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Pttısır Harbe 
Girecek mi? 

lncilizl« Mısırı kendi 
oaa dam•rları bildikleri 
İçin müdafaa ediyorlar 
Ye edecekler. Ancak bas 
diaabn inki§af tekilleri 
Mıaarı harp sabası haline 
IOkmıya doğru gittiğine 
röre Mısırlıların ela kens 

toprak ve iıtiklalleris 
ni müdafaa için harbe 
ıirmeleriai icap ettire
cek bir vaziyetin ortaya 
çıktıjı görülüyor •• 

~: ETEM iZZET BElNCE 

Aıekarada11: 

.~•aa_t-a Mlsır ve Siiveyşi 
:~ Şimali Afrika, Akde
:: Ve ona Şark İagiliz İmpara-
r1.._, yıkmak tasavvuna kars 

llltıı411 İagilizlerirı ile bütün kud
'-t 1't> imki.nlan ile l>u l>iilgeleri 
~ loöicelerdeki mevzilerini JaÜs 

~Ya lu.zırlandıklan artık ta
lı. . _ilk ebniş ı...1uıa .. ,-or. Esasen; 

ril1zleıin Fraasanın ç;külme 
~ l>oz.dmasındaa SODl'a; eı:ı. l>üs 
~ 4illatleriııi üerine çevirdik§ 

ve lhtiı1111mb lıirinei plana 
~ harekiıt sah3S1 da Orta 
">it ~ A&üca idi. 

l.Cillzler; lterbin Jııirinei safhas 
~. lllUtlakıı Akdenizde ltaIJedis 
.':'""Cini çok iioeffen takdir etme
~eaplan içinde Almanyayı Av· 
ltt klt'asm<la muhtelif wsıile
~e ~ .., yorulmıya sev
tı-J""lerkea; kendileri Afrikadaki 

,_ ... dUMJnu iınha eylemek 
..:~ cüttüler ve nitekim Gra: 
llt ili erchılan ile Habeş ve Somali 
~ıırnu -lııvettiler. Halıeşis
liııı ki ııon ltalyan mukavemes 
ı.}_ """ Dllk Daost'un Goadora 
\"'ftalne çekilmiş buluna~ kıtaa
..:;- kırılmak üzeredir. Trabluss 
·'r · hamleyi hazırlıyan ve tekrar 

~ ı. l8ı? kapılaraa dayanan Alman
,..lyıııı taama ordusu Sicilyadan 
~len yeni tümeulerdir. Bu
)' birllkte Almanlarıa Afrika§ 
~ daha çok asker geçirmek hus 
te 31ltıda mulotelif tedbirle.- peşin· 
'-r ltoştuldarı ıla glirülöyor. Bun
~raeında, bilhassa İspaeya yo
lq· 8.ll ve .FranS1z gemilerinden 
ıı_ i1-de etmek istedikleri mulıaks 
~it. A:rııi camanda Alman pla
lıı ~~ •Orta Şark • Mısır • Afrika• 
'4 Cılız İmparatorluğuna muhtelif 
~tat.rdan ve billtassa hava kuv-

leri ile taarruz etmenin de es 
:Slı bir hesap unsuru teşkil ettiği 
ili liliyor. Alman ve İtalyanların 
ilıl t'atıe Egedeki adalara yerleş
~;lerinin bir manası da hudur. 

4 
1lit ve Kıbrısı düşürmek Şarki 

"e lı.denizde herhalde birinci gayr 
1 hedeOeri olacaktır. 
l'illıakika, bu iki adayı düşür

~\, ihraç yapmak çok zordur. Fas 
~ Alınanların bu adaları JDÜs 
~ adt !tava taarruzları ile tahrip 

llaratütçü kıt'alarla işgal ets 
(»ev.D 5 tac:I 9Hifecle) 

YAKINDA 
ON T.CLOUF'ta 
AŞLIYOR 

O N U N 
liAYATINI 
Anlatıyorum 

\'•-=aa: Haluk Cemal 

..... k, lltal, zevk, Ulks, malls 
tuııııy,,t, btırnp, saadet ve ö
"'Uıoı..ı.. truı:enişl .• 

YA 

• .. __ ,.... _____ -- -- ...,,.... 

çın ltarhiıtde 4e tanklar hüyfilı: rol oynuyor 

Hamburg ve 
Bremen ter
saneleri tuz-
la buz oldu 

Hava hücumuna 400 
kadar İngiliz tayya

resi iştirak etti 
Londra 10 (A.A.)- B.B.C. 
Bu perşembe gecesi 300-400 kas 

dar tahmin edilen İngiliz tayyare§ 
!eri Almanyad• bilhassa Hu · 
lıu.rg ve Bremene son derece şid
detli bir taarruzda bulunmuşlar
dır. Hava dafi toplarının müthiş 

(Den.mı 5 ine! Salılfecle) 

Amerikalılar 
Kızıl denize 
muntazam va· 
pur seferleri 

yapacaklar 
Vaşington 10 (A.A.) - Amerika 

Deniz Encümeni, Amerikada kay§ 
dedilen vapurların Kızıl denize 
muntazam servisler yap~ağını 

bildirmiştir. 
Encümen, fazla tafsilat vermek

ten içtinap edvek şunu beyan ets 
miştir: 

cBizim siyasetimiz, gemilerin 
harekatı hakkında İngiltereye za. 
rar verebilecek haberleri ifşa et. 
memektir.> 

Amerikada 
Alman serma
yelerine de el 

konuyor 
Vaşington 10 (A.A.) - Amerika 

hükumetinin Farbenindüstri Al
man tröstünün sermayesine el 
koyduğu haber alınmıştır. Zira bu 
tröst, tröstler hakkındaki kanun 
ahkumına mugayir hareketinden 
suçlu tutulmasına cevap verme -
miştir. 

Mütekait ve ey· 
tam maaş yok-
1 amaları bu 
sabah başladı 

aeıedlye ve ldareı 
bu ıusl yedek Uerln
kl de Pazartesiye 

başlıyor 
Mütekait, eytam ve eramilin 

maaş yoklamalarına bu sabahtan 
itibaren başlanmıştır. Yoklama • 
lar bu ayın 25 in<!i gününt kadar 
deva.ı:n edecek w hergün saat 

ille- ş kıcl iülf-) 

Gölgede 47 
hararet dere· 
cesi altında 

muharebe 

Norveçte ele 
geçirilen mü· 
him siyasi 
vesikalar 

Tobruk'ta bir 
k ı ı ı m Almanlar 

tesum olclu 

1 

Norveçlilerin nasıl 
menfi mukavemet gös-

1 terdiklerini anlatıyor 
Kahire 10 (A.A.) - Şiddetli 

kmn fırtınalarının Tobruktaki ha
rekiitı zorlaştırdığı öğrenilmekte

dir. Kum frtınalarından İngilizler 
kadar Alman ve İtalyanlar da ız
tırap çekmektedir. Bilhassa hara
ret derecesi gölgede 47 yi bulmuş§ 
tur. Bu hararet derecesi 25 güns 
dcnberi devam etmektedir. Fakat 
çöle dahıı alışık olan Avustralya
lılar Almanlardan ziyade mukas 

(Devıımı 5 ine! Sahifede) 

Londra 10 (A.A.) - Mart a • 
ymda Lofot'en adasına yapılan tas 
an-uz esnasında Norveçte çok mü· 
him vesikalar elde edilmiştir. Bu 
vesikalar, bu kere, bir beyaz kitap 
halinde neşrolunmuştur. 

Vesikalardan bir tanesini, Nos 
elden biraz evvel Norveç Başku
mandanı General Von falken • 
Horst'un Oslo'dan gönderdiği bir 
tahrirat teı;kil etmektedir. Gene
ral, bu tahriratında diyor ki: cGÖ· 

IDevomı: 5 inci sayf.wla) 

Askere çağrılanlar 
Muayyen zamanda davete ica
bet etmiyenler ve çağrılanları 
saklıyanlar hakkında ki Askeri 
Ceza hükümlerini yazıyoruz 

Şehrimizden ııırası geldikçe; 
bir talim devresi için silAb. altına 
çairıJan gayrimilslirıı vatandaş
lar mensup olduklar' askerlik ~u
belcrine şevkle mürcaate devam 
etmektedirler. Bu davetten vak
tinde haberdar olamamak veya 
takdirsizlik gibi hatalan yüzün
den tek tük gecikenler de Askeri 
ceı.a Örfi İdare Kanununun bu 
hususta ağır büküm1eri muhtevi 

Maarif Vekili 
bu sabah An
karadan geldi 

Vekilin lmtlb. nıar 
ha ı-ın aze e • 

mlze be anatı 
Maarif Vekili B. Hasan Ali Yü

cel bu sabahki ekspresle Anka • 
radan şehrimize gelmiştir. Vali B. 
Lutfi Kırdar ve Maarif Müdürü 
Tevfik Kutla diğer maarif erkanı 
tarafından karşılanan Vekil doğs 
ruca Vilayete gitmiş ve Vali ile 
bir saat görüşmüştür. 

B. Hasan Ali Yücel bir muhar. 
ririmize şu beyantata bulunmuş· 
tur: 

c Bu yıl tekmil mekteplerde im
tihan ~ticeleri iyidir. Bu netice 
geçen yıllara nazaran çok mucibi 
memnuniyettir. Kat'i muvaffa • 
kiyet nisbeti de yakında belli ola. 
cak ve ilan edilecektir.• 

Maarif Vekili şehrimizde birkaç 
gün kalacaktrr. Bu ara imtihan s 
!arda bulunması da muhtemeldir. 

olduğunu öğre~rek vazifelerini 
ifa için şubelerine koşmaktadır

lar. 
Kanunu bilmemek veya haber

dar olmamak bir rnnzeret teşıcil 
etmiyeceğinden alAkadnr olanla
rı ikaz etmek Ozere Askeri Ceza 
Kanununda mevcut hilküm1erden 
bazılarını yazmayı faydalı bulu
yoruz: 

(Devamı 5 bıcl Slbl!ede) 

1 Şehrimizde ihti· 
kar suçile tevkif 
edilen ilk kadın ! 
Ayrıca illi cmaşçı 
ı lotogral~ı da 
kemece ovtıı 

Beyazıtta fotoğracılı.k yapan Tanaş 
isminde biriyle tc.tg· t.ı. t . t·ı .. ı ~ ıkı 

ihtikar suçuyla Asliye :ı..1nc1 Ceza 
Mahkemesine ~rilmişlerdlr. Neticede 
bunların tevkif ediUp mevkufen mu
hakeme edilmelerine karar wrilmiş

tlr. Marika 1.iilll Korunma Kanunu 
hükümlerine göre ıchrimizde ihtik.Ar 
suçuyla ilk tevkif olunan kadındır. 

Diğer taraftan Beyo~lunda Ceylan 
kumaş majiazası sahibi Onnik ile tez
ıAhtarı Dimitrl Fol! de dün lhtikiir 
suçuyla ayni mnhkcme karariyle tev
kil olunmuslarclır. 

Dünkü celsede kontrol memurların
dan şahit sı!atiyle dinlenen Bayan 
İffet Halim: 

- cTezg!lhtar sordufumuz bir ku
ınaşın metresine 30 lira istedi. Ustası 
bizden §Üph.elenlı1ce: cKuınas 1 met
re !!S snnt i::ndir. 20 liraya veriyoruz> 
dedi, demijtir. 

1 .. --------~ 
Balkanıar4a 

Vaziyete bakış 

Almanya 
Tür ki yeye 
taarruzdan 
çekinecektir 

y-

1 

! Balkanlara b ı r 
mtıyon Alman 
askeri tabşit 

\...._ edilmi _; 
-

İtalyanlar Sisam ve 
Furni Adalarını da 

işgal eltiler 
Anado1u Ajansının ne;;rf"'ttiği 

son italyan tebliğinde, itnlyan pi
yade ve bahriye nıüfrczclcrüıin 

deniz ve hava kuvvetlerinin me
sai birliği ile Sisaın ve Furni ada
larını da işgal ettikleri bildiril
mektedir, 

(D<'vam 5 inci s:..bifede) 

"""'--------------~ 
Amerika'nın 
yardımı ile Hit· 
lerizm Avrupa· 
dan atılacaktır 

Lord Hal~faks'ın 
yeni beyanatı 

Bir İngııız harp gemı~ınde hava dafi mitral~O'.Zu 

Amerika, Atlas denizindeki mü
cadelen~n ağırlığını yüklendiği 
zaman, lngiltere Akdeniz havza
sında hava ve deniz kuvvetlerini 

takviyeye imkan bulacaktır 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
Atlas denizinde ne oluyor? 

Atlas denizinde Am.ral Rea -
der'in denizaltıları s hava kuvveti 
!erinden büyük yardım gördükleri 
halde s geçen harbin Amirali Tir
pitz'in denizaltıları kadar gemi ba. 
hramadılar. Bu iddiam, gelişi gü. 
zel bir düşünce değildir. Rakam· 

!arla is bat edcbiliril1'.': 
1917 nisanında, Amerikan.'! lıar

be girdiği sırada Alman deniza!. 
tıları 880 bin tonilatoluk gemi ba. 
tırdılar; bu harpte 2 mar '.a bıten 
hafta sonunda Alman deniz ve ha

va kuvvetler:nin batırdığı gemi 
hacmi, ancak 141,314 toniliıt dur. 

(Devamı 5 in<.\ Sahifede) 
Mineapolis 10 (A.A.) - Lord 

Halifaks, dün İngilterenin Ame • 
rikan yardımı ile Avrupadan llits 
lerizmi koğmağa muvaffak olaca§ Ta h 
ğına emin bulunduğunu söylemiş
tir. 

il e i ızlarımız 
;... ·· nüllü hasta a,. 
ursları açılıyor 

Albay Lindberg hakkında fil<. 
rini soran bir gazetecinin sualine 
cev.aben Halifııks dcmşitir ki: 

cBen nasıl kendi kanaatimde 
samimi isem, onun da kanaatinde 
samimi olduğunu zannediyon:m. 
Fakat bazan Lindlıerıı'in dünva 
işleri hakkında çok büyük batalı 
fil<irleri var.• 

Sarhoş şoförün 
tedbirsizliğine 
kurban giden 
bedhahtgençler 

Harbiyedeki müellim 
kazanın iki kurbanı
nın cenazeleri bu sa-

bah kaldırıldı 
Evvelki gece Harbiyede sarhoş 

bir şoförün bir tedbirsizliğine kur
ban· giden Güzel San'atlar Akar 
demisi Yüksek Mimarlık Şubesi 
son sınıf talebelerinden Fuat Tay. 
mania Kemal Soymanın cenazele
ri bugün saat 11 de Şişli Çocuk 
haslan..,sinden büyük ve hazin me
rasimle kaldırılm;ştır. 

Cenaze alayına iştirak için Gü. 
zel San'allar Akademisi tekmil 
muallim ve talebeleri saat 10 da 
Fındıklıdaki Akademi binasından 
hareket etmişler ve hastaneve ırel. 

(Devamı 5 inci s.ıııt..le) 

r 
1 İS LAM 
Anılklopedlıl 

Üçüncü 
Fasikülü çıktı 

fiyatı 100 Kuruş 
Yarıdan tilad<oıl Celll --delerinden ~-üp eden ı.u 

f Ulü Maarif VekUillt Yas 
ymevlerinclen ve !>Utta kitapçı-
lıardan &ra.ymıor. e:38t4» 

L J 

• • 
ıçın 

kıcı 

Bu sabahtan itibaren Parti ve Hal· 
kevlerinde kayıtlara başlandı 

Şehrimizdeki yüksek tahsil, lise, ı 
orta mektep ve san'at okulların
daki kızlarımızdan gönüllü hasta 
bakıcı hemşireler yetiştirilmesi 

kararlaştırılmıştır. Bu hususta 
Halkevleri, Halkodaları ve Parti 
Merkezlerinde bu sabahtan iti • 
baren kayıtlara başlanılmı tır. 
Kurslar her hastanede açılaca ve 
sabahları saat sekiz buçuktan 11 e 
kadar ameli dersler, 11 den 12 ye 

Tarihi Kırkpı
güreş le ri 
başlıyor 

nar 
yarın 

Bu ıabah Edirne 
mebusları ve peh
livanlar E ıra ye 

-

hareket et Der 
(YIUISl Botincl SayfMla) 

Ki SACA 

BOÖAZLAB 
Türkiyenin politikasııulaa 

Çerçil de mem•ua, Diller de. 
İngiliz Başvekili, Türkiyenin 
hattı hareketini takdirle karşı• 
hyor. Bitler, l>üyök harpten 
sonra, Türk yurdunu esaretten 
ktırtaran Atatürkten hayran· 
lıkla bahsediyor. 

Biz, BoğazlRTın üstüede, lıir 
sulh kalesi halinde sapasağlam 
duruyoruz. Elimizde silah, &ö~ 
ıerimiz llfukta. 

Fakat, yalnız, 80 lik ihtiyar 
Loid Cerc Efendi, bizim tuttu
ğumuz yoldan mt>mnun değil!. 
Bö~azların iistiindc bir arslan 
gibi duran Türldyc:rden, Bo-

kadar da nazari dersler yapıla • 
caktır. 

Her hastanede miktarı kafi mü• 
ı-acaat kabul edilir edilmez kurs
lar faaliyete geçecek ve 20 • 30 gün 
sürecektir. Ayrıca ilk mektep me. 
zunu bayanlar için de hastaba -
kıcılık kursları açılacaktır. Bu 
kurslar 45 derslik olacak ve şeh • 
rimizde ilk partide 1700 gönüllü 
hastabakıcı yetiştirilecektir . 

Petrol borusu 
yanındaki 

uçuş meydanı 

Rutba tayyare 
meydanı lngiliz· 

larin elinde 
Kahire, 10 (A.A.) - Röyterln bil

dirdiğine a:öre, Rutba tayyare mcyda .. 
(Devamı 5 inci 1 ..ıaı 

ğazlara dair hesap sernıağa kal· 
kışıyor. 

Ötede.beri, Loid Corc hafı
ııasının uyıflığı ve dal&ınlığı 
ile meşlııurtlıır. lllontrö mukave
Jenamesiııin hükümleri apaçık 
meydanda ve Türkiye, bu mus 
kaveleaame hükümlerini, asla 
şaşmaz bir titizlikle yerine ge
tirirken, hala, Boğazlar vaziye· 
tine dair şu veya bu şekilde 
hesap sormak, kuşkulanır bir 
tavır ve eda takınmak, ancak, 
Loid Corctan beklenir bir lıal 
ve keyfiyettir. 

Fakat, açıkçasını söylemek 
lazım gelirse, Loid Corc Ffen
di bizlerden hoşlanmıyor. ws
seliinı!. 

Aman, sanki, hatırımız ka-
lırdı, Loid Cor< Efendi! • • 
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KADIN 

ÇORABı 

Kadınların çorap· meıeleıi, 
iıte nihayet bll§ımıza hakiki 
bir çorap ördü· Gazeteleriıa 
yazdığına göre, Fatihte, bir 
kadın, çorap paruı vermiyen 
kocasını müteaddit yerlerin
den bıçaklamıtbr· 

Burada bir me.ele var: 
Koca, çorap parasını ver

medi mi, veremedi mi? •. Çün
kü, malüm ya, kadın çorap
ları §İmdi atq pahuına.. Bir 
çorap ta iki üç defa ancak gi
yiliyor. 

Allah bweri muhafaza bu
ı;uraun ! 

AKI DE 

ŞEKERJ 

Bir gazetede okuduğuma 
!lÖre, §ekerciler, akide ıeke

rine, sıhhate muzır boyalar 
karıttırıyorlarmıı Geçenler• 
de Osman Cemal de yazmıt
tı. Şekerciler, öyle has bir bo- . 
ya bulmuılar ki, bir gramı ile ı 
yüzlerce kiJo ıekeri boyuyor
l&rmıf .• 

Fakat, akide ıekerine za. 
rarlı boya kötü teYI 

Aman dikkat, aki,.;leleriJui
zi bozmıyalıml 

KAGITHANEYl 

RAGBET 

Kırk yılıdır, papucu aama 
atılan Kağıtha.neye tekrar 
lıtanbul halkının rağbetini 
çekmek için, Belediyemizin 
bazı tedbirler alacağını, ga
zeteler yazıyor. 

Rivayete göre, Kağıthane 
deresi temizlenecek. Burada
ki lar kahveleri tanzim olu
nacak, daha temiz, rahat bir 
ıekle aokulacak!. 

lyi, hoı haberler •• 

Modern Mı 1 jl 
sırçarşısı .... .._.. __ ... _ 
Bir hey'et yeni p.-.oje 
için dün mahallinde 

tetkikler yapb 
Mısırçarşısının modem bri hal 

vekline 90kulması için yeni lıir 

proje hazırlanacağını haber ver. 

miştik. Belediye ve Müzeler fda. 
resı erltanınd.ın mürekkep bir he
~t dün Çarşıya giderek tetkik • 

lerde bulunmuşlardır Çarşının ta. 

rihi kıymetine halel gelmeden ta
d i guç bir iş telakki edilmekte. 
dır Çar ya yeni elektrik tesisatı, 
soğ k hava depoları yapılacak ve 
boyanacaktır. 

ViLAYET rı~ BELEDiYE: 

* Mahmutpaşadaki Sadrazam 
Mahmutpa~ türbcsl>ıin tamir e
dilerek meydana çıkarılması için 
Yakıl.ar İdaresıne müracaat eden 
Belediyeye muvafakat cevabı ve
rilmiş•ir. Buradaki çinilerin eşi 
yalnız Burs3daki Yeşaturbede bu. 
lunmaktadır. * Üsküdar meydanının tanzimi 
içın dıin Müzeler Müdürlugünde 

bir toplantı yapılmıştır. Üskıldar 
meydanının bir kısmı Arkeolojik 

park halt e konaca tır Müzeler 
Müdürlüğü burada yapılacak yeşil 
saha ve ç çeklikler arasına tarihi 
eserler \'"e heykeller koyacaktır. 

