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•°' tn büyük sa~ 
;JI !lıd t• • "' e ımız ve 

1 

kuvvetimiz 
Dünyanın bu karm& ka
rıtık devrinde ve her tür
lü beklenmedik, bilin
medik aürprizin bizi de 
bekliyebileceği bu diin· 
Ya hercümerci içinde en 
biiyük aaadetimiz kadar 
en büyük kuvvetimizi de 
Tarabluagarp harbinden 
İtibaren ate§ ve tecrübe 
içinde pifmiı ve çelik
letmiı millet büyükleri· 
aıizirı. batımızda ve bü
tün bu neaillerin içimizde 
ve dimdik ayakta bulu
llUfU tetkil etmektedir.· 

•' ~: ETEM iZZET BENİCE 
,.ıı 1 

l\nlıaradan: 

. 4 V?upa harbinin en çetin de· 
~lo;ti ırelmiş çatmış biılunuyor. 
-.ııdısatın lııkişafı, yeni harekat 
~alannı tayİil ediyor. Fakat, bu 
b,,ltııya hercümerci bir gün bizi de 

0 loı, kleomedik, bilinmedik sürpriz· 
~ karşısında bıraka bilir. 

lliuhakkak ki, bu harbin deva· 
,il' ~İçinde eo büyük saadetimiz ka· 

l en büyük kuvvetimizi de 
ııd' 't'tabl11sgarp harbinden itibaren 
rı! ~ ve tecrübe içinde pişmiş ve 

~likletmiı millet büyüklerimizin 
~lltuzda ve bütün bu nesillerin 

11 
zde ve dimdik ayakta bulu

lııuşu teşkil etmektedir. Her taraf· 
O takdir ırören milli siyaset tu

~ıunuza möterafik olarak, ay
ı., lamanda harbin on sekiz ayı 
~'ilde arzettiği teknik şekil ve 
~ahürleri de Tra blus, Balkan, 
l 11:Vlik Harp ve İstik!Bl sa vaşıuda 
,:ıandığıımz tecrübelere katmış 
'-ll?ak her türlü tecavüze karşı 
ı_ lll bir milli yekparelikle hazır. 

lllııış bulunuyoruz. 
tı. llugünün harbinde tayyare, 

~le, zırhlı taarruz topçusunun en 
~lietısir üstünlüğü arzettiğini gö
)' Yorıu;, Ve .. fakat Yunan • İtal
'b aıı harbinde de gördüğümüz gi
~ biitlln bu vasıtaların üstünde 

tııanevl kuvvet ve mı11i birliğin 
~ha üstün bir silllh ve destek ol
~ lıuıa kaniiz. Tecrübelerin piş
it ve zeki dimağlarda yaratacağı 
lıı4billere umumi itaat, soğukkan· 
ı._~k ve yüksek maneviyat ile uyu
~ ildiği takdirde; en kahir ateş 
\ e "U-h kudretine dahi karşı ko
~ •bileceği muhakkaktır. Tilrk 
•lltında bu itaat, soğukkanlılık, 
~sek maneviyat unsurları ile 
.. •her; harikulilde Cfl&ret, fev

lSde kahramanlık hasleti de ay

~ta ve mebzulen vardır. Bunun 
tıııda Türk ordusu; kendi ça

t:;ıdakl orduların en silahlısı, en 
""etlisldir ve zaman zaman 

~aya hiikmetmiş cihangir im· 
(Devamı 5 inci~) 

&, .. 1-

•• 
" .:.--~::~ 

'"' 1 Londraya yapılan 
bava lllcumu 

Avam ve Lord· 
lar kamaralan 
hasara uğradı 
Avam Kamarasının 
müzakere salonu 

harap oldu 

Meşhur VeıtmlDıter 
saat il u ı e ı ı J'llldcb 
. Londra 12 (A.A.) - Cumartesi 
· pazar gecesi Alman tayyareleri 
tarafından Londraya yapılan şid. 
detli akın esnasında par!J.mento 
'binası ve Vestminster Hal ağır ha· 
sara uğramıştır. Bu binalara mü
him surette yangın ve infilak bom. 
baları isabet etmiştir • 

Avam kamarasının müzakere 
salonu harap olmuştur. 

Lordlar kamarasında da husu. 
le getiiilen zaralar mühimdir. 

