede Yazılı ihale saa

tinden blr saat evveline csaat 14 de> kadar komlsyona getirilecek ve 
komisyon reisine makbuz muka.bllinde verilecektir. Posta ile gönderi
lecek teklif mektuplarının nihayet tayin olunan saate kadar gelmiş 
olması ve iyice kapatılmış bulunması şarttır. Postada olacak gecikme-
ler kabul olunmaz. c2573> 

Snhlbl ve Neşriyat MUdUrU: AH;\IET EMİ~ YALMAN 
Basıldığı Yer: VATAN MATBAASI 

PAS IF 

Serım.ye: ................................................. . 
!btiyat Aqe.İ: 

Adi ve fevk&lAde • • ' • • Busust • • • 
Teclarilcleki Ba..&rnotW1 

Deruhte e<:lleıı evrakı nakdiye • 

Kanunun 8-8 iDcf maldelerine tevtt· 
kan hazine tarafından v&ki tediyat 
Deruhte edilen evrakı nakdiye bakJ-
yesf. • 
Ka.rşıbtı tamamen altın olarak 
11Aveten tedavWe vazedilen. • • 
Reeskont mukabili llAveten tlK!ınille 
vazedilen. • 
Haziııeye yapılan altm karfılıkJı a-
vanıı mukabili 3902 No. lı kanu:ı mu• 
clbinee ilJ.veten tedavWe vıMClll.eııı 

Mndmt: 

TUrk Lirası . • 
Altın: Safi Klg. 877,150 

S160 N .. la kalaııuıa cire llMlneye 
açılan a•ana mukabW tevdl olunan 
aıtmıar: 

Safi kilg 55.541.930 

Döviz T aabhiidab: 

Altına tahvili kabil dövizler • • 
Diğer döVizler ve ala.cakiı Jdlrfng 
bakiYeleri , • • • • • • 

6.188.666,15 
6.000.000,-

158.748.fi63,-

20.230.442.-

138.518.121,-

17.000.000,-

250.000.000,-

59.500.000,-

70.313.498,27 
1.233.782,03 

78.124.167,90 

28.242.484,-

Muhtelif: ......................... .... ......................... 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 

İskonto haddi % 4 Altın üzerine avans Of,. :1 

15.000·()00 ..... 

a415 
12 .188. 6vv• 

5 ... 2so.sO 
71. ~ 1 • 