TiCARET rıe SANAYi: 

* Naftaımtn kılosun11n 150 ku
ruşa kadar sa :.ılmasını nazarı dik.. 
kate alan Fiat Mürakabe Bürosu, 
pahalılığın seh<'pkr.ni ar~tırma. 
ğa başlamıştır. * Tuhafiyecilerın yeniden tas
nifi kararlaştıktan sonra Fiat Mü. 
rakabe Komisyonuna yapılan mü. 

racaatlar faz!Jlaşmış\ır, Tuhafi -
yecilerin hemen hepsi, birinci sı. 
nıf addedilmc!crmi istemektedir. 
!er. Fakat, komisyon bu talepleri 
top y~k!in reddetmektedır. * Halit tipi ayaldı;abıl n hak -
kında yapılan tecrübe ve te kik. 

alan haberler 
Şehirde bir takım şa~ialar do· 

!aşıyor. Kendi arzularile Anado
luya gidenler, bir rivayete göre 4, 
diğer bir rivayete giire de 7 yıl İs
tnnbula ndet edemiyecekler, git
tikleri Anadolu kasaba veya şeh
rinde kalınağa mecbur edilecek
lermi~!. 

Bu ~ayiauın, en itin1ada drğer 
ve salahi)·ettar kaynaktan aldıl:ım 
habere i. tiaaılen yalan olduğunu 
söyliyebilirim. 

Bu şayialar, bir takını lıtt~usi 
maksatlarla •·e malüm propııgan- 1 

dacılar tarafından, veyr:ı hsi 1 

menfaat \'e karları ıçin bir takım 

şerefsiz insanlar tarafından çıka
rılmıt uydurma şcylcrdır. Auado
luya gitmek, iÜpbe yok ki İstan· 
bulda içtimai ve iktı adi bir ha
dise olmuştur. Bu hiıdbl'dm fay
dalanmak • tiyen namertler var
dır. Türlii lfsatlarln balkı aldat
mn;':a çalışmaktadırlar. 

Anadoluya gitmek arzusunu 
gösteren vatandaşların menfaat
lerinin bozulması değil, bilakis, 
onların her türlü maddi ve ma· 
nevi fa~·rlalarını ıyanet etmek 
matluptur. Devletin siynscti bo
dur, arzn<u. kararı bu yoldadır. 

Parnsilc veya meccanen seya
hat arzusıınu izhır eden her va
tandaşa, bütün devlet daireleri 
azami kolaylığı gösterecektir. Bu
nun için de aliıkndn makam ve 
daireler birçok emirler tebliğ et
mişlerdir. 

\'eni harpte, şayia ve propag'lln· 
dn dü,manııı en faıla kullandığı 
silahlardan biridir. Türk utan

. daşı selim aklı ve ıdraki ılc bu 
silalıın hedefi olmaktan kurtula
rakttr. 
Ağııdan a!ıza, ktılaktan lmlağa 

yayılan hiçbir habere inanmayı-
nez. 

REŞAT' l·.EYZI 

Süvey olile ge
lecek maller 

• 

Günün meselesi: 
• • • care ısı 

• 
rasız 

Sinemalar 
Halka mekteplerde, aa ı Halkevlerinde mecca
ni filmler gösterilecek 

• 
I stanbul şubesi için ayrılan 
binada hazırlıklar bitiyor 

Ticaret Ofisinin tam kadro ile 
şehr•:nizde fa:ı~lyete geçmesı içın 
hazırlıklara devam olunmak a • 
dır Yenı postane kar ~ında Valde 
hanındakı dairede yakında faa -
liyctc bnşlanacaktır. Tüccarları • 
mız Ofisin teşekkülünü mcmnu
nıyetlC' kar§ılamışlardır. Ezcümle 
bır tüccar demiştir kı: 
•- H r tüccar Ofıse b:r rakip 

deği bir yarclıırcı ve bır nazım 
gözı. bakacaktır. Oiısin faal> eti I 
tüccarın cknrğl!' eıınden almı • 
yaca'<, yeni yem urık "llar açacak. 1 
tır Hük(imctin, hükmi ,.ıhsıycti 
ha.z hır •eşekkül hali'e ve adeta 
bir l!'eslekdaş sıfalile ticarete gir
me üccann karşılaştığı bir ta. 
kım a-:"teli miişkülatın anlaşılma. 
sına ve ortadan kaldırı:!IlllSUla hiz· 
met eder. Zaten Of; ih'ısas sahibi 
tüccara karşı .st .ı goster<'m! • 
yecek, olanlarla işbır 1 ıği halinde 

miştir. Bu sirkulerde Ofisin işti
gal mevzuu şliyle gösterilmekte • 
dir. 

a) Halk ve M lli Müdafaa ihti. 
yaçları ıçin muktazı her türlü 
madde \"e malzemeleri tcdarık et
me!<, lüzum gürulcc k iaşe mad. 
edlcrinı satın almak, satmak, bu 
hu;;usta ic 'Jeden ıthalat ve ihra. 
catı yapmak, bu maddel~1cn s'ok. 
!ar \'Üc;,ıdr getirmek, bun arın tev. 
zi ve fı,ıtluını te. it etmek 

b) Ofıs, T caret Vekiı ın•n 
1!1ÜSaadc le i •'gal menuu a gı
ren ; · lcrdC' d c r l>u mi ve haki. 
ki şahıc arla anlaµrak "!lukavP • 
ı !C'r ven ır \-e .. :-lann mesa·stne 
iştırak edeb• .r. 

c) Ofis, Ticaret Vekaleti~ln 

müsaadcsi!c memle!·ct ıç o-e 
dışında :t 7Ul!' görd.:ı;.; yerlerde 
teşki at yapar şubeler a a. ve a
janlar bulundurabil'r 

Sınemaya müsait salonları bu. 
lunan şehrimiz Halkevlerinde ve 
mekteplerde halkımıza meccani 
füimler gö.,terilmesi kararlaşmış· 

tır. Parti bu filimlcri hazırlamış-
tır. Bunlar arasında cKahraman•, 
•Reisicumhurumuz !nönünün 940 

da l\Ieclistc söylediği nutuk., 

•Yardım sevenleri tanıyalım• fi. 

!ımleri vard.:r. Yakında !ilımle -
rin gösterilmesine başlanacaktır. 

Di er taraftan Zıruat ve Sıhhat 
İç imai , fuavenet Vekaletleri ta· 

raf mlan hariç memleketlerden 

getirtilen muhtelif mevzularda is· 
tıfadeli fT mkr d~ buralara gön. 

derilcrek parasız olarak harkese 

gosterı'e-cektır. 

Ayrıca köylere seyyar sesi. filim 
tT'ak•-clcrı de gönderilerek köy 

meydan'arında veya müsait köy 

odalarında g celeri köylülere mec. 
ca n go 'erilecektır. 

-----o----
rera 

Ya :ı: Ahmet Ş 
Demokrat devlet 

loir bUSUıii)·eti, zam •• 
bülainıetlerin hesap vcruıdı 1 

padamento lllrafından ınf 
çekilmeleridir. Çörçil hiıkıi"ııl'"""'J 
evvelki gün Avam Kaıı:ar• 
böyle bir imtihan .nrm~ir. 
kan hadisel rinin ve ımnU 
kada İngiliz geri çekilme hart' 
tinin İagiltered bal tertiP 
kri2 meydana getir i seıil 
te idi. Şi ali Afrı :ada paıl•~ 
ferlere alı nıış •e BaU.unw 
harekat bakkmda du wnitl r 
!emiş olan lngilı• halkının bil 
sahnelerindeki lıarekutın soP 

kişaiı karşısında ha al 
uğradığı nnlıışılınaktıı i, 
hadiselerin bu tcccllisin.lc.'c 
klınıet ınes'ul ınü dü?. GtrÇl 

çil &:C!'enlcrde "'vlt'digi bir 
tuktn vazi ·eti İr.g'li: ve A11''""'1.'"til 
efkiırı umumiyesinc nçık b ~ 
sanla anlatrnış ve UYnnnn cJJt.' 
~·i teskin ctıni<ti. Fukat 1ıuı..a ' • ı!• 
tin Arnm Kamarası huuırun ~ 
sorguya çekilme,; beklrn' ,.-. 
t ·te bu &orgu )·npıl::ıı ve .,• 

çalışacaktır. 
SİRKÜLER 

Esas r. vz•·;,ı yı.ka.·d.ı ynılı 

Ticaret Ofis!n.n tcş lı:k'-hi c1 sa. 
yın mıksscs•nıze bildirir saygı • 
laıımızı sunarız.• 

Yan 
Jsı ı 1 or hüki'.ııneti nıuvafCakijclli bit 

Dığer taraftarı Ofis bir sirküler 
hazır!ıyal'ak alakadarlara gönder. 

-~---~-~ .. ~------~ 
Gizli çalışanları Yeni_S_er_giler 
İngiliz tebeasından 1, Gençlik Bayramı gü
Y una n tebeasından nü şehrimizde muhte-
2 dökümcü tutuldu lif sergiler açılacak 
Gala:ıda 71 ve 73 numaralı dö. 

küm e\·ınde çalışan İngiliz ebea. 
sından Atuvan ile Yunan lebea· 

sından Dimitri ve Vasi! Küçük 

San'allar kanununa aykırı olarak 
çalışmakta olduklarından yaka • 
!anmışlardır. * Beykozda bir Verem Dispan. 

seri açılacaktır. Bina tedarik olun
muştur. 

19 Mayıs Gençlık Bayra'llında 

Halkevlerinde, mekteplerde muh. 

telif sergiler açlıacaktır. Halkw
lerinde kıtap, yazı ve resim sergi· 
leri m~kteplerde de biçki ve dikiş 

sergileri kurulacaktır. Verilen e. 

mir üzenne alakadarlar ş.mdiden 
hazırlıklara başlaıruşlardır. Ayni 
gün İnkılap Müzesinde de bir 
Gt>nçlik S<'Tgfsi küşat olunacaktır. 

r e • 

--cADLIYE ve POLIS-.J-

Bundan bır müddet evvel Şch
zadebaş nda çıkan bir yangın ne· 

ticesinde F rah sinemasının en • 
kazının tama-nt>n kaldırılmasına 

lüzu,n g&rul•nüş ve dünden itiba. 

ren binanı'l hedm ne başlanmıştır. 
Diğer taraflan Şeh,adebaşında ya
pılmasına karar verılen 16 Mart 

şehidlerı parkının mezkur sine • 

marın yon :oa dökülmüş olan mo. 
lo<ların kaldırılmasına da başlan. 
mışlır. 

1'111Laulm Mektebin· 
de bau imtihan

ı r netıceıe dl 
Şehrımiz muall m mektebinde 

bugün imtihanlar s<ına ermiştir. 

İmtihan neticeleri pazartesi gü • 
nünden sonra talt>bcye bildirile

ccktır Bu yılki imtıhanlarda mu. 
\

0 affakiye: nisbetinin geçen yıla 

nazaran daha iyi bulunduğu tah· 
mm olunmaktadır. 

tilıan geçirmiştir. 

Gerek A\·aıu ve gere · Lo 
Kamaraları nıiiuıkcrelcrind•8.,, ~~ 
kan netice ·uJur ki İngillrr• . · 
loin Balkanlara ya~ ılmasını. 
meruiştir. :'llih•·cr devletler~. 
çen ağusto.s ve e)·llıl ayları İ( 
İngiltereyi isti!A için ) spfı 
teşebbüs suya dü~tükten s." 
ntüradelenin u1numi stratcJ 
değiştirerek İo~ltcreyi Ak~t 
den atnuya kıırar vermi Jcrdıt· 
kararın tatbiki için Balknn1' 
ve Süveyşin ele grçirilııı• 1 

zımdı. Almanya, ilk adını ol~ it 
Romanya)'! ele geçirdi, Ve h• '. 
tohumunu Balknnlara attı. !lt ~ 
dan sonra ft•lya, Alınanra111n. 
manyada tatbik clliP:i tiıbiycY1 

kip ederek Yunani fnnı elin• 
çirmcğe çalıştı. Fakat mu\• 
olamadı. Ve B. llitleriıı rlc 
nutkıında açıktan <övledijf 
harp Balkanlara intikal etti. 

Fakat, bir §eyden korku
yorum: Çayırlara ıere terpe 
oturup kuzu yediiimiz uırlık 
Kağıthane, iıter misiniz, bir 
lükı gazino haline gelaia? ~ 

leri havi rapor Ticaret Vclcaletıne 
gönderilmiştir. Bu ayakkabıların 

e60 kuruşa imali mümkün olama. 
maktadır. 

*Dün şehrimizden 1,000,000 li
ralık ihracat yapılmıştır. Bu ıh • 
racatın içinde her nevi madde var. 
dır. Romanyaya da 250,000 kılo 
yer fıstığı ihraç olıınmustur. 

İsknederiyc Ticaret Mümessil. 
liğimizden Ticaret Odasına gönde
rilen bır mektupta, "er hafta A.. 

m~rika lım nlari\e P or salt ara. 
sındak muoıtazam seferler baş • 
!ıyacağı bildirilerek Amerika ile 

iş yapmak arzu unda olan tacirle. 
rin Amerikaya slparış vermeleri 
tavsiye olunmuştur. 

Amerikadan Süveyşe gelecek 
her vapurda Türkiye için be~ yü. 
•er tonluk yer ayrılacağl öğrenll
mıştır. 

1Köy ahvesinde arkadaşını ya· Mar o ·o n 
..., • T Q r k ı ye birfncuııı 

İngDtcrcnin Yunanistan' >' 
dımı bütün kış a~·ları içinde, 
nlara ve teknik saha)• iıılı 
ediyordu, Yunanistan J,lıa f. 
yardım istemedii:i ı:ilıi, iııglll 

. h .~ nin de Italyan - Yunan u I 
kara ordıılarile ıniirlalıalcsi b• 
mevzuu olmamı. lı. Fakat ilkb t~ 
yaklaştıkça Alman)·ııııın, it··~ 1-
müttefikine yard:ımı lıa,.rlan 

SUTLERIN 

TAHLiLi 

Şehrin muhtelif semtlerin
den 22 ı ·· t nümune&i alınarak 
Belediye kimy hane&inde tah
lil edihniı .. Neticede görül
müt ki, bu sütlerden tam 21 
tanesi &ulu, hileli ve karlfık
br. 

Şayanı dikkat ve yeni bir 
kqif te, bu •esile ile ortaya 
çıkmıf bulunuyor: Bazı süt
çüler, fazla ıulanmıı olan 
sütleri koyulll§tırmak için, 
koyulaıtıracak bir ecnebi 
madde kullnıyorlarmıı .. 

Eğer, bu madde biraz da
ha himmet ederse, korkarım, 
bir cün, aafi suya katıp, ıiit 
diye satacaklar!. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 55 

KO 
Müellifi: 

- Ala .. Garson! 
İçi kadehler ...., pşcierle dol-.. 

bir tepsiyi, tek eli ile havaya kal. 
dırmış bir garson yanlarından ge
çiyordu; durdu; 

- Buyurunuz efendim. 
Naci yeleğinin cebinden sür • 

a~le çıkardığı bir beş lirayı onun 
eline tutuşturdu. 

- Şuraya bak .• Tam karşıda 
a,tı dcl!kanlı bir masa başında o
turuyorlar. Göı uyor musun? 

_ Bayrakların altındaki masa. 

-Tamam. 
- Oraya git. Bır tanesine söy. 

le, hanımın çan asını alsın, bura· 
ya ı:elsin. 

Baıüstüne efendim. 
- Fakat delikanlının kulağı • 

aa ıövlersln. 

* Al ın fiatları düşmekte de -
vam etmektedir. Dun hır Reşadıy< 
altını 2685, bir gram alım 329 lnı. 
rüştti. B :!ılraradaya da 123 li a
ya tal•p yoktur. 

MÜTEFERRiK: 

* Beyoğlunda Macar cadde • 
si!TJe oturan Koço Yuv.ıni, Ye • 

köyde Kakule >oknğındakı bir in 

şaatta çalışırken Çlkmış oldu~ · 
iskelenin kırılması neticesi dü 
rek muhtelif }"E'rlerinden yara _ 

lanmış, Beyoğlu hastanesine ka:· 
dırılmıştır. 

* Kazlıçeşı:neden Bakırköy is. 
tikametıne gitmekte olan şofG 
Akil idaresındelti 3477 numara 
kamyon, Demirhane caddesınrll 
oturan Mahmedın üç ynştndakı 

OL 
izamettin NAZiF 

Dikkat et! ötekiler duymasın. 
İki üç dakika sonra ince bıyık

lı, altın yüzüklü mahut dclikan. 
lılnrdan biri, elınde Rezanm çan· 

tası, Hulde beliriyordu. Nacı hiç 
bır mukadd eye !uzum görmek. 

sızin çantnyı aldı ve genem pan
tolon ceplerinden birine bir şey 
koyarak kulağına fısıldadı: 

- 1st diğiniz gibı eğlenırs.niz. 
Rezanı bekleınyeıı z. Molla bey 
sorarsa .yanımızda id!, ayrıldı, 

bir daha gelmedi.· d • Arka. 
daşlanna da bu halısı açma. 

Delikanlı cAnladım• df'r gibi
lcrden gözünü kırparak gı.i.lüm • 
sedi: 

- Bon amuRment! 
Rezanı bu hareket bir parça 

sin.rlendirir gibi olmuştll! 

oğlu Zekiye çarparak varalanma. 
sına S\!hcbiyct vennişt:r. * Şi,Jde oturan ve Yenikapıda 
Cevdete alt araba ima!Athanesmde 
çalışan Haykanoz, Nafizin idare -
sindeki yük arabasile Zeyrek yo. 

kuşundan inerken muvazenesini 
keybederek arabadan sokağa düş. 
müş, başından ağır surette yara
lanmıştır. 

*Bugün saat 16 da Basın Bir. 
uğinde bir resim sergisi açıla • 
caktır. * Ankaraya nakledilecek olan 
• faarif matbaasının faaliyeti için 
kiıfi miktarda ücretli müstahder 
'emin etmek üzere Milli Korunır. 
1rnnununa müsteniden ücretli iş 

'l!Ükellefiyetl ihdası kararlaştırıl
mıştır. 

- Pis züppe! - dedi • itiraz bile
elmcdı. İnsan şöyle yalancıktan 
müteessir olmuş gibi bir ta.vır ta. 
kınır. Sen bunlarla konuşmayı ne 
iyi biliyorsun. 
Nacı cevap vermedi. Çantadan 

markayı alıp vestiyere gitti. Beş 
dakika sonra, kolunda kıymetli 

bır kurk taşıyarak ve paltosunu 
giymiş olarak döndıi. Fakat Re
zanı tc.rbasında yılan bulmuşa 
dönmüş btr halde buldu. Raşit ile 
Semih, genç kadının iki koluna 
geçmişler, şeytan g,bi alaylı alay. 
lı sırıtıyorlardı, Naciyi görünce 
Semıı; 

- Nereye gldıyorsunuz ku • 
zum? • Dıye soracak oldu· 

Naci çatık bir suratla; 
- Müsade ed,nizde Jıanıme • 

fendı kürkünü glyebılsin. 

Dedikten sonra homurdandı: 
- Scnia ü.tüne elzem mi? 

Semih cevap vermedi. Fakat 
Raşide, delikanlının kendisini gOC
ın<ımezliğe gelmesine fena halde 
tutulmuştu. Gözlerini süze süze: 

- Sizi bu derece rahatsız ede-

ralıyan çocugun muhakemesı m saba aıarı 
u hA isen n lalli 1 yıl hapse ah a 

i la at ceza 15 g e 1ıı iril 
2 inci Asliyt: Ceza mahkeme • ı 

sinde diın cereyan eden muhakeme 
şudur: 

Bir gün, Kağıthane civarında bir 

köyün kahwsinde Süleyman is
minde bir gençle başka bazı de
likanlılar oturuyormuş. Bu sırada 

köyün gençlerinden Ali, kahveye 
gelmiştir. Süleyman, kendisinden 

daha küçük yaşta olan Ali ile a. 
laya başlamış ve bu arada, Ali. 
nin hoşuna gitmiyen bir tabiri 
tekrarlamıştır. Bu suretle, bu gen
ci adamakıllı kızdırmıştır. Üstelik 
uzaktan Alinin kızkardeşi görü. 
nünce, bu kıu göstererek, yakışık 
almıyan bir lakırdı söylemiştir. 
Ali, cebindeki çakıyı çıkarıp aç • 

ceğimizi sanmamıştık, doğrusu ... 
• dedi • bizi görünce sevineceğinizi 
sandığımız için gelmiştik. Halbu· 
ki Rezzandan bir türlü sitem işit
tik, sızden bir türlü ... Haydi Se. 
mih ... Gel kuzum, çekilelim ara. 
!arından. 

Naci, kürkünü giyen Rezzanın 
koluna girerken sert sert cevap 
verdi: 

- Asıl sitem sizden geliyor 
hanımefendi. Hem o ne biçim söz? 
Aramızdan çekilmek istiyorsu • 
nuz ... Aramızda mı idiniz ki? 

Raşidenı n yüzü renk değiştire
medi Zira öyle kaim bir makiyajı 
vardı ki ... Fakat gözlerinin kan. 
!anışı bu sözlerden ne büyiik bir 
teessur duyduğunu kftfi derecede 
anlattı. Semihin kolunu dürttü: 

- Gel biraz eğlenelim yavrum. 

Ve müstehzi olmağa çalı. arak: 

- Fena brr sergiizc~te atılıyor. 
sun Rczzancığım ... • dedi - Allak 
korusun seni ... 

Rezzan, evvela bir cevap ver. 
mek is'.emedi amma. bu sözler o 
kadar lbatmı,ııtı ki dayanamadlı.: 

mış ve <SUS diyorum ha, yoksa 
şimdt saplarım sana. diye, ayağa 
kalkmıştır. Süleyman da ayağa 
kalkarak, csapla bakayım da gö
reyim seni> diyınce, Alı çakıyı 
Süleymanın karnına saplamıştır. 
Etrafındakiler, bunları ayırmış, 
iş bu kadarla kalmış ve Süleyman 
25 gün tedavi gördükten sonra, 
tehlikeyi atlatmıştır. 

Mahkeme, Alinin Süleymanı ya. 
ralamaktan bir sene hapse konuL 
masını, ancak yaşını ve Sülcyma· 
nın kendisini tahrik yollu söyle • 
diklerini gözönünde tutarak, ce. 
zayı on beş güne indirmiştir. Ali 
nin bir daha suç işlemekten çe. 
kineceğine kanaat geld:ğinden, ce. 
zası çektirilmiyecektir . 

Raşide ile Semihin salon kapısına 

yaklaştıkları sırada başını geriye 

çevirdi, asabi ve şakrak bir kah. 

kaha ile karışık haykırdı: 

- Darası senin başına Raşide
ciğim. Üzülme şekerim. 