VESTMİNSTER KULESİ 
YlKILDI 

Londra 12 (A.A.) - Telemon -
diyal: Big Ben saat kulesi artık 

(Devam 5 tııcl sa.Jıifede) 

.dunb1U'I ve dremenin bombardımanına mukabil Almanların ıiddeflf' 
lıb taarruzun!! uğrıyan Lonılranın müdafaası 

faaliyetlerinden bir görünüş 

Sicil yadaki 
Alman üslerine 
hücum edildi 

Kanadada bir 
Leh ordusu 

hazırlanıyor 
General Sikorski tay
yare ile Amerikadan 

lngiltereye döndü 

Musul kışlaları 
ve askeri lesi- Rücum Almanlar 

b b l d 
için bir sürpriz oldu 

Sat Om a an ı Kahire 12 (A.A.) - Hava umu. 
mi karargahının dün akıjamki hu. 

Şimdiye kadar Ra
şit Alinin 37 tayya

resi imha edildi 

sus! tebliği: 
Cuma • Cumartesi gecesi İngiliz 

tayyareleri Trablusu şiddetle bom. 
(Devamı 5 lııci SaJılfede) 

' 

~l 

··l 
/ / 

Jlabeşistanda tasfiye işini bitir
mek üzere olan Doğu Afrikası 
İngiliz kuvvetleri Kumandanı 

General Kaningem 

!fabeşistanda 
Italyan ordu
su bir kıskaç 
içine · alınıyor 

Şimalden ve Cenup
tan ilerleyen İngiliz 
kuvvetleri yeni 

mevziler aldılar 
Kahire 12 (AA.) - İngiliz Or· 

taşark umumi karargahının teb • 
liği: Libya da, Tobruk ve Sollom. 
da devriye faaliyeti olmuş, düş
mana zayiat verdirilmiş, bir mik-

(Devarnı 5 inci Sahifed") 

Elite camları 
kıran sarhoş 

Şehremininde oturan Talat Balaban 
dün gece körkütük sarhoş bjr halde 
evine gelmiş ve birdenirbe odanın 
camlarına saldıraı·ak yumruklariyle 
kırm1ya başJamıştır. Camlar kollarını 
kestiğinden tedavi altına ahnmı§tır. 

Londra, 12 (A.A.) - General Si
korski, ahiren Amer:ik:aya yaptığı se
;rahatten İngiltereye avdet etm.işti.r. 
General, İngiliz hiikümeti tarafından 
emrine tahsis edilen Amerikan mamu-
1.ltından bir bomabrdıman tayyaresi 
l).e Atlantiği geçmiştir. 

KANADADA POLONYA ORDUSU 
BAZffiLANIYOR 

Bağdat, 12 (A.A.) - Irak tebliği: 
Garpta vaziyette bU- değişildik yok

tur. 
Cenupta, kıtaatımız düşmanı hırpa

lamıya devam ecUyoi. Irak tayyareleri 
bir çok keşif uçuşları yapmı§ilardır. 

Düşman tayyarelerj, kıtaat tahaşşüt .. 
lerimi.zin üzerinden bomba atmıyarak 
uçmuşlardır. 

Beyoğlundaki Bir adam Taşköp 
denemeler bu rüden geçerken 
hafta yapılacak aşağıya düştü 

Londra, 12 (A.A.) - Polonya Blş
vek]l General Sikorski'nin Birleşik A
merikada yaptığı seyahatin neticeleri 
hakkında Dayli Telegraph gazetesinde 
1efsiratta bulunan maruf diplomatik 

Diğer bir kaç İngiliz tayyaresi Rut-

1 
bah Irak karakolunu boµıbardıman 

(Devamı 6 iııol sahifede) 

Bu hafta içinde Beyoğlu kazası da
hilinde büyük bi.r pasif korunma ve 
para§litçülere karşı müdafaa deneme
leri yapılacaktır. Bütün hazırlıklar ta
mamlanmıştır. 

ınuharrirlerden B. Gordon Leruıuy su !---------------------------• 
satırlan yazıyor: 

General Sikorski'nin seyahati yalnız 
Amerikada yeni bir Polonya kıt'asınuı 
~kili bakunından değil, ayni Z':lman
da g.eneralin Amerikan efkılrı umumi
yesini milttefiklere yapılan Amerikan 
yardınıın.ı azamı miktarda tesri lüzu
mwıa ikna etmiş, olması itibarile ınüs
bet bir ehemmiyeti haizdir. 