Sokağa çıktıkları 

Beyoğlu geceyarısı 
!ar. 

zaman, bir 

ile karşılaştı-

Kapalı kepenklere sırtlarını da.. 
yamıı bekçiler ••• 

Çok acele işleri varmış gibi, ko. 

şar gibi yürüyen, fakat nereye 

gittikleri kendilerince de meçhul 
kaldırım kadınları. 

Galantur bir müşteri cıkage • 

!inceye kadar, çok para sızdırıla
mıyacak müşterileri, cşoför htl

rada yok!., cliı.stikler hava kaçı. 

rıyor .. • gibi bahanererle dehleme
ğe hazır t.altsi §Olförl.eri. 

Koltuklan altındaki son g82Je

telere müşteri uman, fakat saat. 

lerdenberi bağıxa bağıra sesleri 

42 kilometrelik Maraton Koşu
sunun Türkiye bırincıliği bu a. 
yın 25 incı günü Bursada yapı • 

lacaktır. Türkiyenin her tarafın· 

dan birÇ<Jk sporculnn gireceği bu 
müsabakanın prfgramı kararlaş. 

mıştır. Koşu. Atatürk anıtından 

başlıyacak, Mudanya asfaltı üze. 

rinde yapılarak Atatürk stadında 
nihayet bulacaktır. 

Salac ve Ktlçtlk· 
suya llAve seferler 

Şirketihayriye İdaresi önümüz
deki haftadan itibaren Salacak ve 
Küçüksu plajlanna iHive vapur 
seferleri koyacaktır. 

Bilhassa cumartesi ve pazar gün. 
!eri halkın geç saatlere kadar kaL 
ması ve b11ndan sonra §ehre dön
mesi temin olunacaktır. 

kısilrnış olan bir iki müvezzi, 
Parmaklarında mezeci dükkô.n. 

larında alınmış sandoviç paketleri 

sallanan, kollarına takıldıklan de-

likanlıların omuzlarına başlannı 

dayamış, salına salına yürüyen bir 

gecelik veya bir aylık metresler. 

Bir kaldırımdan karşıki kaldı-
rıma seslenen tellallar. 

Paltosunun üstüne muşamba • 

sını geçirmiş blr polisten ııon tram. 

vayı kaçırıp kaçırmadığını öğ • 

renmeğe çalışan bir yaşlı kadın. 

Ve daha başkaları. Her biri ce-
miyetin bir türlü tortusu olan 

başkaları ki ya tertemiz kıyafetli 

ta olduğuna dcliıkt eden cııı•, 
fer belirmeğe ba lndı. uhat " 
nın ilk haftn•ında Almanlı 
Bulgaristanda tayyare mcvd' 
rı tesis ettikleri görüldti. R ı>' 
yada tahşit edilen yiiı binlere' 
man askeri Tuna boylarındıı 
noba ıılob'l'u ·ürii ıu~ğ:e hn%ıt O 
halde \'azh·et aldılar, Buııı.:ıı 
rinedir ki 

0

İngiltue Yununisl' 
davetini kabul edProk Balk•" ( 
asker yollamıya karar \l'rdi. 
hakika mart ayı gelince, Ahdi 
yanın tasavvurları lınkkıP. 
§Üpbeler teeyyüt etti. Bıılgarı d' 
ansızın üçlil pakta girnek lı~ 
]arını Alman a~kt"rlrrint• a t1. 
nun üzerinedir ki lnı.;:ili•ler 
Balkanlara avak b1<lılar. 
Almanları~ Bulgari•lana ~ 1 

ken Yunaniı;lana kar ı yür~ / 
niyetinde bulunduklarına ~ 
yoktu. Çiinkü Yııı:o•lnvvan:ıı 
sonuna kadar mihvn de\•fctl' 
beraber olduğu herkesçe 111 

1 

du._Bu _şartı.a~. altında Y~n~ll ~ 
netıceyı duşunmed,•n ı ·tık~I~ 
müdafaa etmeği bir vazife Jıı 
gibi, İngilizler de neticenin ot/ 
cağını düşünmeden YunanlS1

1
, 

• ıı• verdikleri vidi yerine getır • 
bir şeref meselesi add ttiJcr· 'ı 
tice malumdur. Fakat bunıl•0._ 
layı, Yunani!!tan kendi istik~ ~ 
ve topraklarının bütünlüitü,11 41 
dafaa için siliıha sal'ıld1gııı /. 
mes'ul tutulamıyacağı gibi, lrı 
tere de taahhiidiinü ~aptığıll ııl, 
mes'ul addedileme7. İşle bu sc .. ı( 
ledir ki Avam Kamara'1 ~o I 
hükiimetini11 siya etini I•""' 1 ~ 
miştir. Otoriter memleke•1:,ı' ıı. 
hükilmet böyle bir hesop ver~ , 

d·ı . •. 'b' l<'ıt ve cebi dolu, yahut kırtipil ve zii· davet e ı cınıyeceı;ı gı ı , '' ,. t 
trn olgun olmıyan memlckrl1', t' 

ğürttürler. Fakat mutlaka her bi. • de hadiselerin tehis \'e )ıo''e'1 
ri ya karakaplı kitapta yazılı bir içinde ekseriya yanlış ı.rıı.iiı11 
cürmün suçlusudur, yahut suç • rilir. Fakat İngilkre lıii) le 
!usu olmağa namzetti. Yahut ka- memleket değildir. 
rakaplı kitap bunlann her birile Hakikatte .ı\\'Rm Kam~r~<I ~ 
birgün gelecek bir eksiğin! ta • kararını verirken ('lirçil 1 jjJ,~ i 
mamlıyaca.kttr. tinin bir sen•ı.;lı i<raat ,-e ,)' 

(Arkası var) ,.bevamı 5 inci S•l r 



rdeın taze .. 
: 4li Kemal SUNMAM! 
.1: taze kalabilen bir 

7& 3 de doğduğuna göre 
,>'aşında olan David Loid 

4, "akit hlikumeti tenkit 
~ '- Kamarasında bir 

,, ... .....,,.llı_llle getirmekte.o kun· 
ilL·· 8u mücadeleci ad m 

11~ olıuıl au §CY hcrhal· 
rerek. Ya parlanıen-

,... q§alara dnlar, yn ) azı 
:: da pek evdiği g•ll 
~ 'ar, 
ttilalde münakn a eder
~ 4akileri iğnelemekte 
-~ ~~l', yazı yazarken de 
· Siyasi düşmanlnrı i· 

terbiyesinin ,·eya mat· 

~unuQ müsaadesi derc
Utıaklı cümleler koy

~eıı.d· • tifa • ~nı alıımaz. Artık 
. llını, gerilen sinirleri-

1 ~erek ) tıştırınak için 
lllduğu golf oyunudur. 

~itekle toptan alır bel· 

~tYa11 ettiği şimdiye ka· 
telgraflardan öğrcnile· 

Co tiİnkü ınüoaknşalarda 
~ r.c Çörçil hükumetinin 

t.ıni tenkit ctmiı, birçok 
l ~1 ve cev~p,arını al- . 

11
.''tsile ile bir kere da-

> \.i lA»id Corc için bu 
~da da hayat bilhassa 

t!t hep didi§m~tir. Ar· 
1 ~!nenin icapları ne o-

~ : llüıı beyaz dediğine 
~· bugün kara dediği

hz demekte beis gör
li Y~~kea,yazıyazarkcn 
~ucum ederken bir ta· 
ıihııiyenleri, okuyanları 
~in laifeciliği elden hı· 

liy • Politika adamı, bu 
::ı Jnuharrir bir fikir· 

"-•· •tlarken şayanı hay
-.lılt .. t . 
~ go erır. 

~ ıneb'us, nazır, ba • 
Yine meb'u olmak 

.;•rırn a ırlık siyasi ha· 
ı~hlektedir. Onun bü· 

t~ r, lngilterenin mu· 
s_ta~Uük eden işler i· 
İt~ .t~ğü, zamanına göt/ ıleri sUrdüğü a) rı
~· drneğe defer. Bunun 
· •ite.renin geçen harbin 
;:§bur Hariciye Nazırı 

'lı .rd olmuş, Sir Ed,•ar 
lldan neler söylendiği
. k lazım gelecek. Sir 
~ llariciye Nazırı bu-
~~ 1nede Loid Corc da 

1tlığ1 gibi mühim bir 
~p bulunuyordu. 911 

i!e Almanya arasında 
. Yii2Unden çıkan ih

hır şekli aldığı zaman 

' ~~lnıanlar, diyormuş, 
t ~·t •rru2 edece!· olursa 1 

ltaf kalmamalı. Fran· 
tir için Almanyaya kar· 
.\ l:tıelidir •• 
t..7Pa harbi çıkhiı za. 

1 Corc şöyle düşünü
') 

~il.İn doğrudan doğru
\i; it& taalluk etmedikçe 
~t' "&'aya karışmamalı. 

t'tı -.ınra iki muharip 
'- ltirb' · ı d"ğ" .. ırı e o uşsun ... 

" ~raber Belçikanın bi-

Bir fikirdea öbürüne at· 
lamakta ıayanı t..yret 
bir uıtalık gösteren Loid 
Corc için hayat, herhalde 
sükut demek defddir •• 

tarafhğına rağmen Kayzer orc1u
lan tarafından çiğııcnmesi üzeri
ne Loid Corc her türlü teredrüdü 
bırakmış ve inıilterenin artık har
be girmesi lazım geldiğine şid
detle taraftar olmuştur. Bu 4eği
şiklik üzerine fikri şu idi: 

- Orta Avrupada Almanyanın 
gitgide artmış olan kuv\'etini mab
vetıııeli" 

O andan itibaren Loid Corc ar· 
tık hnrbin tiirlü icaplnrile karşı· 
taşmak için kendinde iktidar gö

ren bir de\•let ndamı oluyordu. 

Bunlar en başlıca misallerdir. Son
raki senelerin vekayii i e tahlile
lüzuın görülmiyebilir. 

lı Ve lıfi Arıyanlar, 
,üıa~tler, temenni
l~ oe ma,aöUa 

İt arayan genç bir kız 
Lise truısilin1 biU.rmı, genç bir lw, 

resml ve husust müesseselerde, yazt· 
hanelerde ffi aramaktadır. İş sahipleri
nin Son Telgraf HııJ.k sütunu vasıta
ı;iyle c:Neb:ıhet> ismine mUracantlan 
rica olunur. 

İş arayan hir genç 
On sekiz yaşındayım. Bu sene İstan

bul Erkek Lisesinin ommcu suııtını 
pe kiyi edrece ile ikmal ettim. Hesa-
bım kuvvetlidir. Orta blr ücretle tnbı
slllmle mütenasip çalışacak bir yer 4 • 

ramaktayun. İ& sahiplerinin lCıtCen 
(Çalıskan) rumuzuna müracaat ehne· 
si rica olunur. 

Daktilo Bilen Bir Genç 
İt Arıyor 

Liseyi bitirdim. Şimdilik askerlikle 
hiç bir ilişiğim yoktur. Daklllo bilirim, 
el yazım güzeldir. Herhangi bir müesse. 
sede cnlışmıya htı.zırım. İş vermek Is· 
tiycnlerln Sn Telgraf Gar.etcsi R . N. 
G. rumuzuyla mürucantları. 

Pratik bir fen memuru 
it arıyor 

Prntik fen meınuruyum. Miiteııhhit· 
lik yapmış, proje, hesap işlerinde, yo
la ait bUtün 5.letıerl kullanııbillr yol, 
bina işlerinde tccrObelı bir ı:cncım. 
Elimde vesaildm mc\•cuttur. İhtısa
sım dahilinde münnslp bir iş lstiyo· 
nım. Lutfen Son Telgr.:ı! Hnlk sütu
ııunda M. rumuzuna bıldırilmcsi. 

Muhtaç bir .genç kacnatkur 
bir ücreti~ iş arıyor 

Lise 11 inci sınıfa kndar okumus 18 
y_nşında, ça1ıskan, mUtait taşralı bir 
genç kannatkfır bir ücretle herhangi 
bir iş nramaktadır. Kendisine is ver
mek suretiyle bulundugu mUşkOl va· 
ziyettcn kurtulma ınn yardım edecek 
olan iş s:ıhiplcrinin !Cıticn Son Tel· 
graf Halk sütununda Bediiye bir 
mektupla müracaat eylemeleri rica o· 
lunur. 

Gelen İt Verme Mektupları 
Bayan Nebahat ( BUyUk Postahane· 

den) - Bayan N. D, S. A, :Meral (İs· 
tanbuldan) - Mektuplarınız vardır. 

Saat 15 - 19 ara ında almanız mer
cudur. 

AÇIK KONUŞMA: Dayan Muallfı: 
namınıza gelmiş olan iş verme mek
tubu bUIUn adresinize göndertlm~

tlr. 
Bay Hikmet Özkan: Göndermiş ol

duğunuz ilan muhteviyatının Halle 
Sütunumuz haricinde bulunduğunu ve 
binaen:ıleyh n~rolunamı;yacngını bil· 
diririz. 

e11 de Seveceksin ! 
Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

\111. 
~ akkın iyi kulu olmak 
ıll'ı Zhar oldugum için çok 
\; l\IJah hiçbir nkit be
takınadı. Yine de Ü) le 

l 
L1\ttlcr· .. 
"cııı 1 So) !erken çok tok 

't. ~ ~Şuyor, nyakta habirc 
lıl'to aşıyordu. l\1ühiın bir 
lıli Ceğini, i)i bir haber 
d~tı '11 nnıışlını. Meğer, ne 

lııı11 l'tıışıın ve ne kadar bön 
t~~ illı. Sııi saf: 

l)ı• 
'lı ı ettin? . c .. ,,i \iılcrinde zorlu bir 
>ıt l>arlar gibi idi: 
,~ terfi etmedim. Halil 

\~ lla selünıl r getirdim!. 
... b• 
t 11 ır tek kelime dalın 
~t Co ünde ne kadar 

'" r a hepsini yuzünıc 

boşaltıyormu en ma suratıma bir 
tükürük sa\·urdu. Bu vaziyet kar· 
şısıı-.da birden dondum, knldım. 
Ne yapacağımı, ne söyli)cceğimi 
şaşırmıştım. "ne k: 

- Halil Necip .. 
Diye bu adı ağzımdn bir kere 

tekrnrlıyabildiğiıni hatırlıyorum. 
Ve o .. gayet zcbunke bir tavula: 

- Yaaa .. İşte Allah insanın aya· 
ğına böyle dola~tmr. 

Dedi ve .. bir kere dalııı yüziiıne 
tlikürdü. Bu ikinci tükiirmc ha
disesinden sena kendimi toparla· 
dım. Kafamın içinde ,•onkh.ran 
bir ses sanki: 

- Kendine gel, metin ol .. 
Emrini veriyordu. Birden dili

min ucuna gelen ilk cümlcloıi sös· 
ledim. 

iti. BLi 'il 
m w t e 

Fiat Mürakabe Komi•yonu 
iyi bir karar verdi: Bundan 
böyle, üzerine konacak eti
ketlerde ta•rih edilmek ıartİ· 
le mahlut kahve satııına a-
çıktan açığa mücaade oluna
caktır. 

Bu, bir zarurettir. Dünya 
ahvali malam. Yallar kapalı· 
Deniz. ticareti yarı yarıya lel
çe '!ğramlf vaziyette- Memle
kctın muhtaç bulunduğu bü-
tün kahve gelmiyor. Gelme
yince de, bu ihtiyacı mahlUt 
kahve yapmak suretiyle karı•· 
lamak zaruridi,.. 
Başka çare var mı?. 
Fiat Mürakabe Komiıyo

nu, mevcut bir hadiseyi ve 
hakikati aç,ğa vurmuş oluyor 
ki ,en dürüst hareket te bu
dur. 

Ancak, mahliit kahvede, 
zararlı maddelerin kullanıl
mamasına dikkat etmelidir.. 
Bir de, madem ki kahve mah· 
lii.ttur, liatların pek lfıhiı ol
maması lazımdır. Eğer, ko
misyon, bu noktaları iyi kon
trol edebilirse, bu mevzuda 
muvaffak olunmuıtur, diye, 
kabul edilebilir. 

BURHAN CEVAT 

Belediye Şelkat 
Sandı IDID 

balka yardımı 
SandaUredesteninde eşya, mü -

cevherat ve halı satışları geçen 
yıla nazaran yüzde 30 - 40 nisbe. 
tinde artmıştır. Üsküdnrda da ye. 
ni bir müzayede salonu açılması 
için tetkikler yapılmaktadır. 
Diğer taraftan Belediye Mezat 

Müdürü B. Tahirin ihtimamı ve 
yerinde mesaisile Sandalbedeste
nindeki cŞcfkat Sandığı. muame. 

leleri genişletilmiştir. Bu suretle 
paraya ihtiyacı olan halkımız re· 

hin eşya mukabilinde 25 liraya ka. 
dar borç para alarak işlerini gör
mektedirler. 

Bu borç verme işi 15 dakika gibi 
küçük bir zamanda ikmal edil • 
mektedir. Buna mukabil lira ba-
şına ll) da kırk para gibi cüz'i bir 
faiz alınmaktadır. 

Bir ~ok kimseler baş kepeğin· 
den şıknyet ederler Fılhnktka 
saçlarımızın bil'inci dil manı olan 
bu kepeklerle mücadele haklk:ıten 
zordur. Gerçi bunları izale etmek 
için mahnlU tedavi llıımsa dn, u· 
muıni bir ted:ıvi de gerektir. 

Mahalli tedavi için bir çorba 
kaşığı İngiliz gliserini ile 5 gram 
Kodeks tcnturdıyotu kaı ı.,tırmalı 
ve bir pamuğu bu mahlülc batım
ı ak, bununla saç koklerme !rlksi
) On yapmalı. 

Ölnıll,s bir saç dilşıniye mah· 
Cımdur. Onu lılç bir :ıey kurt -

ı amnz. Ycı-inc yenisin g<>tirınc!. 
t ımıskuldur. Kepekler ıse saçlan 
yav ş yavaş scyrekleştirir. 

Saç dilşme inin b:ıSka sebepler~ 
de sürmenaj, artritizm, fazla ye
mek yemek, tcnbcl tenbcl otur
maktır. 

- Halil Necip kim? 
Nereden tanıyorsun sen onu? 
Ne münasebet?. 
Dik dik, canım alacakmışca ına 

gözlerimin içine baktı: 
- Hala ~·alan söylcıniyc çaltşı· 

yorsun değil ıni kahpe?!. 
Diye haykırdı. Kükremi • ku· 

durmuş. hiddetten boğnz damarla
rı çnthyacakmış gibi büyümii~ 
bir haldeydi. Sadece: 

- Tecsstif edeı-iın. 
Dedim. İzaha çalıştım: 
- Bana kahpe dedirtecek bir

şcy ~ npmndım .. nncnk. 
Fnka lakırdınıı kesti ve: 

- Sus .. sus .• bir tek kelime is
temi\ orunı!. 

Diyerek ilave etti: 
- Mektubu bana her~cyi öğ

retti. 
- Hangi mektubu?. 
- Halil Necibin sana gönderdiJ::<i 

mektup. 
nir fikir knfıımın içinde 'iİm~ck 

gibi parladı: 
~ \1 o mektubu ondan .. 
Ve .. bu fikri 1 U\ \ ed<"n fiile çı· 

MAHKEME ERDE 
AZYE DE İ 
UŞAK TUT!. 

"Ben merkep o duktan sonra sır
tıma semer vuran çok bulunur.,, 

-~t-=Yazan: T -1= 
Koridorda bir ka~pede oturu. 

yorlardı. Biri, elindeki sigaradan 
derin nefesler çekip, ikide birde: 

- Oooof, of! diyordu. 
Öbürü. 
- Aldırma yahu! dedi. Bu dün· 

ya Hazreti Suleymana kalmamış.. 
Buna mı kalacak? O, ettığile kal
sın .. Sen nasıl olsa yakanı sıyınr
sın. İnsanın kötüluğü kendine ka
lır. 

- Hayır .. Bir türlü anlıyamıyo -
ruın. Zenginsen, zenginliğın ken. 
dine... Elin fıkarasmdan ne ister
si"' 9 Artık işçı olduksa, esir olma
dık ya!.. Üç kuruş para veriyor •. 
Seksen bin minnet... Evinin bil· 
tün işlerini de üstelik bana gördü. 
recek .. Az ye de bir uşak tut! Ye
diği naneye baki İkide birde de, 1 
cKovarım .. Yol veririm!ı. diye teh. 
dit. Ben merkep olduktan sonra 
sırtıma semer vuran çok bulunur. 

- Aldırma dedim ya!.. Dünya· 
ya hiç birimiz kazık kakacak de. 
ğiliz. İnsanın yaptığı iyilik de, 
fenalık da arkasından söylenir, 
Fikret merhumun: 

•Yadında mı doğdu.ğım zamanlar
cSen ağlar idin gülerdi alem• 
cBir öyle ömitr geçir ki olsu.rı:. 
c.Mcvtin sana hande, 1ıalka ·matem• 

Diye bir lafı vardır. İnsan öyle 
bir ömür g~irmeli ki, ölümüne 
kendisi gülmeli <le el:1lem, ağ • 
lamalı. 
Meşhur Sadullah paşa Viyana se

firi iken büyük Fredrik'in rneza.. 
rını ziyaret ettikten sonra şu 
kıt'ayı yazmış: 

c:Ali saraya sığmaz iken cismi 
lınşmeti• 

•Tabutu kabr şimdi seriri ikameti• 
cSeyreyle kabrü resmi Fredriki 

ibret ah 
•Nolsan budur cihanda 1ıayatın 

nihayeti. 

Sonunda ölüm var mı yok mu? 
Ne olsan, nafile .. İş, dünyada her
kesi hoş tutup kimseyi güC"Cndir. 
memek, ahiretini de temin etmek .. 
Yoksa, kötülüğü herkes yapar. 

- Beybabacığım .. Güzel lfıflar 
biliyorsun.. İyi söylüyorsun anı· 
ma, Ben birşey anlamıyorum. Söy. 
lediklerin sivrisinek vızıltısı gibi 
geliyor .. Benim öyle çok okumuş
luğum yok. 

- Hayır .. Yani demek istedi -
ğim, bu ölümlü dünyada insan 
ne yaparsa kendme yapar. İyiliği 
de, kötülüğü de ... 

- Hay senin tatlı dillerine kur. 
ban olayım beybabacıgım ... Ne de 
tntlı tatlı söylüyorsun... ı 

Bak bak, geliyor .. Şundn Allah 
aşkına insan suratı var mı? Bak 
bir kere, insandan çok, kurtlara, 
kaplanlara benziyor. 

Yaşlıca adam, gôzluğünü duzel
terek ileriye dogru baktı; Sonra, 
yanındakine: 

- Sen şöyle biraz açıl, bizi be. 
raber görmesın. Hoş ben de zaten 

karmak için: 
- Ben öyle bir mektuptan ha-

berdar değilim. 
Dedim. 
- Tnhii bu mektuptan haberin 

yok. Çünkü onu ben postn müvcz
-ı.indcn aldım ve .. ben açtım, oku
dum. 

- Yalan sö~ lü~ orsun .. 
Dcdiın. 

- Ne yalanı?. 
Diyerek ınel.tubu cebinden çı-

kardı: 

- Nnhlılıh .. 
Diye yiiziimc f ırlnttı. O anda 

nn ıl garip hir ruh tezadı içinde 
h•ldı1'nnı ömrümiin onuna im· 
dar ifade edcmiycceğinı . Bir ta· 
rnf tıın: 

- Efe ge<:tiru!. 

Rezil olduın . 

Bö\'lc olmasını istemezdim. 

Şimdi. ne ynpacağıın?. 
Oh<'\ rek kıvranırken, bir ta

raftan do: 
. Oooh .. yaşıyo •r. 1 aı· beni 

nrı\ or: 
I.>ı) c se\ inb ordum. :\lektubu 

artık bu fabrikada çok kalacak de
ğilim ammn, ne olur, ne olmaz ... 
dedi. Öbürü ayrıldı .. Mahkemenin 
kapısına doğru yürüdü. 

İri yarı, aksi surat.lı, magrur 
edalı bir adam ihtiyarın yanına 
geldi. 

- Ne haber Faik efendi? dedi. 
- Vallahi iyılik beyefendici • 

ğım .. İşte bekli)oruz. 
- Daha çağırmadılar, değıl mi? 
- Hayır ... 
Biraz sonra çağırdılar. İrı yan, 

aksi suratlı, mal!rur t>dalı adamla 
kanepede oturup ihtiyarla konu • 
san hakimin karşısındn yanyana 
durdular. İriyarı adamın bir tri. 
kotaj fabrikası sahibi, diğerinin de 

onun mustahdemi olduğu anlaşıl· 
dı . 1riyarı adam, döğüldüğünü id-

d ia ediyor, müstahdemınin ceza
landırılmasını istiyordu. Öbürü 
kendini müdafaa etti: 

- 125 kuruş yevmiyeyle bu e. 
fendinin yanında çalışıyorum. İki 
yüz elli kuruşluk iş yaptıktan son· 
ra, kendmin, evinin bütiin ışle -
rini de bana gördürür. Hiç birine 
ses çıkarmıyorum amma, bu son 
defa bir mektup verdi; bir kadına 
yollıyacaktı.. Onn dayanamadım. 
Böyle şeyler, benim ömrümde yap· 
tığım şey değil. 

- Ben götüremem .. dedim. 
- Gö~üreceksin .. Götürmezsen 

seni kovarım .. dedi. 
Biraz çeki§tik .. Üzerime yürü. 

dü: 
- Defol, git buradan öyleyse! 

dedi. Ben o vakit iki üç tokat vur· 
dum. 

Birkaç §ahit dinlendi. Gördükle. 
Tini, bildikerini anlattılar. Hfıkim, 
kararı bildirdi: 

- Muharremin Abidinc tokatla 
vurduğu sabit olduğundan üç gün 
müddetle hapsine, ancak, Abi<li
nin haksız hareketile buna sebep 
olduğu anlaşıldığından bu cezanın 
iskatına karar verildi. 

Mahkemeden hep beraber çık
tılar. Koridorda yürürlerken, Mu· 
haıTem: 

- Zarar yok! dedi. Ben nerede 
olsa is bulurum. Amma, sen dü. 
'lün. Bunu, hanıma söyliveccgım. 
Giil gibi hanımın üzerine ... 

Patron sözünü kesti: 
- Yavrum Muharremciğim. 

Patronla işçi, babayla oğul gibi
d ir . Seni kovan kim? Ben hiddetle 
6yle söyleyivermi§im .. Haydi gel 
de başla işine ... 

Kftç k san' atlar ka
nana na mubalelet 
Be) oglunda Kumbaracı yoku • 

şunda 1 i numaralı tornacı dük. 
kfınında, Küçük San'atlar kanu • 
nuna aykırı olarak çalışan Yunan 
tebaasından Ligor suç üzeri yaka
lanarak hakkında tahkikata baş. 
lanmı tır. 

hemen yerden kaptım. Okumak 
istedim. Ye .. o sanki bu arzumu 
biliyormu~ gibi: 

- Alc:ak karı. Oku ve .. bana her 
~eyi itirnf et. Bekliyorum!. 

Diyerek fırsat ve vakit verdi. 
Halil Necip bana, unlan yazı

yordu: 
"Liıtriyecik, 

özlinii dinledim, \'e.. mektu
bunu aldığım gecenin abahı der· 
lınl trene tlı~ arak seyahate çık· 
tım. Ucynıta, Yafoya, Trnblus Şa
ma gittim. Kendimi a\undurmnk 
ve., seni unutmak için ne liizını a 
lupsini yaptım. Fakat, irade, şu
ur ' 'e asap mukavemeti scferberli· 
fi \'e cidAli içinde geçen giinle· 
rimdc ne ~·azık ki, hiçbir yeııı şey 
kazan:unadını 'e.. tersine 9lerak 
daha ~ok ka:rbettim. }hı dcn.:.11c
de11 sonra da anlıyorum ki, sensiz 
bir hn)at benim içi11 nıüınkiin tle
ğildir. Senin ashn artık benin. i
ı:in bir h'.ls tahk d~ğil, kendi hiıvi
~·etim 'e varlığımdır. Seni 'e .. be
ııi kinde ınezceden ve diınnr, te· 

!;, ı ıl'' mii 1 endi ta hal idi mi' ltı
rın al.ııı bu a ktan kurtul b ·ın_ıck 
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aşmubarrlrler 

1\ e lyorıar? 

IK DAM 

B. Abıdln Daver c:lnglltere Akde
nızdc kalmak azmındcdırıt isimlı bu· 
gunku baş yazısında Çörçil'in nut· 
kunda Ingiltcrenm Akdeniz meydan 
muhnrcbe,,,ını kaznnmnk için ölunciye 
kadar çarpışacağı hakkındaki kısnu 
tcbaruz ettirmekte ve: 

c Ynrın belki Suriye - Filistin ve 
Ccbelilttnrık içuı de harp etmek ltız.ım 
gelccckllr. eGneral v~ vil'ın kuman· 
dasındakı yanın mılyonluk ordunun, 
Akdcnız filosunun ve bilhassa bütUn 
bu cephedeki hava kuvvetlerinin tak· 
viycsı ıcap edecckUr. 

İngUtcre, Akdenız meydan muhııre· 
besinde sonun:ı kadar dayıınma;yı iÖ· 
u aldırdığına ve llıb\ er de, lngılte
reyi buraaa vurmıya karar \crdıglne 
ı;:orc, bu darulharckat pek mühım 
mücadelelere sah.ne olacaktır. M hve· 
rin karsısına, Garptc oldu u gıbi 
şarkta d deniz çıkm1$hr; fakat, Lıb· 
ya, A!rikada Mihverin elinde, kıymet- ı 
ll bir kopru başı mevzıldır. Onun ıçııı 
vaziyet burada, tnmrunlyle .Britanya 
adnlarındnkinin ayni degıldiı'. Şimdi, ! 
Ingiltcreye dilsen vazlte, geçen yaz. 
adalarının müdafrıı:ısını tekemmül et· 
Urdı 1 gıbl bu yaz da, Akdcnizdcki 
mevzilerinin mudafansını tekemmül 
ettim1ek ol:lcaktır.> demektedir. 

TAN 
B. Zckerıya Sertel cAmerlkan yar

<1,unı nlçill geç kalıyor?> isimli bu· 
gunku ;yazısında ezcümle: 

c:Amcrlkanın sur'atle yardıma ~ele· 
memesi, isteksizliğinden degil, Ame
rıkıın siyasi \'e fçümal §arllnrmııı 
icaplnrındandır. Amerika, şimdiye ka
dar ancak hazırlık yapmak \ e tcşkl· 
lfü kurmakla m~gul olmuştur. Ame
rikan anayii dı:ıha tam verimle ç:. 
lışmıya baslamomıştır. Elde edilen 
netice de tabii henüz mahduttur. A
mcrik nın harp i tihsaltıtı ancak 1941 
ytlı Eylô.lüncdn sonra tam verimle 
ça~mıya başlıyacaktır.> demektedr. 

YENi SABAH 
B. 'Hüı.cyin Cahit Yalçın c:Yeg~ne 
kurtuluş garantisi• fslmll bugunkü. ba& 
yazı mda dünyanın bir gün bu hale 
ı;:clcccgı hakkmd:ı 2 yıl e\"'cl söylen· 
mış olan sözlere hemen hiç inanılma· 
dığını sö;ylediktn sonra harbin ~mdl· 
ye kadar geçirdiği safhalan tahllt et• 
mcklc 'c bilMıare: 

cllugun Alman esareti altına gir· 
mlş olıııı milletlerle :ıyn1 felAketıe 
mahkfün bulunan \'e muvakkat bir 
muddet için tccavilze uıramam.ıı gö· 
rüncn diğer milletlerin demek ki ye· 
gfıne kurtuluş çaresi inı:ııtercnln ga· 
libi;yllndcn ıbarettır. İngiltere mnğU\p 
oldul:u gün dünyanın ne hale girece
ğinı bugilnkü Avrupa bize gösterir.» 
demektedir. 

CUMHURiYET 
B. Yunus Nadi c:Bogaz.lar• isimli 

buglınku bas ya1.ı ında Avam Kama
rasının geçen gilnku toplantısında 
Loıd Corc'un Boğazlar hnkkındakl bir 
suali üzerine Çörttl'in verdıği cevabı 
ve Montro mukavelesinin hüküm· 
lcrint mevzuu bahsetmekte ve bilA
harc şunlar yazmaktadır: 

c:Yenl dilnyn harbı muvacehesinde 
Tül'kiye harp harici bulunduguna gö· 
re Bogazlardan tlcaret gcmllcrini.ıl 
gcçmclenndc, hrııp gemllerinin geç· 
memelerinde şaııılnc:ık hiç bır cihet 
yoktur. Biltftn mesele Türki;ycnin 
harbe karı.,ınış olup olmamasmd:ıdır. 
Mcınlekctimlz, kendisine tecavüz vôkl 
olmadıkça bu harbe karııımamak 
kat'! knrannı ,·eraıştir ve biltUn cid· 
diyetılc onun uzerınde devam cdıyor. 
O halde Boğazl .. rda Montro mukave· 
lesi hUkümlcrlrım her zamandan Caz
la bır dikkatle tatbiki tııbildlr. 

Anc k en tabii işlerin icra şekilleri 
memleketten memlekete tcbaHlfler 
arzcdeb lir. Turkiye harp harici \•az.l· 
yetinln bütlin icapl:ın arasında Bo· 
ğazlardnkl tasarru!uı:ıu da be;ynelmUel 
tanhhlltlcre tam:ımiy~ mutabık bir 
sutctte üa eylemek huS\tSUnda kılı 
kırk yaran en altıkalı harlcl mah.fllle
rln tek şüphe ve !taraz scrdcdemiye
ccklcı çok dikkatli bır dilrü tlük 
,eoslermi:tir. 

Dcncbılfr ki dünyanın en hassas yer· 
lcrındeP. biri olan Boğazlar bugiln 
Türklyenln harp harici dOıilst siyase
tinin b:ı lıca delilini teşkil eden kat'I 
Uadell bir miyar olmuştur. Bu bizim. 
bir muvnffakıyetmlzdır, ve onu hari
cin şehadetiyle mUeyyet olarak kay
detmek bizim hakkımız ve zevkimtz. 
dlr.• 

bir insnnın ruhundan veya deri· 
~inden sıyrılıp çıkabilmesi gilti İm· 

kansız. Sen benim büviyetim n 
v!lrlığıın içine bu kadar girmiş ve 
ııiifuz etmiş bulunuyorsun. 

Nasihat ve tavsiyelerini tama· 
nıilc gö2öniine alarak son tecrii· 

beyi de sapım biri olarak tekrar 
huzuruna dönmüş olmayı faydalı 
buldum. Böl le bir tecrübeden sou· 

ra da, bilmi~ orum yine bana u· 
zakla ma tav iycsindc buluaacak 
mısın?. Böyle bir tavsiye ancak: 

- Ölüme git .. 
Demekten ibaret olacakhr. Ya· 

rını, yani, ölümü bilmiyorum. Ö
Iiim insanlar için ne hazırlıyor?. 
İnsanlar öldi.ikten soura da hatı
ralarını ve sevgilerini muhafaza 
edebiliyorlar mı?. Eğer, bun111l 
mümkün olabileceğini bilc'bilse• 
hiç tereddütsüz o yola gidcceiim. 
Fakat, bilmemek ,lıeyhudc llH· 
cannınk korku.;u tekrar beni sen· 
d"n cfa~t diJcnnıek tecriibcsine 
s ' ef bulunul'Gr. 

U.RUI var) 

lr va W' se 2i .na 
alt boş bir batıra 
Bundan bir müddet evvel, 

dostumuz Osman Cenıal, y i· 
murlu bir akıamda, Eyüp -
Keresteciler otobüsü iç.inde, 
nasıl ıemsiye açarak seyahat 
etmiye mecbur kaldıklaı mı 

tatlı tatlı yazmıştır. Ha la, a.. 
lakadar makamlar, bu O(O• 

hüsün hangi otobüs oldugunu 
Osman Cemalden sormuıtu. 

Evvelki gün mera lı ve 
~ikkatli bir okuyucu, O .. man 
Cem le şayaııı dikkat bir 
mektup yollamış.. Pek 1101 

hır şey.· 

Bu mektupta, yalnız oto
büste değil, Adem oglunun, 
daha hangi n ıl vnsu.~u.,.. an· 
da şemsiye açmak me .. b 11y"'• 

tinde kaldığını, e ı bır h... • 
rasına istinaden yana y ıta 
anlatıyor: 

Çok enteresan bulduğum 
bu mektubun en güzel taraf· 
larını hulasa e "';;c: -, a~a ~ıya 
yazıyorum: 

«Yirmi sene evve İ&tan
buldan Y anyaya gıtuyor· 

dum. Pireye kadar seyahati· 
miz iyj geçti· Pi ... .:Ln Pireve

zeye kadar, bizım I liç va
purları büyü ugt.na Aya 
Yani isminde ta a k ar u\· 
çük bir eski gemi ile seyahat 
ettik. Bu vapur, kıyı arı ln· 

kip ederek, Pı ed ... n iı eve· 
zeye gidip geliyor u· ' orent 
Kanalını geçt" ıen roonra, 
§iddetli bir yagmur başladı. 

Mevsim kıttı. :Sozüm ona, va· 
purun salonunda otururken, 
güverteden şırıl ıırıl sular ak· 
mıya baıladı. Salonun bir kö
tt:ıined bulunan kandil dahi, 
yağmur ıularmdan sönmuı, 

ve biz karanlıkta kaim jtık. 
Fakat, tavandan a mn ı;u

lar gittikçe arbyorcıu. a.rna· 
çar, daha a§ağıdnki am &• 

ya inmiye karar verdık. &• 

kat, aıağı indiğimiz vakıt, 

bi,~ de ne göreliı:ı?. Meğer, 
eıasen çok esld ohm gemi, 
yavaı yavaş su alıyormu§ •• 
Alt kamara bir göl haline 
gelmi§ti· Evvela ıenısiye aç
tık. Ve göl halindeki aula .. 
rın ortasında bir iskemleye 
çömelerek 48,5 aaal~e Pire
vezeye gelebildik. Asıl komik 
tarafını en sona sakbdım· 
Kamarada, yolculara ıemsiye 
kafi gelmediği için, çadır 
IOirmak mecburiyeti hasıl ol· 
du. Ve bu ıeyahati, çadırlar 
altında yaptık· 

R. SABiT 

Yeni parti iplik -
ler geldi 

Dokumacılara ve diğer Ktiçük 
San'at erbabına tevzi edilmek ü. 
zere şehrimize Sümerbank faori. 
kaları mamulatından mühim mır. 
tarda yeni iplik gelmiştir. 

Bugünlerde tevziat2 başlana • 
cak, el tezgahlan için köylere ~ 
iplik gönderilecektir. 

Biri!"i.zi."DE~Dİ 1 
t1epımtzan 1 
Akaretler - Maçka 
yolundaki garip 

parke dizisi! 
~ v.we Oepneskı4e o

ıuran S..,.. Betlla J'UQ'Of': 

Akaretler - Macka yolunun 2 
tarafına battlarca evvel pnrke 
taslan 7•ialarak kaldırımlar ka
patılmı.etır. Yetiden bir cadde 
yapmı;ya kifayet edecek olan bu 
taşlar elAn öyle kaldırımlar fts
t!lnde bülün yokuşun iıntidadın· 
ca atılllllS durmaktadn-. Bli yüz
den bilhassa geceleri ltu en if1ek 
yeroen gklip gelme :rnftskilllet
miştir. Herhalde bu pnrke dlzfst 
siıs için kenullnıubtma göre J'~ 
;yollann list&inden Jraidınhrıalı 
yahut ta Ml'rie k.Huılacııksa 
kullanılf'l'taiıdtr, .;etil ai? .. > 

SON TBLGRA1' - Hakikaten 
prip olım 'N İN~ ...... 
mecbu~de lmlUMlthın ıwüt
kOltıta di~n hu ~ C· 
hemmiy~le il · ~ı
nın nnzan dikkatine ~ .. \. ______ _.,, 
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Yazan: 

O gün Necdetin daireye gözlük
lü olarak gelmesi bütün arkadaş. 
lannı şaşırtmıştı. 

Nasıl şaşırtmasın ki, o gözlerin· 
de epey ilerlemiş bir miyopu bu. 
lunmasına rağmen bir türlü göz
lük takmıyor, arkada§larının bu 
yoldaki ısrarlarına da: 

- Aman siz de, pekaüı görü. 
yorum işte, yakında olmıyan şey

. leri pek iyi göremiyormuşum ne 
1 çıkar. Bunun için o cam parça. 
1 lanru burnumun üstünde taşıya-

am doğrusu diye cevap 'Yleri • 
yordu. 

İşte onun gözlük takması bu
nun için arkadaşlarını §3şırtmışt1. 
i'l&SJI olmuştu da bu cam parça • 
lannı burnunun üstüne yerle.ş -
tlrmişti. 

Hepsi birden merakla sordular. 
O gözlüğünün üstünden arka -

da nna bakarak: 
- Sormayın dedi sormayın ba
~a geleni. Gözlerimin kusuru ba. 
pma öyle bir iş açtı ki ben de bir 
daha böyle bir §eye meydan ver
memek için gözlük takmJya ka. 
ru verdim. 

Arkadaşları merak ediyorlardı. 
O: 

- Durun öyleyse size anlata -
yun, gözlük takmama sebep olaıı 
hadiseyi dedi: 

- Evimizin karşısında epeydir 
boş duran bir ev vardı. Nihayet 
geçen gün evi genç kızları olan 
bir ailenin tuttuğunu öğrendim. 
Merak ediyor, genç km görmek 
için boş vakitlerimde pencerenin 
önünden aynlmıyordum. Nihayet 
onu bir akşam üzeri balkonlarında 
görebildim. Kollarını demir par. 
maklıklara dayamış sokakta, ge
lip geçenleri seyrediyordu. Daha 
:iyi görebilmek için pencereyi a~
tım ve gözlerimi kısarak baktım. 

Üzerinde kolsuz çiçekli bir 1-
bise vardı. Kısa etekligi çorapsız 
!bacaklarını butiln güz lliğile mey. 
dana çık:ınnı§tı. 

Kalbimin bu güzel kız karşı -
mnda tatlı bir heyecan ile çarp. 
mıy.a başladığını hissettim. He
men üstüme başıma biraz çeki dü
zen vererek balkona çıktım. 

Ona bakıyordum. Havanın biraz 
knrarmış olmasına rağmen onun 
da ara sıra başını çevirip baktı
j?ını ıf arkedıyordum. 

Ertesi gün eve gelinre ge~ k.ı. 
El yine balkonda gördüm. Dunır 
muyum, hemen ben de çıktım. O, 
bu sefer oturduğu sandalyasını 
benim bulunduğum tarafa doğru 
çevinnişti. Bana bakıyordu. 

içeri girerken hafüçe selam ver
im. O da başile hafifçe mukabe. 

ae elır.is ve içeri girmişti. 
Artık anlasmış sayılırdık. Se

vinç içinde ıdim. 
Geçen akşam ona sokak başın. 

da rastgeldim. O ha!if çe öksür -
meseydi yanından geçtiğim halde 
tammıyacaktun. Ben başımı kal. 
dırdığım zaman o gülüksiyerek 
l'anımdan geçmişti bile. Bir müd
det arkasından hayran hayran ba. 
ka kaldım. 

Genç kızın gülümsemesi bana 
büyük bir ce ret vermişti. Ona 
bir mektup yazacak buluşmamızı 
i:rtiyecektim. Rcddetmi~ cccgi mu
hakkak idi. 
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Fakat mektubu nasıl verecek -
tim. Onu da hallettim. Komşu ça
maşırcı kadın bu işi pekala göre. 
bilirdi. 

Eve dönünce düzgl.in bir kağıda 

özene bezene güzel bir mektup 
yıızdım. Buluşmamız için bir gün 
ve yer tayın ettim. Artık iş mek
tubu vermeğc kalıyordu. Ertesi 
gün çamaşırcı kadın bu işi de gör. 
mü§tü . 

Buluşacağımız gi.ınü iple çe -
kiyordum. Nihayet pazar gelmişti. 
Randevuyu verdiğim yere gittim. 
Tatlı bir halecan içinde idim. Saat 
ikide buluşacaktık. Nerdeyse gc. 
lirdi. 

Fakat saat i iyı geçiyordu. Ha
li gelmemişti. Herhangi bir se • 
heple gecikmiş olabilirdi. 

Saat iki buçuk oldu. Yine yok. 