Muharrir, Amerikadakl 5 milyon 
Polonyalının harp sannyiinde oynadık

(Devamı 5 ilıct SahJfede) 

15 Mayısta yapılacak 
hava şehitleri ihtifali 
programı hazırlandı 

Perşembe günü 
Fatihte merasim 

saat 13 te 
yapılacak 

Kadıköyünde Bayramyeri sokağın
da oturan sedat Fikir Tepesindeki Taş 
köprüden geçerken muvazenesini kay
bederek köprüden aşağıya düşmüş, ba
şından ve muhtelif yerlerinden yara
lanarak Haydarpa~ Nümune hastane
sine kaldrılml§tır. 

Amerlkada 
kapatılan itaıyan 

teşekkülleri 
Nevyork, 12 (A.A.) - Vaıingtondan 

Nevyork Times gazetesine çekilen bir 

telgrafa göre, B. Cordell HuU iki İtal
yan •Yardım teşekkülü"nün kaydını 
iptal ve bunların Birleşik Aınerikada 

iane toplamalarını yasak etmiştir. Bu ... 
nun sebebi bu teşekküllerin İtalyan 
hüküınetini faydalandırmaları ve bu 

HARP VAZiYETİ) 
Almanların Balkanlarda elde 
ettiği netice cihangirlik bakımın
dan cazip görülürse de, iktısadi 

bakımdan zararlı olmuştur 

(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
Harbin ıonhahar safhHı : 

Harbin sonbahar safhası bitmek 
üzerediI. Bay Bitlerin Alman mil
letine vadettiği üzere Almanyanın 
nihai zaferi elde etmesi için önü· 
müzde bir yaz ve bir sonbahar 
devresi kalıruştır. Fakat bahar 
safhasında ~ereyan etmiş olan ha· 
rekatın n~iicelerinc bakarsak ilk 
verccrğimiz hüküm şudur: Harp, 
1941 sonbaharında bitmiyecektir. 

Balkanlarda 
Vaziyete bakış 

Sırbistan da 
komitacılar 
·mukaveme
te devam 
ediyorlar 

'lttalyanlar Sik J 
ilci adalarının 
llşga111nı şltamam-1 - amıar - -

Yunan donanma -
sından yalnız deni
zaltılar, bir kaç 
destroyer ve A ve-
rof kurtarılabildi 
Anadolu Ajansının neı;ırettiği 

son İtalyan tebliğine göre, İtal
yanlar Ege Denizindeki Ozea, Sl
nos, Şira ve l\-Iikono adalarına da 
asker çıkararak, Siklad takım e
dalarının işgalini tamamlamı~
lardır. 

(Devam 5 lııcl ııahiledeJ 

Mareşal Peten 
Vişiye döndü 
Antip, 12 (A.A.) - Mareşal Peten, 

bir müddettenberı istirahat etmekte 
olduğu Vilnöv Lube'dekı villfı:smdan 

Vişiye dönmüstür. Vilnöv'de ikameti 
esnasında Mareşal, Başevkil Muavini 
Amiral Da-rlan'm Pairste Alman hü
}fümeti ile idare ettiği nıüzakerelerden 
daimi surette n1alümat almakta idi. 
Mareşal, bu milzakerelerııı neticesi 
hakkında Amiral Darlan'a memnuni
yetini beyan etmiştır. 

Bıı barb:n üç bii~·ük cephesi var-
dır: 

1-- U•ak Şark cephesi 
2- A.kdeniz cephesi 
3-- Ailas denlıi cephesi. 
japonya harbe girmediği için bi-

rinci cephe henüz açılmamıştır; 
yalnız İn!(ilt~re ve Amerika hazır· 
!ık gö:ıııüşlcrdiI. Bu cepheni• 
mihrakı Singapurdur. Fakat İn· 
gillerc jçin bu tali bir cephedir, 

(Devamı 5 ine! Sahifede) 

MİLLi ŞEF 
Dfin, Ankarada at 

yarışlarını 

takip buyurdular 
Ankara 12 (Hususi) - M ili 

Şef İsmet İnönü dün İpodroına şe. 
ref vererek at yarışlarını takip 
buyurmuşlardır. Reisicumhuru • 
muz teşriflerinde ve avdetlerinde 
halk tarafından şiddetle alkışlan
mıştır. 