Asabileşmiye başlamıştım. Ni
çin gelmiyordu. Belki mühim bir 
ifi çıkmıştır veya vden bırakma. 
mışlardır diye kendimi avutmıya 
çalışıyordum. Nihayet beklemek
ten vaz geçerek evin yolunu tut. 
tum. 

Sokağa girdiğim zaman ne gö
ttyim: kız balkonda değil mi! 
Biraz onra ben de bizim balkon. 

idim. Fakat luz benim balkona 
çıktığımı görünce hemen içeri 
cirmişti. 

Tuhaf şey diye düşündüm. A
caba mektup yazmam ve buluş. 
mamızı istemem onu gücendırmiş 
miydi. N~in beni görünce içeri 
çekilmişti? 

Genç kız artık balkona çıkmı
yordu. Aradan üç gün geçmesine 
rağmen bir kere olsun gözükme • 
mişti. 

Onun bu dcğişikli&rine mana ve
remiyordum. Nihnyet çamaşırcı 

kadın vasıt:ı.sile niçin randevuya 
gelmediğıni ve balkona çıkmadı
ğını öğrcnmeğe karar verdim. 

Merak içinde getıreceği cevabı 
bekliUordum. 

Geldiği zaman daha ben sorma
dan o anlatmıya başladı: 

- A be) im dedi, sen de öyle 
bir mektup yazmışsın ki ben ol. 
sam benim de yapacağım buydu. 
O da evvela seninle görüşmek is
tiyormuş amma mektubu oku -
yunca sana gücenmiş. Mektubu 
bana da okudu da hak verdim kı
za doğrusu. 

Hayret ve merak içinde idim. 
Onu gücendirecek ne yazmışım 

diye sordum. 

O sözüne devam etti: 

- Daha ne yaz caksın, alay de. 
diğin bu kadar olur. Mektupta: 
Uzun kirpiklerinizin gOlgelcdiği 
sihirli ve cazılreli gözleriniz hiç 
bir kızda yok. O tatlı bakışlarınız, 
o güzel saçalrınızın çevrelediği gü-
2el simanız bir tfirlü gözümün Ö-

ünden gitmiyor diye bir ş<?yler 
yazmışsın, böyle şe) ler ) azılır mı 
hiç. 

Çıldıracak gibi idim. 
- Niçin yazılmasın dedim. Bır 

genç kıza güzel olduğunu söyle
mek kabahat mi? Ben de ona yü. 
zünün, gözlerinin güzel olduğunu, 
hoşuma gittiğini yazdım. Kaba
hat mı bu? 

Bu sözüm üzerine çamaşırcı ka-

Son Telgrafın Tarihi T elrikası: 58 

Topçu kumandanı Haydar ağa 
da topları yeniçeri safları ar<UJ:na 
tabiye etmiş, ağırlıklar geride bı
rakılmıştı (1). 

Fakat bu topların, o zamanki 
1 • 

haline göre, i~timalinden bir kat'ı 
netice almak müşküldü. Ordu er
kiınıhar.biyesi riynsetini yapan Ev. 

rnnos :BEyin ta\•siyesi üzerine cep-
eyc tefevvuk \'C man·a olmak Ü. 

zere konmu tu. 
Sonra, yine Evranoo Beyin tav

siyesile cepheye ıki bin tirendaz 
onmuştu. Bunlar toplu bir hald 

bulunuyorlardı. 

Bu tirendazlaı .n bini sağ cena
ha bini sol cenaha yerl~tirilmiş
ti. ':Muharebe mzamı bu suretle 

a.h.zedildikten sonra, icabinda il
tica ve) a müdafaa mevzii moıka
nnnda kullanılmltk üzere tepeler 
üzerine bir de ordugah tesis edilmiş 
etrafı h€11deklerle ihata olunmuş
tu. 

Bu esnada müttefikin ordusu da 
sa+ıranın öbür tarafında muhare
be nizamı ahnıştı. Kral .Lezar, 

Sırp ve Hersek as crlenle mer
kezde ahzimevki etmişti. 
Sağ cennh, Sırplar n mutebaki 

l - Hehe.)standu : 

Temizleme hareketine de,·nm e
den İngiliz kıt'nları, bazı İial~ an 
birliklerinin mukavemet etmek is· 
tedikleri Amba Alagiye yaklnş
mışlardır. Burosmın dn İngilizler 
tarafından siir'atle işgal edilmesi 
ve italrnn mukavemetinin kırıl
ması m.uhtemcldir. Cenuptnki İn· 
giliz kolunun ileri hareketi de iyi 
bir şekilde de\•anı etmektedir. 

llabeşistandaki İngiliz kuvvetle
rinin - ne kadar az olsa da - sür· 
ntle serbest kalınalat'ı ve Libya 
cephe ine nakledilmeleri miihim 
dir. Bu jş lıaftalardanberi deyam 
etmiştir; ve ~er yer beliren ltal· 
yau mukavemetleri dolayısile ar
kası hala alınamamıştır. 
Habeş imparatoru Adisababa· 

ya merasimle girmiş \.'e imparator
luk tahtımı tekrar oturmuştur. 
Buı dan sonra Hnbcşistnndaki İ· 
tal~ nn mııkn\•cmeti tnmaıniie iıu
iıa edilıni~ olacaktır. 

2 - Libya cephesinde : 

Tobruk ı lesi etrafında 30 ni· 
san akşamı bn lıyan mihn•r taar
ruzu muvaffak olmadı. Bu taar
r\lz, kalenin cenubu garbi kısmına 
te\ cih edildi. Şiddetli hücumlar
dan sonra mihver tankları 2 ki
lometre genişliğinde bir gedik a
~bildiler ve dı müdafaa hatmın 

kısmını çökerttiler. Fakat kn
)eyi müdafaa eden Avustralyalı· 
Iar bir mukabil taarruz yaparalt 
Alm n - İtaly n kıt'alarını kısmen 
~ıeri attılar. Bununla beraber dış 
almağa mu\·affak olamadılar. 

Tobruk lrnlesi muannidane mu
kavemet ediyor. "Üzerine kuvvet 
çelmıii, Alman - İtalyan ileri ha· 
~ketine mimi olmuş, l\lersa Mat
ruhdnki İngiliz seyyar ordusuna 
vakit kazandırmıştır. Kale kuman· 
dnnı A\'u trnlyalı bir Gcr, .. raldir4 

Bu Gcncrr.1, kaleyi tek er kalın
cıyu lmdnr müdafaaya a.ımetmi~
tir. Hatta bizzat nıiidnfaa hatla
rında dolsarak kıt'alarını muka
vemete h;urlamakta, tertibatı ba
şında durarak emretmektedir. Al
mnnlnr, şimdiye kadar hiçbir mev
zi önünde bu kadar durmamışlar
dır. Tobruk lesi Alınan - İtal
yan ordu umm geri muvasalası 
üzerinde biiyUycn lıir tehlike ha
line gclmi.fir. Kaleyi düşürme
dikçe, 1\1 ısırn do[.rru bir Alınan i
leri hnrekcti beklenemez. 

İngiliz hn,·n kuvvetleri Trablus
garp ve Binı;azi limanlarını mü
temadiyen bombardıman ctmekie· 
dir. Bnndnn maksat şüphesiz Al· 
man • italyon ordusunun ikmal 
i~tcrinc môııi olmak, iaşe ve cep
hane müskiilatı çıkarmnl·tır. Al· 

.,; .. 
mantar tayyarelerle iaşe temınıne 
çalı ıyorlarsn da bu Jıa,·a nakliya-

dın gülümsedi : 
- Doğru söylüyorsun beyim, 

hakkın var amma dedi bunları 
yüzü çiçek hastalığından portakal 
kabuğu yüzüne dönmüş, gözleri 
anadan doğma şaşı olan bir kıza 
nasıl söyliyebilirsin? Bu açıktan 
açığa alay değil de nedir? 
Kadının bu sözleri üzerine her 

şeyi, yaptığım büyük hat~y~ n~ : 
lamıctım. Btt hep göz.lerımın ıyı 
görmelncsindcn olmuştu ve bun
dan sonra da böyle gaflar yapa
bilirdim. 

o gün ahdettım, artık gözlük 
kullanacaktım. Hemen bir göz 
doktoruna koştum. 

1şt şimdi anladınız ya niçin 
gözlük taktığımı. 

kalan askcrlerile Arna\·utlardan 
mürekkep olduğu halde Dük Bran
koviç kumnndasına, sol cenah da 
sı.rf Bosnalılardan mürekkep ol
duğu haJcle Tovarkıonun maiye
tine verilmiştır. 

Miittefikin ordusunun kuvveti 
yüz bin, Türk ordusunun kuvveti 
kırk bin raddesinde idi. 

Muharebenin b~lnması yakla
şıyordu. İki ordu Kosva ovasını 
istiliı etmış, muzafferiyet talihi
nin yüz gülmesini bekliyordu. 

Ova beyzi bır şckıldc idi. Şimal
den cenuba d<0gru tulü dokuz ila 
on, arzı üç fersah olup irtifaı bin 
dört yüz kadem ve etrafı alçak te
peciklerle muhattı. 

Bu tepelerin meyli hemEn his
soJunabilccek derecede idi. Ov .... -
nın ortasında Zeniçe nehri cere
yan ediyor, etrafındaki yeşil sah
raları suluyordu. 
Ovanın etrafında küçük, küçük 

kasabalar vardı. Türkler Zeniçe 
nehrinin sol cenahında, müttefi
kin ordusu ise sağ cenahta ahzi
mcvki ctmi~lerdı. 

• 
o 
r 

Geri kalan diğer 
Siklad adalarının da 
işgal edileceği mu -

hakka tır 
tı da İngiliz hava hiicumlarına uğ
ramaktadır. 

Amerikan gemileri K1zıldenize 
gelnıeğe başlamıştır. Bu gemiler 
lınrp malzemesi getirmektedir. Mı
sırdaki Nil ordusu, zırhlı ve mo
törHi vasıta ihtiyaçlarını bu yeni 
harp mnlzemesilc ikmale çalış
maktadır. Buna mukabil Alınan -
İtalyan ordusu dn takviye kuvvet
leri almnktndır. Bn itibarla yt>ııi 
muharebelerin bn§laması muhte
meldir. I~almt bu nıulıarclıclerin. 
hiiviik olncağım za•mctmek yan
lış olur. Zirn me\ im ve çöl ~art
ları büyiik harekntn müsait değil
dir. İngilizlerin Tohruk kalesi düş
meden evvel Alınan • İtnl~ an Icıt
alanna tnarnız chnelerini doğru 
bulu~ oruz. 
3 - Ege '\'C A denizde: 

Ege deııizinde milı\'erin adaları 
işgal hareketi lnsa fa ılalarla de
vam etmektedir. A:-tık Ege sula
rında ve hn\!alarmıla İngiliz ha
kimiyeti nıc\'cut degildir. Alınan
lnrın Mora cenubunda l\latabnn 
burnu - Rodos hattına vardıklcrı 
bir hakikattir. Geri kalan Sparad 
ve garbi Siltlad adnlarmın da iş
gal edileceği muhakkaktır. 

İngilt r ''c Yunnnistan, ynlnız. 
Girit adasına miidafaaya karar 
vermiş bulunuyor. Mihverin öu 
adnyı da istilaya teşebbüs etmesi 
mul tenıclclir. Böyle bir teşebbiis 
bugiinkü harpte yepyeni bir lıore
kat ol .. u:aktır. Şarki Al.denizde ha
va ve deniz hükimiyctini temin 
için, bu adanın lıer iki hunf icin 

j ~ ~ -
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mühim askeri mevkilere Alman 
sen :ılıların yerleştikleri teeyyüt 
ctm ·ktedir. İlk teşebbüste Alman
ya, Fransa \"e İspanyanın muka
vemeti karşısında bu istikametten 
vazgeçmişti. Bu defo siyasi vazi
yet daha mii!mit bulunmaktadır. 

Evvelki ynzılarımızda tekrar et
tiğimiz \'eçhile Cebeliittarıkın mü
dafaası icin Elce:lİrl\-sın, Septe, 
Tanen m~vkilerinin İngilizlerin 
elinde bulunma ı Hizıındır. Hatta 
Atlastaki Portckİ7. ve f panyol a
dalarının da ingiltcre \.'e Amerika 
tarafından işgali bir zarurettir. Bu 
işte yine önayak alan tnraf kaza
nacaktır. 

5 - Atlas denizinde : 

Amerikada harp malzemesi ta
ş:yan gemi knfilclerini Amerikan 
harp gemilerilc himaye etmek fik
ri kuvvet bulmaktadır. Harp mal· 
zemesi İngiltercye Ynrm. d:ııı At
Jns denizinin dilı iı i bo~ ladıkça, 

Amerikan yrırdm1 n n bir manası 
kalır mı?. Atlns muharebesini ka
zanmak, Amerik:-nın da menfaati 
icabıdır. 

İngilterenin gemi za~ iatı evvel
ki hnftalar:ı n i:>bctle azalmıştır. 

llafh:lık za~ iat 62-65 bin ton ara
sındadır. Halbuki 2 martta 148 
bin tondu. İngiltere denizaltıları 
açık denizden ziyade üslcl"İnde tah
rip etmelttedir. Hava kuvvetleri
nin Brcmeıı ve l{iycl iislcrini mii
temndiyen bombardıman etmesi
nin hikmeti budur. J.orian \"e 
Brest denizaltı üsleridir. Bu iki 
üs de zedeleyici bombalarla şid
detli hava hücumlarına u~rnınnk
tadır. 

Almanya Atlas muharebesini 
koybetmek iizercdir. Şimdiye ka
dar istediği neticeyi alamnnuştır. 
Amerika harbe girıncc. Atlasda 
Alman mll\nffakiycti bahis mev
zuu olamıyacnktır. 

de sevkulcey~i kıymeti vardır. Milı-

1 ver Giridi almadıkça Rodos • Kıb- ~ 
ns istikametinde bir 1rn!·ckctte bu-

1 
Junamaz. 

Şarki Akdcniı.dc Girit adaC'ilc 
Tobruk kalesi Kıbrı:. - Girit - Tob
ruk - Mı ır budv.dundn" geçen 
İngiliz cephesinin iki kilit nokta
sını t skil etmektedir. İngiltere bu 
iki noktayı öliinciye kadar müda
faaya aıı;1e!:ıniş bulunuyor. İngil
terenin ihtiyacı ohm şey zam.an 

Sinemalnrıııd:-ı --on gfüılcridir. 
Al'RICA: 

Polls Hafiye 1: ŞARU ŞAN'111 

ve te~ki!attır. Hnrıı uzadıkça, I~· 
giltere üstün vaziyr.te gelerektır. 
Bunun için lıu bölgl!de h.n~p 1n~il
tere lehine inkisnf t'dehılır. Zıra 
deniza ırı olan İngiliz cephc•:fode 
seri netice almnlc deniz ve cöl do
layısilc kabil değildir. 

4 _ G rbi Akderıizde: 

CebeHittarık meselesi günden 
giine elıeınnıiyct knzanına!.tadır. 
Almanya J>orleki1. hava ve deniz 
iislerini de kullanmak istiyor. 
Fransız \ e İspanyol Faslarmda 

İki ordu muharebe ıcrasına ha
zırlanır hazırlanmaz yckdiğcrinc 
bir ok menzili kadar yaklaştılar. 
Padişah, derhal muharebe em

rini verdi. O gün haziranın on ıbc
şi idi. (H. 791). Bu harp Türkler?1 
R:ımclinde mukadderatını tayın 
edecekti. 
Padişah, emri verir vermez ilk 

evvel cephe ilerisinde bulunan av
c1lar yaihnur gibi mermiler yağ
dırarak 

0

düşmanı şiddetli bir su
re:te sarsmağa başladılar (2). 

Fak. t bu atış az bir müddet de
vam etti. Sırplılar, adetçe haiz ol
duklnrı faikiyete fc\•kalade itimat 
ettiklerinden hiç vakil zayi etme
den Türklerin Yakub Çelebi ku
manda ında bulunan s?l cenah.na 
o derece . iddctlc taarruz ettıler ki 
sol cenah· bu müsademeye bir tür
lü mukavemet edemiyer~ geride 
ihtiyatlar üzerine toplanrnağa 
mecbur oldu. 
Padısah sol cenahın ric'atind~n 

dol~) ı dığer kkt'aların müte ir 
ofoca~ından korktuğundan derhal 
Yıldırım Be) azıda kuvvetinın bır 

1 t!~:~~~~~~.;b 1 

den birinde Marmara göklerinde 
tenezzüh eder gibi 

Mnrmara \'C Adalara gürUl-
mcmiş harikalı bir ne:z.aret, ~a
dırv:ml:ır, asm:ı bahçeler, havai 
2000 kişilik tnr .. ç:ıl:ır 

Mocdnı havai 

Beyazıtta (Marmara) Sineması
nın Muhteşem tara<:nlnnnda 

Pek yak 1d:ı :ıçıbyor. 

k.smı ile biraderi Yakub Çelebiye 
rnua\"enet eylemesini emretti. 

Çünkü Yıldırım Beyazıdın sol 
cenaha muavenet etmesi için mu
harebe meydanını yarıp geçmesi 
ve bu suretle Yakub Çelebiye ta
arruz eden düşman kolunu yan
dan vurması lazımdı. Bundan baş
ka Yakub Çelebi araziyi hatve hat
ve müdafaa ederek geri çekilmek-

te ve düşmanı bu suretle işgal ey
lemekte olduğundan bu hareket-
ten neticei knl'iyc husulü me'mul 
idi. 

Şehzade Yıldırım, fevkalare kah
raman, ayni zamanda da dahi bir 
kumandandı. Bütün ordu Yıldm
mın genç dehasına emindi. 

Llizar ise, bu esnada muharebe
nin sureti cereyanını takip ediyor
du. Yıldırımın Bcyazıdın, Yakub 
Çelebiye muavenet için hangi i .. -
tikameti takibe b~ad~ını görü
:y-0rdu. 

(1) Hammcr tarihi, c:ilt 1, s. t l 
(%) Sulnkı.adc . 4 , 

Yazan: 

' Ey 
eti e, 

- Kimmiş bu lıcrif, kimin ne· 
siymiş?. 

- Kendisi miras) cdilerden. Bir 
külhanbeyi, adı da Bnlycmez Ke
nanmış!. 

Cazım biı:den atıldı: 
- Ne? Balyemez Kenan mı?. 
- Evet!. 
- Onun eski adetidir bu işler 

zaten!. Onun kadın \'e kız yüziin
den geçirdiği kaza bir düzüneyi 
bulur yahu!. 

Mustafa: 
- Nasıl şey hu lıe Cazım? 
- Bırak Allahın aşkına l\tusta-

facığım, o, sulu mu sulu, yapış
kan mı yapıc;lmn, snkar mı snkar .. 
Herifin biridir ki koca istanbulda 
eşi 'arsa domina!. 

- Ya onun akrabası olan hatır
lı zat kimmiş acaba?. 

- Onu da anladım, o da Rcdcs
tenJi Aziz .Bcv derler ki ga) et zen
gin bir altııı babasıdır. Birçok bii· 
yiiklere rehin mukabilinde para 

• 1 
verır .. 

Bu aralık yine tclfü~lı teli.şlı lm
pı çalındı ve Cnzım tl'l t.rnr aşağı-
ya indi. Fnknt bu sc!cr kapı :ıçılır 
acılmnz içeriye birkaç kişi 'lalı
v;rdi. l\tuhar rcın lrnrki'rnk: 

_ Eyvah, dedi, mulınkktıl.. beni 
takip ettiler 'e şimdi ya im lamı~ n 
geldiler. 

Mustafa, Muharremi hemen bir 
dolaba solmrok sofaya fır .. dı \e 
paldır küldür mcrdİ\•eıılcı·i çıkan
ları karşıladı: 

- Siz kimsiniz. ııe istiyorsunuz. 
burada ne işiniz 'nr?. 

Ötekiler hep birden silahlurmı 
çekerek bağırdılar: 

- Eller yukan, yoksa ~·akarız 
ha!. 

Bereket ki o gece Cazımın evin-
de kadın namına kimse yoktu, on· 

lnr bu gece, gece yatısı misafirliğe 

gitmişlerdi. Bu manzara karşısıu
da l\lustnfn so"'tukluuılılığını kay

betmeden hemen elindeki iiç munı
hı, kaim, tunç şamdanı karşısında
kilere doğru fırlattı ve şamdan ye. 
re ym•arlnıııp da mumlar söniincc 
ornsı kaı>l:nrnnlık kesildi. l\lcrdi· 
\'enin altbnşında olan Cazım Mus
tnfonm ııc yapnıak istediğini çnk · 
tı Şimdi berikiler bilmedikleri bir 
evin zifiri karanlığında ne tarafa 
snldırncaklın ını I·estircmczlerkeıı, 
Mustafa Ynradana sığınıp bunlar
dan birinin lmrnına şildctli bir 

tekme sa,·urdu \"e o: 
- Alı t.arnım!. 

Diye arkaii tii nıcrc1 i~ 
~·uvarlanırkcn bir diğer• 
nun kendine çarpmasilc 1 
ne altbaşı bo~ ladı. AşnJ d 
zım, sokak kapısının ) ı;I\ 
rnn kalın sopa ile iııenltff 
tırmnya başladı. 

Neden sonra gürültü~t 
rem de yetişti. Gelenler 
di, bunlar da .. l\:aranlıktn' 
tında bir hnyJi vuru ıı1 . c' laşmalar oldu. Nihayet 
ka bir şamdan yakıp d 
aydınlattığı zanınn , buııl· 1 

ler oldukları anlaşıldı. U 
tanbuluıı en namlı ,·c c 
sabı:kahlnrındnn idi. en .. 
de tauıdı. 

İkisi ~·:.ımruk, sopn, ı; 
ad:ınıakıllı Jıırpıılanını ' 
ıwldnnncnk halleri k l 

Biri \'e en nzlılnrı i c 
pısıııı açıyorı : ı Z"" 

·•e 

kapısını açıp krraı:Iıt ' 
mis ve oradn lmlmı~tı. l 
faktn saklanmış oldu .u 
ynlmla~·ıı> ev altma gct' 
tnfo sordu: 

- Neydi zorun• ı~ ol· 11 

herifler,. 11€.'~ di m. ~ r-tl 
yııu ?. 

O, ölüm korl u ile J 
birer anlattı. l{nç ffl ıı ' 
tal~ip clt. lcd hnld :ı· 
bir tii'rhi d e g<>çircı:ı d'J. 
hr ' et bu gr.l't' hiı brı ' 
fa ı tnrnf ınd n o u t 

girmiş ohluğunu 
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\.bu yd.2.!Lın nıetinlerl Anıtouua 

A.ıon., bültenlerinden Mınıruştır) 

lelhia eden: Muammer Alatm:: 

hviçre<le çıkan Bazlar Nahrih-
leb · h h" · gaıttc~inin Bcrlın nlll a ırı 
1•ıı 24 saat içinde dünya vazİ)·eti
~iu sarahalcıı vahimleşmiş oldu

'ir' • ~ri 1 •U!ıu Y•xıyor ve buaıı teyit ede-
,,~ i.iç hadise zikrediyor: 

te L_ .c ,, Türk sahillerine yalcın. son 
~101-~ .{" ı ı • •nan •dalarının, bilhassa ta • 
aıı· hnlar tarafından Siklad adsları
ı1•1' ~ıu i~gali. Muhabir, lııınım Tür-

1l1enin bttrcl.at scrbesıti~inc en
b", t.ı olalıiltt•gini de lav• c-diyor. 
~r ı.:• 2_ Staliniıı Başvekiile1i biz?.at 

' '
1
• ı s· ,ta h·· •l111ası. Uu da ~ovyet ~r ır-

1nıB .~••n harbin gitgıd" gc-nışlenı•
C:• ' 1 rıi derpis etmekte olduğunu J!ÖS· 
dıı lt>ir. , 

Jnl ~ Amerika Harbiye Nazırı 
P111 811 ııısonuıı söylediği nııll4k. ı\me-
cV ' 11.aııın açıkça har~c mfıdahalesi-
ıııı' ~ın şiındidcn ilanı suretinde te-

•kk; edilmesi. 
tıl ~· ~lııhabir, beklenen askeri ha
~· 'c·lerin nerede ve ne zaınan baş

ıı·ı g,;~1frcccği kat'i surette biline
~'llıckJe beraber, harp sahnesi 

ıe ı..,, nerede olursa olsun, harbin 
o' 'ıüstakbel inkişafımn son Balkan 

Jl'. !of•rindcn cok daha büyük siya-
sı · 

:ı k llıanası olacağını ve Avrupa 
·ri' . ıt'ası sahasını çok n~acağıni da 

•liı.ve etmektedir. 
İNGİLİZLER ı\ICDENIZE 

HAKThi OLDKÇJ\ 
•lleyli Telgraf• gazetesinin şark

d 1~lti vaziyetten bahseden diploma· 
r'." lı~ tnuharriri Almanların İngiliz 
;.., donanmasını Mdenizden koğma· 
~: dıkça, Suriyeye asker ihraç ede
" ı ~iYeeekJerini yazıyor. Muharrir 

d'Yor ki: •Suriye ve Lübnanın 
d"• 
h ıışınan tarafından işgali ve .. y~~ 

- -· Berlinden verilen bir ha
bere göre, aon 24 saatte 
vaziyet çok vahimleş
miştir. Yeni harp sahası 
her nerede olursa olsun, 
.Balkan seferinden çok 
daha büyük olacak ve 
Avrupa sahasını uzakla
ra kadar aşacak.· -

hir çok akınlara iştirak etmi~ olan 
pilotlardan biri, bunun şimdiye 
kadar görmüş olduğu yangınlarm 
en büyüğü olduğunu söylemiştir. 

Bıı yangın resmi tebliğde ·~ok 
büyük ve çok !'bemıniyetli. keli
meleri ile tavsif edilmektedir, Ra
şid tayyaer meydanını İngilizler 
tesis etmişlerdi. Eski ismi Hanidi 
idi. 

Ankara Radyo gazetes, İııgiliz
lcrin Basraya yeni kuvvetler çı

karmakta olduğuna dair haber
ler geldiğini bildimıektedir. i' ·>!· 
yan gazeteleri Iraklıların vaziye
tini ıııızik görn1ektedir. Bu gaze .. 
tclere göre, bazı Arap nı.enıleket
lerinden lraka göniillü gf'lmesi 

kafi değildir. 
Di<>er taraftan tlrıayted Pres 

muh;biri yüksek rütbeli iki İta!-
yan subayıyn1n askeri n1üşavir

likte bulunmak iizerc Bağdada 

geldiklerini bildirmiştir. 
Sın-iyede bulunan İngilizler bu 

memlt>keti terke davet edilmişler
dir. Birçok tngilizler şimdiden ha
reket etmişlerdir. 

SOVYETLER ÜÇ llÜKÜMETl 
MÜSTAKİL TANll\IIYOR 

Sov!·etler Birliği hükumeti Nor
veç, Belçika ve Yugoslavya elçi
liklerine tebligatta bulunarak tem
sil ettikleri memleketler artık 

müstakil birer devlet teşkil etme
diklerinden tanınmıyacaklarmı 

bildirmistir. Yugoslav elçiliği me
murları Moskovayı terke hazırlan
maktadır. 

llt buralarının bir taaruz ussu 
~1arak kuııanııması, yahut bura- Bamburg ve Bremea 
t'~• kargaşalıklar çıkarıl~ası 
t.tıltetenin müsamaha cdcmıye
~•ği şcylyerdir. İngiltere, ~il!s• 
1' ilde buıılara mani olacak muhım 
~\l'Vetlere malik bulun1naktad1r.• 

İNGfLTERE ÜZERİNDE DE 
BiR ALMAN AKL'lll 

ı 

1 h-l)İin gece İngilteredc Huıııber 
t •lı:esi ile orta İngilterede iki böl-
4'Ye Alman tayyareleri tara[ın
t lıt çok şiddetli akınlar yapılmış-
Lt "-1 l ··ı·· tıı · "" en ille rapor ar o u ve _Y•-

t'lı adedinin yüksek olacagım 
"'ttrnıektedir. 

r' llun bir İngili .. a\•cı bölüğii dev· 
1'~ l ı;ıo• Uçuşn yaparken, denizden ge

{ll bir çok Alman tayyarelerile 

19 :tşılaşmıştır. Şiddetli biı-
4.11harebesi olmu~ İngiliz avcılan 
/. dakikada 6 Alman tayyaresini 

11~\irınüş, bir çoğnııu da sakaUa
llıı tır 
Şi°'-lAL VE DOCU AFRİKASI 

MUHAREBELERİ 
r Orta Şark İngiliz tebliğine gö
l;•, lih)•a ve Tobrukta bir değişik
' k )"oktur, Altı giindenberi devam 
ı •n kum fırtına1arı harekatı zur
~ tırınaktadır. 
1 lloğu Afrikasında Habeş cenga-
;t•Ieri . Amba Alagi dağlarında 

fi ıı,~ııt kıt'alarından 30 kilon~Ptr.c 
P li~ ~afede bıılımmak1adırlar. lnı?•· 

h Sııbayl:lrının kumandasında 
&ıılllıınan bu kuvvetler Marşu ka
basını zaptetınişlerdir. 

ı ı\ıııba Alagi nımtakasında m11-
'1''•h d . 1 ııl } eler devam etmekte ir. ita • 

I' r ~larıu şiddetli mukavemetine 
~nıen, bu m_ınta~ada bazı. te.pe-
lı~labeşlilerın elıne geçmıştır. 

;1• Utün Haheşistanda daha otuz, 
\a otuz üç bin İtalyan askeri bu
k llduğu tahmin edilmektedir_ Bu· 

tJ 1 ~'°'-•ilerin ne miktarda, nerele-
ı~'e tevzi edilmiş oldukları ıua

f ı 'll olınaruakla beraber, İtalyan
•d'ın daha ne kadar mukavemet 
ı~;,bitecekleri de kestirilememek-

"'' ~ c.~iye kalan bu İtalyanların 
Uı·v.· , 1 , b ~ 

ı~ı ... ı l118"!1l'v1ye erı unuan ev-
j k, karşılaşılmış olan İtalyan 

•.. •vvetıerininkinden daha sağlam 
'61'\i 

llınektedir. 

l lRAKTA VAZİYET 
~~akta.ki vaziyette de büyük bir 
lra 'ŞıkJik yoktur. Habbani~·ede 
l·ı k .kııvvetleri kamplarında" çe
ı · ""~ •e tavvare mevdanına ha-
·~ '. . 
d. ola., vavla İnailizler tarafın-

;,ı tı . • .. !!I 

lı ışga\ e~ilnıiştir. .. . 
'11 btada, lngilizler kontwlıı bı· 
t~:h daha genişleterek, bazı tica
ı.10 aneJerle bankaları, posta ve 
'i~~taf dairelerini işgal etınişler· 

e ~s~-~r. •nıbe sahahı Reşid tayyare 
~~ ~- civarında çıkarılmış olan 
ıı. l'iik Yangın evvelki gün öğle
!~~ Sonraya kadar bütün şidile-

~ ~anmakta idi. 
~~llya ve Fransa üzerinde 

(1 inci Sahifeden Devam) 
baraj ateşine rağmen, hu tayya
reler her iki şehre on bilerce yan
gın bombası ve yüzlerce ton yük
sek infilaklı bombalar atmışlar
dır. Bunlar orasında en son yapı
lan kuvvetli bombalar da mev-
cnttnr. 

Hamburgda Blum ve Voss ter
saneleri, Bremende Doyçe Sif ve 
Atlas tersaneleri şiddetle bom
bardıman edilmiştir. Bu şehirle

rin sınai mıntakalarında muaz
zam yangınlar çıkarılmıştır. 

İki saatten bir zaman 
devanı eden bu taarruz esnasnda 
her iki şehrin bu mıntakaları ya
nıp kavrulmuştur. Taarruz toıılu 
olarak yapıldığı kadar da, şidd .. ~-

li olmuştur. 
Tersanelerdeki binalar tarumar 

olmuştur. Pilotlar şiddetli infilıik
lardan bahsetmekte ve infilak e
den maddelerin 3000 metreye ka
dar yükseldiğini söylemektedir
ler. Her iki şehrin bu mıntakaları 
birer alev deryası haline getiril-
miştir. 

Berlin, Emden ve diğer şehirlere 
de nisheten daha hafif taarruzlar 
yapılmış~r. 
Alıuan tebliği de bu iki şehre 

yapılan hava taarruzlarının çok 
şiddetli olduğunu teslim etmek
tedir_ 

Berlin, 10 (A.A.) - D. N. B. nin 
bildirdiğine göre, düşman tayyareleri 
Alınanyanın Şinıal, Garp, Şark ve ce
nubu Şarki mıntakalarına hücum eıı ... 
mişlerdir. Başlıca hücum Almanyanm 
Cenubu Garbi mıntakasına tevcih e
dilmiş, bir cok tayyareler bir şehre 
yangın ve infil!k bombaları abnıstır. 
Sivil halk arasında oldukça telefat 
bulunduğu zannedilmektedir. 

Bir kaç düşman tayyaresi pt\yitahta 
gelmiye muvaffak olmuşlardır. Sivil 
halkın oturduğu bir mahalle bombar
dıman edilıniştir. Askeri hasa.r olma
mıştır. Bir ev ılııahrip olunmuştur, Bir 
ltaç kişi ölmüştür. 

Kırkpınar g~ r aşlerı 
Edirne 10 (Hususi) - Hasılatı 

yoksul çocukların refahı gibi ul
vi bir gaye için hazırlanmış olan 
tarihi Kırkpınar panayırı ve bü. 
yük yağlı güreşleri yarın başlıya.. 
caktır. 

Sarayiçi mesiresinde üç giilı. 
devam ~ecek olan bu güreşlerde 
birinciler 50, ikincilere 40 lira kıy
metinde hediye edilecek olan giı
müş saatler Partimiz Genel Sel<. 
reterliğinden gönderilmiştir. 

Vaki davet üzarine bu sabah İs. 
tanbuldan ayrılmış olan meb'uıto 
larımızdan başta Osman Şahia • 
baç olmak üzere Edirne meb'us. 
!arı bu akşam şehrimize gelecek. 
!erdir. Dündenberi Edirneye İs • 
tanbuldan gelenl<!rle civar vili
yet ve köylerinden binlerre halk 
gelmeğe başladı. 

Alman - Irak 
müna_sebetleri
nin tekrar tesisi 

Berne, ıo (A.A.) - Ofi Ajansı bil-
diriyor: . 

Alman hükO.met merkezindeki bıta
ra.f müşahitlere nazaran Berlin Irak 
hfıdiselerine karşı ihtiyatlı bir hattı 
hareket takip etmektedir. . 

NatiC>nal Zcitung•un Berlin muhabı~ 
rine nazaran Almnn Hariciye Nezare~ı 
Alman - Irak siy:ısl münasebetlerı
nin tekrar tesisi meselesinde henÜZ 
vaziyet almamıştır. Maamahi.f Irak'ın 
bu yolda teşebUUste bulunduğu ~1-
man Hariciye NezaretinC'C ink3r edil-
1.1ernektedir. Haflı:ı sonundan evvel bu 
bapta bir karar ver11me~i beklenmek
t~ir. 

Çinde sarı Ne-
hi r bogunda 
muharebeler 

Tokyo 10 (A.A.)- B.R.C. Şan
zinin ve Donanın şimalinde japon 
kuvvetleri Sarınelıir bo) unea Ge· 
neral Evey Novan kun1antlasında
ki Çin kuvvellerini tardetmişler
dir. japonlar Sannelıir boyyunca 
yerleşmjştir. Hon:,nın <'euuhunda 
170 kilometrelik bir <eplıedP kat'i 
muharebeye intizar edilmektedir. 

+ Londra. ıo CA.-A.) - R~''."en 
bildirildiğine göre, Nısan nyı ıçınde 
ingillz ticaret vapuru zayüılı cem'an 
488.124 tonl3toluk 106 vapurdur. 

Harp Vaziyeti 
(l bıol Salılf•.den Devam) 

Martın ikincı haftasında bu mık
tar 71,773 tona dü~tu. 

Bundan sonra JngılterPnın haf. 
talık g<'mı zayıatının vasatısı 60.70 
bııı ton arasındadır. İştıo 3 - 4 ay
danberr <ievam eden Atlas denız 
ııarbıııın neticesi bundan ıbarettir. 
Almaııyarun derıız harbınden hek
ledığı ~elice her halde bu değıld<: 
1000 kilometre nsıf kutru olan bir 
deniz bölgesınde İngiltereyi ab. 
lokaya alan ve bölgeye giren ha
va ve deniz vasıtalarını batıraca
ğını ilan eden Aldmanyarun batır
dığı gemi miktarı ancak yüzde bir 
nisbetinMdir. Ayni silahı iki ta. 
raf da başka hedefler ve maksat
lar için kullanabilir. Mesela Bü
yük Harpte İngiltere, deniz.altı • 
larile yalnız denizde mücadeleye 
mecbu~du. Bugün ise İngiliz hava 
kuvvetlerinin bir hedefi de de -
nizaltı üslerini ve tezgiihlannı tah
rip ve imha etmektir. İngiliz hava 
kuvvetleri bu hususta iyi iş gör
müştür. Son zamanda Almanya. 
run denizaltı tamiratında Fransız 

sanayiine baş vurması, Amiral 
Reader'in tamir tezgahlarını sa • 
lıillerden içeriye doğru almak is
temesi bunu göstermektedir. 

Geçen harpte denize dalan bir 
denizaltısını bulmak ve yolunu 
takip etmek mümkün değildi. İn
gilizlerin keşfettikleri yeni Asdic 
.!ileti ile bir denizaltısının deniz 
içindeki yerini burmak ve deniz 
üstünde ımiş gibi yolunu takip et. 
mek kabildir. Denizaltısı ilk tor
pilini savurabilir; fakat ikinci tor
pilde destroyerler peşinde ve tepe. 
sindedir; artık kurtuluş yoktur. 

Atlas denizindeki har'bi, Ame -
rikan harp donanması kendi üze. 
rine alıp İngiliz Atlas filosunun 
başka deniz cepheleri için serbest 
kalmasını temin edemez mi? A- . 
merika bunu yaptığı gün, İngil -
tere Ortaşarkta elbette daha kuv. 
vetli bulunacak, Afrika ve küçük 
Asya istikametlerinde hafif deniz 
kuvvetlerile denizaşırı büyük ha. 
rekata _girişmek isti yen Mihver 
kuvvetlerine karşı denizde ve ha
vada üstün bulunacaktır. İngil -
terenin şimdi iki büyük şeye i.Jı.. 

tiyacı vardır: 

1 - Atlas denizindeki mücade. 
lenin ağırlığını Amerikan hava ve 
deniz kuvvetlerinin yüklenmesi. 

2 - Akd-eniz havzasında İngil -
terenin hava ve deniı; kuvv~tlerini 
takviyeye imkan bulması. 

Petrol borusu 
(1 inci Salılfeden Devam) 

nı dün sabah İngiliz tayyare kuvvet ... 
!eri tarafından işgal edilmiştir. Bu 
mühin1 tayyare meydanı Hindistan 
yolu üzerinde ve Hayfaya giden pet-1 
rol borusunun bitişiğinde blunmak
tadır. 

TAHLiYE l!:Dll.EN INGll.IZ 
KADTh' VE COCUKLAJll 

Basra, 10 ( A.A.) - Irak"ın muhtıe
lif ınıntakal r·~daıı tahliye edilerek: 
Basraya getirilen İngiliz. kadın ve ço
cuklarının bir kısmı Hindistana gön• 
derilmiştir. • 

Amerikada bir 
çok İtalyanlar 
tevkif ediliyor 

Nevyork 10 (A.A.) - İkamet 
tezkerelerinde yazıh ikamet müd
detlerini geçirmiş olmak suçu ile 
birçok İtalyanların tevkif edildik
leri diğer bir çoklarının da ÜZCT

lerinde araştırmalar yapıldığı öğ
renilmiştir, Çarşamba günii de 160 
Alman denizcisi tevkil edilmiştir. 

+ Khire, 10 (A.A.)_ Mallarla Va
letta limanında gen1ilere mu,·affakı

yetsiz taarruz edilınisti.r. İki pike Al
man tayyaresi düşürülmüş, üçüncüsü 
belki tahrip edilmistir. 

NORVEÇT 
(1 inoi Sa1ıif<>den Devam) 

rünüşe nazaran, gayretlerimlze 
rağmen, Norveç halkının hattı ha. 
reketi ve vaziyeti son zamanlarda 
daha ?.iyade gerginleşmşitir. Bu 
sebepten dolayı ihtiyat ve ihti - . 
marnla hareket edilmesi son de
rece li.ı?.umlu olmuştur.• 

Ba, kumandan adına Norveç ge
nel kurmav ha.kanı tarafından 

imzalanmış ofan diğer hır vesıka.. 
da da şövle denmektedır: 

cNP ıcra komiıesı ne de herhan.. 
gi diğer bir siyasi grup, Norveçin 
idare mes'ulıvetini üzerine alacak 
vaziyette değildir veyahut bunu 
arzu etmemektPclır .• 
Diğer bir vesikada ad, Nazi po

lisi şefi, Gestapo'nun müdahale 
etmesı icabPylıyeC"l'k aleyhte ha
rekat mısallf'rı vPrmektPdır Bu 
mısallPr arasında ezcünılP ~unlar 

vardır Norveçlı PV sahıplt•rmin 

konaklama yPr1 arı:van Alman -
]ara karşı boykotajı, Alman aleyh
tan beyannameler dağıtılması. Al
manlara karşı tahkıramız yazılar 
ihtıva eden mektuplar göndnil -
mesi. Alman taraftarı Norve\' -
lilnin i'1mlerını muhtevi kara lis-
teler teşkı lı. 

---o----
Gölgede 4 7 hararet 

( 1 tncr Sahiff'den Devam) 
vemPt göı;;ternı<"ktcdir. 
Önünıiizdeki günlerde Alman

ların bo şartlara daha zi~·ade mu
kavem~t edip edemi:verek!eri gö
rülerektir. 

Tobruk mıntııkasında bir kısım 
Almanlar 48 saat susuz kaldı~tan 
sonra İnıtilizlere tpslim olnnışlar
dır. Bu askt>rlere bıraktıkları si-
15.bları gidip almaları bildirilmiş· 
tir. 

Mfttekait ve eytam 
maaş~arı 
(l ıneı Sahlfcdeıı De\'am) 

g dan 12 ye, 13,30 dan 17 ye kadar 
sürecektir. Ayın 25 ine kadar yap. 
tırılmıyan yoklamalor umumi ma
aş tevziatından sonraya kalacak. 
tır. 

Diğer taraftan Beledi~·e ve ida. 
rei hususiyeden maaş alan müte
kait, eY1am ve eramilin yokla • 
malarına ayın 12 inci pazartesi 
gününden itibaren başlaııılacak • 

Askere ça6rııa ıar 
(1 tnc!- Sahifeden Devam) 

Asker! Ceza Kanununun 63, R8, 75, 
79 80 ve 81 inci maddelerine göre· 
~skerlik hizmetine çağ~·ııan e:"rat 

muayyen olan müddet içincıe geln:ıeğe 
mecburdur. Bu müddetin bitmesinden 
sonra yedl gün içinde gelenler d<;rt 
aydan ıki seneye kadar, yedinci gün
den sonra üç ay içinde gelenler ilti 
seneden 10 seneye kadar hapsolunur
lar. 

c:Seferberlikte çağrılıp ta mazeret-

siz üç aydan fazla gelmiyen.Ier ölüme 
n1ah1alm olur.> 

.-Askeri şahısları kaçmıya kışkırtan 
veya kacmalarını veya kaçacaklar ve 
izinsizleri ve bakayayı ve yoklama 
kaçaklarını ve ihtiyat zabitlerini bile
rek gizJiyen ve bilerek husust ve res
ml hizmete alanlar üç aydan bir se
neye ve tekerrüründe bir seneden Oç 
seneye ve seferberlikte altt aydan iki 
seneye, tekerrüründe yedi seneye ka
dar ağır hapis cezası ile cezalandırılır
lar.> 

c.Kendlsini kasten sakathyan veya 
herhangi bir suretle askerliğe yara
mıyacak bir hale getirenler bir sene
den beş seneye kadar hapis cezasile 
cezalandırılır. Bu fiil her nevi askeri 
maksatlar için ç~mak kabiliyetini 
mahvetmiş ise suçlµ yedi seneye ka
dar ağır hapisle cezalandırılır. Fiil se
ferberlikte yapılmışsa on seneye kadar 
ağ.ı.r hapis cezası verilir. Düşn1an kar
~asında yapılmışsa yapan ölüm ce.za
siyle cezalandırılır.> 

.Askerlikten kAmflee veya kısmen 
kurtulmak kasdiyle hile yapanlar beş 
seneye kadar ağır lıapis cezasiyle ce
zalandırılır.• 

everilen mehJUer içinde yakalanan 
asker! şahıslar üç aya kadar hapis ve 
ı.endiltğinden goleııler iı:ıaR lıapia -
zaslyle cezalandınhrlar.> 

Mısır Harbe 
Girecek mi? 