Mazereti olup 
gidemiyenler, 
ellerindeki bi
letlerr]en istifa-
de edebilecek 

Bugün trenle ikinci 
kaine gidiyor 

Şehrimizi kendi arzularile ter· 
dcrek Haydarpaşadan trenle Ana· 
dolunun muhtelif yerlerine gide
celderin ikinci kafilesi bugün sev· 
kolunacaktır. 

Fakat dün İzmite kadar olan is· 
tasyonlara nakledilmek üzere 746 
kişi davet edildiği halde ancak 46 
kişinin istasyona gelmesi üzerine 
hususi tren kaldırılmasından vaz
geçildiği malunıdıır. Bugün Sa· 

(Deva.mı 5 inci SaJılf<'le) 

Romanya Kralı 
Mareşal oldu 

Bükreş, 12 (A.A.J - Rador Ajansı 
bildiriyor: 

Romanya Kralı Mihail'e dün Mare· 
oal rütbes• tevcih edilmiş ve Mareşallik 
asası General Antoneı::co tarafu1don 
kendisine merasimle te\'di edilmiştir. 

BiR KAÇ GÜNE KADAR 15 Mayıs Perşembe günü Fatihte 
yapılacağını di.in yazdığımız tayyare 
şehitleri ihtifali programı hazırlan
mıştır. Bu programa göre ihtifale tü

men mi.iz.ikası, bir piyade taburu, bir 
polis taburu ile Kız Muallim, Cilrn
huriyet Kız Lisesi, İstanbul Kız Lisesi, 
İstanbul, I-Ic:ıyriye1 İstiklôl, Darüşşa
faka, Pcrtevniyal, Vefa Erkek Liseleri 
talebeleriyle davetliler ve Halk iştirak 
edeceklir. 

se15.miyle başlanacak ve bu sırada şe
hirde tekmil bayraklar Yarıya indiri
lecek, tclunil gemiler, fabrikalar dü

suretle bitaraflık kanununu bozmaıa ... J;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. 

I 

. BiR . 
CiNA YET DAV ASI 

BENİCE'nin 
Hakiki Bir Merhale 

IETEM İZZET 
Edebiyatımızda 

Olan eserlerinden B .. ırı .. 

harikulade nelis edebi romanı bir kaç 
kadar telrikaya ba§lıyacağız. 

güne 

fistadın •Sen de seveceksin• isiınli tefrikası sona eriyor 
OkuyUcularunız •Bir cinayet davası• nı takibe başladıkları 

•aman göreceklerdir ki, btt eser, Etem İzzet Benicr'nin 
lıer biri Tiirk edebiyatında başlı başına bir kıymet olan 

Ve bir yeni çığır açmış bulu nan romanları içinde, bu ki· 
lılp, mümtaz bir mevki ka zanmıştır. 

BiR CiNAYET DAVASI 

Bir tez, yepyeni bir hııyat görüşü, bir ruh 
tahlilinin yepyeni sentezidir. 

Merasime tam saat on üçte ihtiram 1 

Eski Atina Valisi 
Ankara' dan 

M . ' er sın e • • 
gıttı 

M. Koçyas oradan 
Amerikaya gidecek 

Bir n,üddet evvel İzmir y•)!ile 

Ankaraya gelmiş olan eski Atina 

Valisi Koçyas ailesile birlikte Mer

sine gitmiştir. 
M. Koçyas ve ailesi orada birkaç 

gün kaldıktan sonra Ameı-ikaya 

gideceklerdir. 

ndır. 

dültlerni c;alarah: herkesi azi::: şehitlerin 1-------------
batıra ~ ın~ hürmeten 1 dakika ayakta 
durcaktır. BiHıhürc Fat ih Parkındaki 
Tt1yyore Abide;;i önünde ordu nan1ına 
biT subay bir nutuk söyliyecck bunu 
Ha\'a Kurumu, şehir, yU.ksck mektep
ler namına söylenecek nutuklnlra ha
vaya attş ve resmi geçit takip edecek
tir. 