(Başmaka.leclen Devam) 
mek istemeleri pek muhtemeldir. 
Eğer, hu iki adayı düşürebilirlerse 
Almanların Suriye ve Filistine de 
ihraç !eşebbü;ü ile, bir arada Mı
sın yine hem Trab!us cephesin
den kara ordusu ile, hem de şi
ınaliııden hava akınları ile müte
ına<Ü taarruzlara tabi tutmak, İn
giliz tayyare ve kara kuvvetlerini 
her sabada meşgul etmek istiye
cekleri muhakkaktır. 

Bu harekatın vukuu 5ırasında 
İtalyan donanmasından bir hiz
met ve muvnffakiyet beklenemez. 
Nihayet; İtalyan donanması ve 
destroyer filotillalnrı Ege denizin
de fa;! olabilirler. Fakat, Kıbrıs 
ve Girit İngilizlerin elinde bulun
dukça İtalyan donanması ne Suri
ye, ne Filistin, ne de l\olısıra karşı 
fili bir hareket ve nkmda huluna
maz. İngiliz donanması açık deruz 
lıaHnde bulunan bn şark bölgesin
de İtalyan donanmasına serhestii 
hareket inık5.nı vernıez. 
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Bir Casusun 
izli Defteri 

No. 10 
Yazan: Frımcis Machard Çevirl!l'I: lskeıtd.er F. SERTELLi 

Göreceksiniz ki bu ölüm h-d-sesi• 
nin içyüzünü de keşfedeceğim 
- Kabil değil. Kamara sahibi 

otuz senedir romatizmadan muz
tarip- bulunan altmış ibeş yaşla

rında sinirli bir kadındır. Karls
bad kaplıcalarına tedaviye gidi-
yor. 

_ Kamarasında yalnız IDl ya
tıyordu?. 

- Evet. Fakat, şimdi kendisine 
başka bir kamara verdim. Burada 
yatamıyacağını ileri sürdü. 

- Makul bir iddia. Bu vesile ile 
ölüyü ve mevcut delilili de bu 
kamarada muhafaza edersiniz. 

İkinci kaptan dikkatle yüzüme 
bakt.: 

- Sizin mesleğiniz nedir?. 
_ Elektrik mühendisiyim .. 
_ Gözüm ısırıyor da. Acaba ne

rede gördüm diye düşünüyorum: 
Siz, Nevyork belediye bahçelerin
den birinde elektrik tesisatı yap-
tınız mı?. 

- Evet. •B. Street. deki bah
çenin elektriklerini yapmak için 
tamam bir buçuk ay çahştun. 

_ Şimdi hatırlad:m. Ben, f>e
mimiz tamirde iken, hep o bahçe
nin müzikholüne devam ederdim. 
Adınızı sorabilir miyim? 

- Ceymyis Edison .. 
- Ben: Tomas Nelson. Bütün sü-

lalemiz denizcidir. Fakat nasılsa 

ibir meslek bulaşıJtlığı var. inşa
allah bu zııvallı bar . artistinin ö
lümünü de siz aydınlatırsınız!. 

- Hiç merak etmeyin. Görecek
siniz ki, bu ölüm hadisesinin de 
içyüzünü keşfedeceğim. 

Ve yüzüme bakarak güldü: 
- Ve sizden de yardım istiye

ceğhn. 

-Benden mi! İşte bu garip şey. 
Ben bir elektrik mühendisi) im. 
Mesleğimin bu işlerle bir alakası 
yoktur. 

- Gemide bir gün içinde bir 
ka<; elektrik kablosu birden bo
zuldu. Vapurda ya kaza Ç}.karmak, 
yahut kasden kumpanyaya carar 
vermek istiyen muz.r hır, \·ar .. 
Bozulan elektrik kal o..ırın n mu
ayenesini sizden ric ~ "'ceg ın. 
İlkönce Kanada pur fabr.ıtası 0 a
hibi Mister Vilyam> Lınl< ül). 

kamaras:ndaki elektn pr ' bo
zuldu_ 

- EveL Bu lıozı.; !ustan .a 'ıe
rm var. PriZ.i ıkı saat On e ben 
tamir etmiştim. 

- Ne münasebetle?. 

Donanma belki ve olsa olsa kuv
vetli hava filolarının himayesinde 
E(T1" adalar1n1 l··rndisinc üs ittihaz 
ederek Giridc kar~ı bazı hareket
lerde kullanılabilir. Fakat, bu 
ccp11cdc ve harhin bac;;ıuda 1\lınan
laruı dalın ziyade tayyare ile iş 

gi;rmck mm·aflakiye! kazanmak 
isteıneleri ibtiınali ku\'v~tlidir. 

Bıııııın için de, belki de garp cep· 
besinde pek az fayyare bırakarak 
bütiin avcı. pite. ağır ve hafif 
hombardıın~n, nakliye !ayyarcle
rini ve para~iit kıt'alarını Ege a
dalarına~ l\foraya. Oniki adalara 
getirecekler Kıbtıs, Girit, Portsa
it. İskcnderiyc üslerini geceli gün
düzlü tayyare bombardımanları 
ile tahrip etmek, Siiveyş kanalını 
hava tahribatı ile kapamak; Filis
tine, Mısır sahilleri?c paraşiitle 

kuvvetler indirmek, Jngiliz müda
faasını şnşırtnıak ve Trahlus cep
hesinden de zırhlı tümenlerle tek
rar taarruza kalkışmak yoluna 
gideceklerdir. 

' · ailemiz arasında bir polis hafiyesi 
yetişmiş. Meşhur •Nik Karter. 
dayı.ındır. Onun yanında çalışma
yı çok isterdim. Babam razı olma
dı, kaptan yetiştim. 

_ Kendisile yemek salonunda 

tanışmıştım. Bana kamarasında
ki elektrik bozukluğundan bahse
diyordu_ Elektrik mül cndisi oldu
ğumu anlayınca taınirini rica ~lti.. 
gittim, yaptım. Fakat, şüphderiniz 
çok yerindedir, kapıten Tomas!. 
Çünkü, hu prizin teli de yeni ko

parılmıştı. 

İngilizlerin Kıbrıs, Giritli sonu
na kadar müdafaa edecekleri v<ı 
en son iktidarlarını kaybetmeden 
bu adaları tcrketmiyeeekleri, bil
hassa Ç-Orçil tarafından tasrih 
cdiln1iştir. 

Suriye, Filistin, Mısır için de 
her türlü ihtimali derpiş ederek 
hazırlandıkları muhakkaktır. Bil
hassa Amerikan nakliye kafilele
rinin J{ızıldenize kadar gelmiye 
başlamaları bu bölgede İngiltere
nin muhtaç oldnğu her çeşit mal
zemenin bol bol yetişmesine fır

sat verdiği gibi; İngilizlerin de 
Çörçilin son nutkunda, bilhassa 
tebarüz ettirdiği gibi, dalga ha
linde. her türlü harp vasıta ve 
malzemesini b11 bölgeye naklettik
leri muhakkaktır. Her bakımdan 
anlaşılıyor ki İngilizler; Alman 
plan ve tedbiri ne olursa olsun 
Mısırı, Akdeniz ve Orta Şarkı 
kendi İmparatorlnklarının canda
marı ve ldlidi bildikleri için; bü
tün imkanlan ile müdafaa edecek
lerdir ve hn bölgelerdeki son İn· 
giliz neferinin kanına kadar feda- , 
karlık göstermekten çekinmiye
ceklerdir. Yine bu hölgede kara 
harbi yapmak, Alınanların asker 

çıkarma. veya indirmesine bağlı 
olduğuna göre; harp başlangıçta, 
bilhassa üstün hava kuvvetlerinin 
taarruzları ile olacağına nazaran; 
İngilizlerin bu bakımdan da elle
rindeki blitün tayyarelerle Al
manların karşısına çıkmaları ve 
hava üstünlüğiinü, bilhassa b&
kim kılmaları iktıza edecektir. 
Herhalde, İngilizlerin de bunu he
sap ve nazara aldıkları ve tayya
renin bu cephe için en hayali un
sur olduğunu gözönündc tuttuk
ları ve ona göre hazırlık gördük· 
!eri mnbalı:kakbr. Bo arada ve 
hütün bu vaziyetler kerşısında 

Mısır hi\kfü~etinin ve Mısır mil
letinin de yeni bir dönüm nokta
sına girmekte olduğu aşikardır. 

\lı1ısır; bugüne kadar kendi toprak 
ve şehirleri bilfiil tecavüze veya 
hava bombardımanına maruz tu
tulmadığı için harbe girmemiş, 
mücadeleyi İngiltere ile mihver 
arasında tetakki etmiştir. Fakat, 
bu devrede, hilliil ve binnefis Mı
srr liman, şehir ve topraklannm 
harp hedefi olacağı muhakkak hu
lunduğnna ve hatta şimdiden 
Portsait, İskenderiye üzerinde 
Alınan ve İtalyan tayyareleri uç· 
mıya, Süveyş sıkı bombardımaa
lara tabi tutulmıya başladığına gö
re· Mısır hükumet ve ınilletiniıı. de • 
Mısır müdafaasına iştirak etmek 
zaruretinde kalacağı günlerin ya
kınlaştıl:ı ve dahili ni'Za ve iMıi
lafları bertaraf edecek bir zaruret. 
halini aldıiı lllılatılıyor. 

ETEM İZZET BJI:NİCS 

_ Bu işlere onun için meraklı 
görünüyorsunuz!. 

_ Evet. Bir vak'a karşısında 

derhal cephe alır ve vak'anın fa
ilini bulmağa çalışırım. 

- Muvaffakiyetleriniz var mı? 
_ Evet. Bilhassa geçen sene 

Londradan dönerken, vapurumu-z
da cereyan eden ve bütün dünya
yı hayrete düşüren eski Avusturya 
Düşesinin gerdanlığı bir gece ka
marasında esrarengiz bir şekilde 
çalınmışı. Halbuki Düşesin yanın
da sırf bu gerdanlığı muhafazaya 

memur iki sadık adamı vardı. İşte 
o mühim sirkat hadisesinin fail
lerini ben buldum ve kollarını bağ
layıp Nevyorka kadar kömürlük
te götürdüm. 
_Tebrik ederim, kapiten Tomas! 

.Nik Karter• den size de geçmiş 

_ Bu birinci hadise. Bundan 
sonra birkaç müşterinin kamara
sında da ayni bozukluklar vuku
Cıuldu. Bir yandan tamir ettiriyo
ruz. Gece karanlıkta kalmasınlar 
diye. Bir taraftan da bwukluklar 

devam ediyor. 
Kapiten 'Iomasa yardıma hazır 

olduğumu bildirdim. 
İcabında beni arryacağını söy

ledi.. ayrıldık. 
Geminin umumi salonuna doğ

ru yürüdüm. 
_ Bu sahtekii.rl· - ı siz meydana 

çıkardınız. Teşekkıir !.""erim. Fa
kat, şimdi işler büsbtilün çatal
Jat;;tı. Ben bu kAdı ın casu!oi oırna
sı~dan şüphe ediyorum. E!iH k~s
ten öldürüldüyse, onu takip eden 
biri var demektir. 

(Arkası var) 

Balkanlarda 
Vaziyete Bakış 

(1 inci Sa.lıdfeden Devıım) 

BİR MİLYON 

1 
Çör n h tlmctln!11 

senelik i · t m 
(2 inci <ahifeden de.·amJ 

yetini de gözöniindc tutmuştur. 
ALMAN ASKERİ 

cDeyli Meyi> gazetesinin ukerl 
muharriri Balkanlarda toplanan bir 
ınilyon Almanın uzun müdde~ itı! ~a
lacağını yazıyor. Bu muharrıre gore, 

Almanya mümkün olduğu kadar _Tür
kiyeye ve bilhassa bu memlek.etin en 
kuvvetli müdafaa hattını teşkıl eden 
ve Şimali Garblde Çanakkaleyi mu
hafaza eden meşhur Çatalca hattına 
tarru.ı etmekten çekinecek.tir. Alman
ya Suriyeye tayyar~~er~yle. kıtaat 
nakletmek suretiyle Turkıyeyı berta-

raf etmiye çalı$acaktır. Fakat İng~
tere Kıbrisi tutmaktadır ve iissü Is
kcnderiyede bulunan filosu bu sular
da serbesttir. 
YUNANİSTANDA AÇLIK 
BAŞLADI 

yunanistanda iaşe vazi7eti hergün 
biraz daha fenalaşmaktadır. Halka 
günde 129 gram ekmek ve ıı.ııttadıı 
ı25 gram makama verilmektedir, 
ESKİ BAŞKUMANDAN 
TEVKİF EDİLDİ 

Atina Radyosu eski Yunıuı Baıı!ru· 
mandanı Papagcw ile Hariciye müste
san Mavrudis'i'n ve diğer müsteşa~· 
Jann tevkil edildi~ bildirmektedir. 

Çolakoğlu bükfuneti, bu. zevat lıak
kında Almanyaya karıı harbi t.alırllı: 

suçundan. takibat yapacaktır. 

Sarlıoş şoför 
(1 ine! Sahifeden Devam) 

mişlerdir. Burada; Üniversite w 
Yüksek Mektep talebelerile büyük 

bir kalabahğın iştirakile feci ka
zanın bedbaht kurbanlarının ce
nazeleri hastaneden eller üzerin. 
de alınmış v-e gözyaşları arasında 
Feriköy camiine naklolunmuştur. 

Namazları burada kılınacak ve ci
vardaki mezarlığa defnolunacak -
tır. 

Diğer taraftan bu müellim ka
zada ağır yaralanarak Şişli has -
tanesine kaldırılan Üniversite 
Kimya Şubesi tal-ebelerinden 27 
yaşında İhsanın sıhh1 vaziyeti l>i. 
raz düzelmiştir. 

Çörçil tam bir sene cn·el Fran• 
sanın inhidamı sıralarmt!a ikti· 
dara geçmişti. O z3111an İnı(ltere 
için vaziyet pek iın1itsiz görii•1ü
yordu. Fransa yıl"ılır.ıc, Irıg 1terc, 
Almanya ile giri fiği mii,.del~de 
kara ve deniz knvTetine gii\'endi
ği en büyiik iş ort ğm n '·nrd1-
n1ından mahrum kalm•şfı. İngil
terenin bu ŞaTtlar altında miira
deleye devam edebileceği cnk şüp
heli görünüyordu. İtalya bile \'3· 

ziyetin harici n1anzarasıtı'l kana

rak iki imparatorluğun ın asını 

paylaşmak için harbe girdi. Bu Ü· 

mitsiz vaziyette Çörçil, İngiltere

nin kuvvetine ve İngiliz milleti
nin azim ve iradesine güvenerek 
Almanyaya karşı miieadeleyi )·al· 
nız olarak idame etnıcğe karar 
verdi. Bir sene içinde İngiltercnin 
başardığı muvaffakiyctler pek bü
yüktür. Britanya adaları istiladan 
kurtarılmıştır. İtalyanın dc~iz 
kuvvetleri felce uğratılmıştır. in-

' gilizler denizlerde lıakimiJ·etl_eri
ni kurmuşlar, Şarki Afrikada Ital
yan imparatorluğunu tnsfiye et

mişlerdir. Şimali Afriknnın da tas
fiyesi bir zaman meselesi iken Al
manya müdahaJe etmiştir. Şimdi 
hır taraftan İngiltere iki mihYer 

devletile bo~urken, diğer taraf
tan Amerika da yava rnYa< İn-
gilterenin yanında mevki almak· 

tadır. 
Göriilüvor ki imali Afrikadaki 

ve Balka~lardaki son inkişaflara 
rağmen, İngiltere tam bir sen~ ev
vel Çörçilin iş bas.ına geçtiği. giine 
nazaran daha kuvvetli bir vaziyet
tedir. Ve geçen seneye nazaran
bııgün, istikhale ~ alıa büJük ü
mitle bakmakta haklıdır. Avam 
Kamarasındaki müzakerelerin ne• 
ticesi de böyle bir ümidin ifade
sidir-
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lstanbuldan g e 1 en haberler, ltalyanlann 
Trablusu işgale hazırlandığını bildiriyordu 
KOIUle!' ıeceniıı en ileri .aatle.. 

rine kadar aürdii. Bir aralık davet
liler ufukta, cenupu gaıi istika -
metmde Mr sıraya dizili sekiz on 
projektörün ışığını gördüler.. Se
Yinçle o tarafa gözlerini çevirdi
ler_ Birkaç gün evvel çikan bir 
pylada Akdenizde bulunan ve 
seyahat maksadile limanlara uğ.. 
rıyan Osmanlı donanmasının 
IJ>revezeye de geleceği ağızdan 
af:ıza dolaşmış\ı .• Herkes bu pro. 
jektörleri donanmamıza atfettiler. 
Yakla~sını beklediler. Fakat o 
karanlığı delen bir sıraya dizilen 
esrare.agiz ışıklar aaatlerce bu -
lundull:lan noktayı muhafaza et
tiler, sonra karardılar ... 

Komodor Tevfik Bey kendisine 
bu hususta iş'ar olmamasına rağ. 
men belki ani bir rota değiştirışle 
donanmanın Prevezeye uğraması 
ihtimalini daşünerek halk ile bir. 
h"ktc bu ışıklan kendi donanma -
ıma ait zannetmişti. Bu münase
betle de ışıklar kararınca türlü 
tebirler yapıldı .• Hatta komodor 
da dahil ohnak üzere ittifakla 
herkes: 

- Donanma gece limana gir • 
aıektense açıkta kalmağı müna. 
ırip görmüştür. Sabahleyin limana 
cirer! 

Kara.rile tekrar konsere döndü, 
90n fasıl da bittikten sonra halk 
dağıldı. Limanı sükUnet sardı ..• 

Ertesi sabah erkenden Hami -
diye \'e Alpagot muhripleri Trab
lus yatını da y~ğe alarak Reşa. 
diyeye gitmek üzere komodordan 
emir aldılar .. Şafakla beraber üç 
ıemi yola çıktı, Reşadiyeye doğru 
dümen çevirdi.. 

Hallt 28 eylOl günü, bir ~e ev. 
-.el ufukta ziyalBl'ını iarkettik -
leri Osmanlı donanmasının lima
na gelmesini beyhude bekledi .. 
Kıç gönderlerinde şanlı bayra. 

1muz.ı alkışlamak için aşcren a. 
vuçlar arzulanna varamadılar .• 
iErkenden limana biriken kala -
ıbalık Preveze halkı ancak Alpagot 
ile Hamdiye ve Trablus şanlı fa
kat acı akıbetlerinin yoluna uğur. 
ladı. 

28 eyltil giinü, Prevezede sükil. 
netle geçti .. Yalnız İstanbuldan 
gelen bazı haberler kuşkulandıra
cak bir mahiyet arzediyordu. Bu 
haberlerde, İtalyanlarla Osmanlı 
İmparatorluğunun arasında şid -
deili gerginlik bulunduğu, İtalya 
hükfuneti, Babıaliye verdiği no • 
talarla Trablusta asayişsizlikten 
bahsederek bu kıt'ayı işga~ ha. 
zırlandığını, bu yüzden harp çı
kacağını bildiriyordu. 

Maamafih, h&Tp ihtimali o ka
dar yakın görülmediği için bu şa. 
yialar bin.z merak uyandırmak. 
tan başka tesir yapmamıştı. 

uzağında sahile baştankara etti. 
Gemi mürettebatı karaya çıktılar, 
Sefine terkolundu. Hıncını ala • 
mıyan İtalyan filosu karaya bin
miş olan Tokadı bir müddet daha 
topa tuttu. Sonra Prcvezeyi bom
bardımana ba§ladı. 

Bu aralık Tokattan yarım saat 
eonra hareket eden Antalya, ar. 
kadaşının başına gelenleri görün. 
ce sür'atle geriye dönmüş, tekrar 
limana girmişti., 

Ona da ateş tevcih eden İtalyan 
filosu, Preveze istihkamlarındaki 
Türk topçularından mukabele gö
rünce toplarını ~hre çevirdiler .. 
Ateşi verdiler •. Türk istihkamları 
da onlara ateşten geri kalmadı. 
Yarım saat bir döğüşten sonra 
Düşman donanması geldiği istika
mette P.revczeden ayrıldı. Bu sı. 
rada zavallı Tokat muhribine yak. 
laşan bir İtalyan destroyerinden 
filika indirildi. Bir subay bununla 
Tokada geldi. Geminin sancağını 
ve silindir kaverinl aldı, o çeki
lince destroyer bir torpido atarak 
Tokadı enkaz haline getirdi ve ... 
çekileli, gitti.. 

İşte Barbarosun Preveze zaferi 
yıl dönümünde, ve dört buçuk a
sır sonra İtalyanlar Andrea Dor. 
yanın intikamını Barbarosun to. 
nınlanndan böyle almışlardı. 

(Ark.uı yar) 

Anlayış kavvett 
Manifaturacı Haymaçi, çırağı 

Mişonu müşterilerden birine bir 
alacak tahsiline yollamıştı. Biraz 
IOill'a çırak geldi. Patron so~u: 

- Erifi yordun Jl?ıı? 
- Yordum. 
- Ne dedi? 
-Heç. 
- Paralan verdi ml'ı 

- Yok. 
- Vermem mi söyledi? 
- Söylemedi amma, ben ağna-

dım. 
- Nasıl ağnadın? 
- Bana iki tokat vurdu, kapı 

dışarıya etti. 

Kendi nelılnden blçl 
Kızcağız temsil heyetine daha 

yeni girmişti. Güzeldi, Hali, tavrı 
tevimli idi. Bu sebepten ilk oyun. 
larda halkın takdirini kazanmıştı 
amma, san'atın inceliklerine pek 
o kadar aklı yatmıyordu. 

Yeni bir piyeste ona, kocasına 
llıanet eden bir kadın rolü verdi. 
lcr. Prova yapıyorlardı. Fakat ka
dın bir türlü bu rolü lazım gelen 
hararetle ifa edemiyordu. 

Nihayet rejisör hiddetlendi :, 
- Canım, dedi, kendi nefsinden 

b}ç. Mesela kocanın seni aldattı. 
jmı duyarsan, ne ynparsın? 
Kadın gayet tabü bir tavırla: 
- Ben mi? dedi, ne yapacağım, 

herifi boşar, başkasile evlenirim. 

Hesap böyle olar 

Ayni günün akşamı, Preveze ko
modoru İstanbuldan aldığı bir e- , 
mirle Tokat ve Antalya botlBl'ını, 
Adriyatiğin §İmal ve §İmali şarki 
sahillerinde, Karadağ kıyılarında 
kaçakçılık yapan İtalyan gemile. 
rini kontrole ve sahil muhafaza • 
ıına memur ederek süvarilerine 
ertesi sabah hareket etmek üzere Gardiyan müddetini ikmal eden 
emir verdi. mahkume dedi ki: 
İki destroyer de akşamdan yol - Oğlum, bugün seni tahliye 

ediyoruz. Fakat bir yanlışlık yü. 
hazırlıklannı yaptılar .. Sabahleyin zünden seni burada on gün :fazla 
saat altıda önde Tokat, ondan ya- alıkoyduk. 
nm saat sonra da Antalya P!'e - Mahklım omuzunu silkti: 
vezeden hareket etti .. Tokat Pre. _ Ne zararı var? dedi, gelecek 

1439 

M40 

1457 

1459 

1461 

lf63 

1465 

1467 

Beyoğlu, Şe it Muhtar 
mnh. Taksim caddesi 
No. eski 3 ,.~ 1C8, 
12/4, ada 406, pafta 11, 
parsel 17 
Beyoğlu, Şehit Muhtar 
mah. Taksim caddesi 
No. eski 3, ada 406 paf-
ta 11, parsel 9 
Beyoğlu Şehit Muhtar 
mnh, Taksim caddesi 
No. eski 3, J'eni 188, 11, 
12, ı2/6, ada 406, paf
ta 11, po.rscl 8 
.Beyoğlu Büyük Pan-
ıaltı Şehit Muht<ır 
mab. Ahdillhak HAmit 

'lM.-

aok. No. eski 3 yt'Jli 2 6833-
Bcyoğlu Bfiytlk Pan-
galtı Şehit Muhtar 
mtıh, Abdlllhak HAmlt 
sok. No. e ki 3 yeni 8 97SO.-
Bcyoğlu Büyük Pnn· 
•altı Şehit Muhtar 
mah. Abdillhak lltunlt 
sok. No. eski 3 yeni 10 
Beyoğlu Büyllk Pan
gııltı Şehit Mubıar 

nr.ıh . Abdülhak Hamit 
sok. No. eski 3 yeni 12 
Beyoğlu Büyük Pan· 
galtı Sehit Muhtar 
mab. Abdülhak Hlımit 
sok. No. eski 3 yeni H 
Beyoğlu BQytik Pan-
ıaltı Schlt Muhtar 
mnh. Abdfilhak Hılmtt 

'1830.-

80k. No. eski 3 yeni 16 8300.
Beyoğlu, Büy(lk Pan· 
caltı Şehit Muhtru 
mah. Abdillhak Htımlı 
sok. No. eski 3 yeni 17 H50.
Beyoğlu BOyük Pan· 
galtı Şehit Muhtar 
mah. AbdUlhnk Hamit 
sok. No. eski 3 yeni 18 7875.
Bcyoğlu, Bilyük Pan-
galtı Şehit Muhtar 

aı ıo 

•22 M2 

477 M2 

'39 M2 

~O M2 

430 M.2 

'25 M2 

'lG.-

--
183,30 

715.50 

65UOI 

eso.-

845 

787.50 

10 Mayıs 1941 
18.00 Jtrogram ve MeMleket ~t 

Ayan. .. 
18.03 Müı.k: Radyo Caz Orkestrası 

(İbrabhn ÖZgQr İdaresinde) 
18.40 Milzik: H;ılk TürkOleri. 
19.00 Konuşma: (G\mün Mesele

leri). 
lt.15 .MilzlJı:: Saz Eserleri. 
19.30 Memleket Saat Ayarı, ve A· 

jans Habeı'lerl 
19.45 Konuşma: Ziraat Takvimi. 
19.50 Müzik: Tek ve Beraber Şar• 

kılar. 
20.115 Radyo Gazetesi. 
20.i5 Müzik: Fasıl Heyeti. 
21.15 Konuşm.'I (Kitap Saatl) 
21.30 Müzik: Radyo Salon Orkes

trası (Violonlst Necip ~km 
idaresinde). 

12.30 Memleket Sarıt Ayan, .Ajans 
Hnberleri; Ziraat, Esham -
Tahvil~t. Knmbiyo - Nukut 
Borsası (Fiyat). 

22.50 Müzik: Dans MUzfff (Pl.) 
23'.25/23.80 Yarınki Program ve 

Kapanış. 

Aıkeri Fabrikalar Satı
nalma Komiayonu 

ilanları 

..,tıhınin edilen bedeli 502,5 lira olan 
Bakırköy Barut Fnbrfknsında mevcut 
c50> ton blsulfnl 16 Mayıs 941 Cuma 
gU.ntl saat 14 de Srılıpauırında Aske
rl Fabrlkalnr satınalmn komisyonunca 
açık arttırma ile ihale edilecektir. İlk 
teminat 37,69 liradır. İstcklllcrin ilk te
minat makbuzu ile o gün ve s:ıatte ko-
ntlsyonda bulunmaları. •358b -- ------

Askerlik İşleri 
Yerli Eminönü Askerlik Şubesin

den: 
602.- Lv. Atğm. İst. 314 Hasan Rlza oğlu 

Abdulhamıt Mazhar (16831) 

mah. AbdUlhak HAmit 
sok. No. eski 3, yeni 19 6020.- 2204 M2 

Yuknnda adres ve tafsUAtı ,.azılı ıayrl menkuller açık arttırma usuliyle vel Lv. Atğm. İst. 316 Esat oğlu Osman 
peşin para ile satılacaktır. Nazır (16424) 

ihale 15.5.941 Perşembe g{lnll saat ondadır. Lv. Tğm" Hasan oğlu Ahmet İhsan 
Arttırma esnasında verilen pey miktarı mukadder :kıymeti geçtiği t<ıkdirdej Caknr 313 lst. (16113) 

· •-'- uhdcsin lem edlll te . t Yd. P. Tğm. Nuri oğlu Mazhar Çe-
temirıat akçesı derhııl arttırılmzyanlk ihale kuıu.ıı e rse mına ı lebi (47910) nln ka Uar t tkik dU-
akçesi ona ikmal ettirilecek ve bankanın g5stereceği ~kilde noterden tasdikli+.... ek . N ·r liyilı i 1

t Ce d el i . m u:ıere u su v ye uz an nr -
bir t<ıahhUtname verccektır. le bl llkt k bl d be 

İ . , r c en ısa r zaman a 11u -
st~Werin teminat akçesi, nllfus tezkeresi ve üç kıta fotoğrafln birlikte mize mfiracaatlan akisi t:ıkdirdc 1076 

bildirilen gUn ve saate kadar subemh Emltık Servisine gelmeleri lfwmdır. sayılı kanunun cc~ai hllkUmlerinc tııbi 
«875> c3452> tutulncaklan illin olunur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşl~tme U. İdaresi ilanları 1 
Muhammen b dell (HOO) lira olan 6000 kilo bulaşık ve aatr işlerde kullanı

lan ~bun (20.5.1041) Sah gUnü saat (11) on birde Haydarp ıı:ıdn Gcır bina
m da.hWndekl komı ;yon tarafından açık eksiltme usuUylc satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerln (105) liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin 
ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyonn milro.ca:ıtıan 
Uı.zımdır. 

Bu ise ait şartnnmeler komlsyondanpanısız olarak dağıWmnktadır. c3383> ... .... 
15.5.1941 tarlh.lnden ıtlbren: 
Fevkltıde muvakkat tenzllfıtlı tarifelere alt &ernili tatbikiyenln tekrar sev

kıyat hakkındaki 4 ve 5 inci maddelcrl değiştirilmiştir. Bu tarihten itiburcn 
herhnng iki istasyon nrnsındnkl nnkliya ta kabi>ı tatbik olan lenzllli tarlCclere l 
tevfiknn mevıidlne gelen hamuleler tesellüm edildikten sonra istenilirse yeni-ı 
den kaydettirilmek suretiyle a;rni vagonlar dahilinde diğer bir istasyona tek
rar esvketürllebilir. 

Tekrar sevkedilen hamuleler, te.kl'&r sevkedildiklerl mahreç istasyonlanna 
mahsus tarifelerden istifade edemez. Mevritlc mukayyet bir tenziltıttan lsti
fııde etmiş olan hamulelerln tekrar sevklerinde evvelki nakle nit ücret, nakil 
rne~fcsiodc kıırlll tatbik tarife Qcretine lb!Ağ suretiyle refedilir. 

Fazla tafsilfit için ıstaQ"onlara müracaat edilmelidir. c2508-3589> 

, · istan~ul ·Komutanhğı Satina)ma Komisyonu -~ :-na·nıarı ·.; 
~ - . . • ' • . _: ... :.,I ;,: ' .. ~~ ....... __ ' 

Aşağıdn cins ve miktarlan yazılı dort kalem mutabıye malzemcsı 14.5.941 
günil snat ıı de pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi h.er ınn k.omisyonda 
görUlebllir. Bunların her biri ayrı ayn taliplere de ihale edilebilir. Isteldilerin 
belll gün ve saaUe Fındıklıda aatınalma lr.om.İS)'onuna ıelmelerl c3645> 

Ciu1 )llltta.ra Mahammetl Be6DH KJı.*1 Teminat& 
üe& Lira Jtr. lJra ltr. -ip yular başlıl:ı !000 

Araba urgnnı 1000 
MekkArl urganı 1000 
Tımar fırçası 1000 ... 

Beher kilosuna 45 kuruş flat tahmin 
edilen 50 ton sığır eti 13.5.941 günü 
saat 11 de Pazarlıkla ihale edilecektir. 
Muhammen bedeli 22500 lira kat'l te
minah 3375 liradır. Şartnamesi her 

gün komisyonda görOlebillr. lstcldllcrin 
belli gün ve ııaatte Fındıklıda satınal
mo komisyonuna gelmeleri. c3647> 

"Y-

700 00 105 00 
1800 00 270 00 
1250 00 187 50 

900 00 185 00 

11 gil.t:. ft saatte J'mdıklıda satmalma 
ko.mis,yoııuna celmelerl. c3646> • Beher kllosunn 10 kuruş fiyat tah-

YENİ NEŞR.YAT 

İsl_Şm Ansiklopedisi 
Uçüncü Fasikülü 

Maarif Veklllığlncc neşredilmekte 
olan İslllm Anslklopedlalnln üçüncü 
ıaslkUlü çıkmıştır. Muhteviyatının bü
yük bir kısmı, zamanımız ilminin mü
talealannn göre tashih cdılcn bu !o
sikülde, yeniden kaleme alınmış .. mrıd
deler de büyiık bir yek!ln tutm. kta
dır. Türk Kültür 6lemınl pek yakın
dan al/ikndar eden mevzular Uzc~inde 
değerli fıHmlcrlmizin btıyilk bir mesai 
rnah ulil olan bu nrnştırmalarını ter
tip sırasiyle kaydediyoruz: 

Alunct I, Ahmet ll, Kora Ahmet Pa
§3, Bonneval Ahmet Paşa, Ahmet B. 
Hason Paşa (M. Cavit Baysun), Ah
met Ill (Enver Ziya Koral), Ahmet 
Hikmet, Ahmet Vefik Paşa (Ahmet 
Hamdi Tnnpınar), Ahmet MJthat, Ah- 1 
met Rasim (Sabri F.s:ıt Siyavuşgil), 
Şair Ahmet Paşa, Ah.met Yesevl, Ah
med! (M. Funt KöprUlO), Gedik Ah
met Paşa (Mükrimin alil Yınanç), Ah
sa, Akdeniz, Akhisar (Besim Darkot), 
Ahnut (~eki Velldi Togan) ve Akçe, 
Akıncı (lsmall Hakkı Uzunçaııılı). 

Fikir Alemimiz.in bu kıymeUi eserini 
bütün karllerlmlıe harareUe tavsiye 
ederiz. 

1 
Deniz Levazım Satınalma 

Komisyonu llanlaTı 

l - Tahmin edilen bedeli c7000> 
lira olan 5000 metre erat yazlık elbise-
1~ kuı!laşın 14 Mayıs 941 Çııı,amba 
ıunü saat 14 de Pazarlıkla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - . İlk temnatı c375> lira olup şart
naemsı her gün .komisyondan parasız 
olıırak alınabilir. 

3 - İsleklilcrln belli gün ve saatte 
kanunun istediği vcs:ıikle blrlıktc is
tanbuldaki komisyona mllrncaatlan. 

«3582> 

vezeden henüz bir iki mil açılma. sefer mahsubunu yaparsınız. 
dan, karşısında bir harp filosu Mille:ıhhidl nam ve hesabınn 20 ton 
aördü. 1111• Go""z Doktoru_ balık yağı 17.5.941 gUnu saat ıı de pa-

min edilen Osk!ldar ciheti için 10 ve 
İstanbul ciheti içın 20 ton ki cem'an 
80 ton taze bakla 12/5/041 günü saat 
11 de açık eksilt T'C ile s tı.ı r.lınacnk
tır. Muhammen bedeli 3000 lira olup 
Uk teminatı 225 liradır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görUlcblllr. Her fki 
cihetin baklası ayrı ayn taliplere de 
ihale edık:bilJr. İsteklilerin belli gün 
ve s:ıntte Fındıklıda satın alma ko-

b - zarlıkla satın alınacaktır. Muhammen 

beyaz renkli bulunan bu bayrak- Nuri Fehmi Ayberk ı.5oo liradır. Şartnamesi her ıün ko-
mlsyonuna gelmeleri. c3246> 

Gönderlerinde kırmızı yeşı1 ve 1 1 bedeli 10.000 lira olup kat'l teminatı 

lar İtalyan Krallığının işaretiydi. Ha,.darpasa Nümune bastanes1 misyono:ı gürlllebllir. isteklilerin bel-
Tokat bu gemileri selamlamak Göz Miltehassısı ------------------------------

fil T k d ü lstanbal Belediye kartm. Saat 
için hazırlanırken o o a ın - ,. f,.n .. ,,nra. T~I. 23212 Polis Mektebi Müdürıu-·ğu··nden: 
zerine müthiş bir salvo boşalttı.. --••••••••••llii 
Türk gemisi karşısında her biri 
kendisinin yirmi misli büyük ve 
topları çok kocaman bir filonun 
bulunduğunu görünce şaşırdı .. 
Yapılacak bir hareket verdi: Der. 
hal dönmek ve Preveze istihkam. 
}arının top hlmayesioo girmek. 

Türk muhribi bunu denedi .. 

~VİM e 
Hicri 13H 
•• AllİR 

13 
• F.aani 
Va.kit S. D. 

Cimi JIHdan Jıluh ..... TemZaatı E. lıltinabaa 
fla.&ı &iinii 

Resmt polla tlbfaesl 
lruma:;ı ıoa metre 'MO it. 312 L. H K.. Cumartesi 

M.5.941 saat 
10,30 

ı - Yıldız Polis :Mektebi ltnjlyer talebesi tç.tn J'ukanda müfredatı ,.azılı 
resml polis elbise kuma5ı bir şartname üe eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 Sterlin 
Atıalış ve Ka~ 

li.22 
100 Dolar 129.20 
100 Fraı..k 
100 Liret 
100 isviçıoe Frc. 30 
)00 Florin 
100 Raylşmark 
100 Bclga 
ıoo Dr.ıhrnl t.995 
100 Leva 
100 Çek kroau 
100 Peçe ta 12.H'ı 
100 Zloti 
100 Pengö 
100 Ley 
ıoo Dinar 

Bir Çok Genç Kızlar Ve 
Genç Kadınlar 

Gençliklerine mağrur olarak güzelliklerinin temadisini m~ 
kılacak olan 7üz tu\·alet.ine b~Ane kalmışlardır. Kadında d~· 
kat edilmesi pek mühim elon nokta: Cildin incelik ve tarnvetıııl 
ebediyen muh.nfa:ıadır. Seneler, binbir v.azf!e içinde çalışan ,.c Yo'. 
rulan ıenç• kadınlann blaroan duşmanıdırlar. Bedeni ve dını8JI 
yorgunluklann neUcesı guddeler elfl.stikiyeUni kaybederler ve ellet' 
de (Leke) diye tavsif edilen avıınzı (rüzgAr ve giın~ln de tc~rlr' 
le) husule ceUrlrler. İşte bu ıibi Jl4lfıta w bu gibi avarıza kari 
Krem Pertev; terkibinin kuvvet ve kudreti .ayesinde cUdı b"' 
ler .,. h.arabtden kurtanr. 

Yüz binlerce kadının tecrübe ettiği ve sevdiklttlne tavsiyede' 
kalmadığı Krrn Pertev il-O günde )'apılacak 3 - 5 dakikalık bir 
jın ne gibi hnrlkalar yarattıfını pek kısa bir zamanda siz de ın 
olacaksınız. Krem Pcrtcvin yanm asırlık beynelmilel şöhreti asılsıJ 
lUdir. On&m isti!ade ediniz. 

Harp Okuluna havacı subay yetiştiril 
Üzere sivil liseden mezun olanların kayıt 

kabul şartlan 
1 - Lise olgunluk imtihanını yermiş bulunmak. 
2 - Aldıkları mezuniyet diplomalanndnkl kanaat notu iyi veyo r" 

bulunmak. 
3 - Olgunluk diploma tarihinden bir seneden :fazla muddet geçmeıni' 

lunmak. 
4 - Sağlık durumu plloUuk hiz.metJ ne müsait olmak. 
5 - Yaşlan en yukan 2ı olmak. 
N°': 

BilAhare hava muayene heyeti tarafından yapılacak muayenede 
durwnlan piloUuk sınıfına mUsalt gorülmlyenlcr f terlerse hıırP 
lunun dJğer sıruflnrına vcrJlmek gibi hiç bir mecburiyete tab 
mazlar. Tam ııerbesttlrler. Kendilerinin arzularına göre musrıı 
tabi tutulurlar. 
Okul tedrisatı 15/Mayıs/941 de başlayacağından talip olanlar' " 
lundukları askerlik şubelerine müracaat edeceklerdir. Asi.er k f ti 
ri, J'aptıracnkları sıhht muayenede müsbct neUcc alanlar evral<1' 
Harp Okuluna sevk edileceklerdir. ( 

Kurul~ Tarihi: 1888 
Sermayeei: 100,000,000 Türk Lira ı 

Şube ve Ajana adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelele~ 

Para Brrlkflrenlere • 

28.800 Lira İkramiye Veriyo1 
Ziraat Bankasında kumbaralı "e ihbarsız tasnrruf hesaplurındJ 
u 50 lirası bulunanlara ıenede f defa çekileC'ek kur'a ile aıa 

plana ıöre ilaa.ml)ıe datJtılacaktır. 

4 adlf 100l Liralık 4.000 
' • 500 • Z.000 
' • ıso • ı.ooo 

40 • 1M • 4.000 
100 • • • 5.00{) 
120 • • • 4.890 

' 
' ' ' 

180 • !O • 3.200 ' 

DİKKAT: Hesaplarındaki ı>aralar bir 8l'?le ıc:.nde 50 W'sdl'_ 
.. sn~ı düşmivenlere ikrnm!ye ~ ıl:tı takd rde '1:ı 2" faz1asıle ·:rJ':ı 
cektir. Kur'alar senede 4 defa: 1 E vlül 1 Bidncikfınun, 1 ı-

ve 1 Haziran Urihlemıde çekilecektir. 

lstanbul lnönü Kız Lisesi Müdürlüğünde~ 
16 Mayıs 1941 Cuma günU saat 8,30 da bUtU.n talebenin kilotı ı iJe tı' 

Okulda bulunmalatı. c3558> 

r IST ANBUL BELEDIYES~ iLANLAR! 

• Temizlik telerl ç6p ar.ıbalannda kullanılnıak 6zere satın alınacııtc ~ 
uyvan açık eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunwı tahmin bedelJ 1l 74 .ıı 
ilk temlnatı 88 lira 5 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamclfıt MudUrlil•• 
mlnde ıörülebllir. İhale 21/5/941 Carfamba giınü saat H de Dalmt 
de yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mcktuplariyle aıa1' 
muayyen aaatte Daimi Encümende bulunmalan. c3499> 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünde-
Erkln aaa ıemlslnde çalıımak 11z«e kifayetli bir motördl ve dlJetl 

7eci olmak ilzcre iki işçi alınacaktır. Taliplerin icap eden veslkaJ.arJa 
Deniz Fııbrikalımna ınüracaatıarı. e355D> 

Sür'atle 18 kerte sancağa dönü~ 
snhile doğru başını çevirdi. Fakat 
İtalyan gemileri bir taraftan ateş 
ediyor, bir laraftan da Tokadı ko
valı ordu. Tokat iki yerinden isa
bet aldı .. Vaziyet çok tehlikeliydi. 
Artık çare kalmadığını gören sü
~ari gemiyi istihkamların biraz 

MAYIS 

10 
Güneş 9 34' 
Öile .C 56 
iı.ındt 8 51 
AJr.paı 12 00 

2 _ Eksillme Maliye Vekftletı İstanbul Liseler muhasebeclllğl dairesinde 
toplanacak olan mektep alım satım komisyonu :Ruzurunda yapılacaktır. 

s _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 No. 1ı kanunda yaz.ılı evsafı haiz olınala-

100 Yen .11.0175 
100 İsveç Kı'ORu 30.6275 11!11 ...... mDOKTOR ~ .... 

FeyziAhmetOnaran 1 Dr. 

1 48 
7 33 

n elzemdir. 
4 - Şartname ve nümuneslıti görmek istiyenlerl:ı ~is Mektebine ınürnca-

aUan unn olunur._«363'7.:;.> __________________ _ 

Sahip ve Baimuhvrlri: Etem İzzet Benice - Neşriyat Direktörü Cevdet ~Ugbı 
cSON TELGRAF» Matbaaıı • 

100 Ruble 
ESHAM VE ı'AHViLAT 

İkrnmi)'cli 3 5 1 38 
Ergani % 5 İkramı-

19.-

yeli 1933 ta g3 

Beyoğlu - P rmnk 
sokak No. 2 
• tun ene 'c her (t' rhl a'"

tlnt<'lh .h fılmrnvn parnc;ı 