Subaylar terfi 
kanununda 

tadilat • 
yenı 

L4ylba Meclis ruz. 
nameslae alındı 

Ordu subaylar heyetinin ter -
fine dair olan kanunda bazı ta • 
dilat yapan yem bir kanun la • 

yihası Büyük Millet Meclisine 
verilerı:k ruznı::ımeye a1ı:ımıştır. 

Buna göre şimdiye kadar tatbikat 
mekteplerinde tabip ve veteriner-

(Devı.mı 5 inci sa-,-ta.daı 

EN SON 
DAKiKA 

Irak - Sovyet 
münasebetleri 

iade edildi 
Moskova, 12 (A.A.) - Tass Ajansı 

bildiriyor: 
Irak hük(lmeti l.940 senesi sonunda 

Ankaradaki elçisi vasıtasiyie Sovyet 
hükumetine Irak ile Sovyetler Birliği 
arasında siyasi münasebetler kurulma
sı iç.in müteaddit müracaatlarda bu
lunmuştu. Irak hükümetı, bu müna
sebetlerin tesisiyle birlikte, bir dekla
rasyon neşrederk Irak ta dahil olmak 
üzre Arap memleketlerinin istiklfilini 
tanıdığını um etn1esi arzusunu izhar 
eylem~tL 

(Devamı 5 inct SaJıifedel 

KISACA 

SURiYE 
Londrada çıkan Deyli Telgraf 

gazetesi, Alınanların Balkan
larda bulundurdugu bir milyon 
ordularını., şin1di, nerede ve na
sıl kullanaraklarıııı tetkik e
derken, bu kuvvetlerin daha u. 
zun zaman muattal kalamıya· 
cağını kaydetmektedir. 

Bu gazeteye göre, Alınanlar, 
Ege adalarını birer atlama tah· 
tası yapacak, ve 12 adadan, tay• 
yarelerll' Suriyeye asker ve 
malzeme iodfreceklerdir. 

Almanlnr böyle bir hareketi 
yapuıağa teşebbüs ederler mi?. 
Ederlerse, muvaffak olabilirler 
mi?. Bu mühim bir sualdir. 

Suriyede dahili vaziyetin ne 
olduğunu, hakiki cephesile bil
miyoruz. Geçenlerde. Sııriyedc
ki Fransız fevkaliide komiseri 
olan General Dentz, bir takım 
seyahatler yapmış_. Haleple Şam 
arasında gidip gelmiş, bazi kim
selerle görüşmüştü-

Ajanslar, yine Sııriyeye ait 
şu haberi verdiler: Suriycdeki 
İngiliz tebaası ve İngi1iz kon· 
soloslu!-cları, Suriyl"~ii terket· 
mck üzere emir aln11şlardır. Ve 
ilk İngiliz kafileleri Suriyeyi 
terke bnşlamışlardır. 

Suriye cenup komşumuzdur. 
S1ıriycdc, görınesini arzu etti· 
ğiıniz vaziyet, sulh ve siikün
dur. Hiç şüphe etmiyoruz ki, 
Suriyeliler de ayni şeyi iste· 
mektedir. 

Biitün bu ahval karşısında, 
İngiltercııin Kıbrıs üs ve Giiit· 
teki müttefik kuvvetler kuman· 
danlığt, Şarki Akdeniz İngiliz 
doırnnnıa ve lıa\•a kuvvetleri ne 
yap.ııaktadır, ne gibi tedbirler 
almakıadırlar?. 

Bu hususta sarih olarak bil· 
diğimiz birşey yoktur. Bir miid· 
det e.nel, bazı Fransız gazete
lerinin iddia ettiği gibi~ artık 

Şark muharebeleri mi başlıya• 
cak?. 

Herhalde, önümüzdeki l>af· 
talar biT takını hadiselere gehe 
bulunuyor. • • 
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ALEME VERiR. -
TELKiNi 

Alqam refikimizin «~ 
demeli?» sütunu muharriri 
§Öyle yazıyor: 

«Bazı gazeteler meseli. 
700.000 kilo pirinç ilah .. gibi 
haberler arasında geçen sayı
ların yarısını yazı ile, yarısı
nı rakamla ifade ediyor. Ya
ni: c700 bin kilo pirinç ilah·> 
ıeklinde yazıyorlar. 

Biz dikkat ettik. Ayni gün, 
ayni gazetenin üçüncü aalıi
fesinde yarısı rakam, yarıaı 

yazı ile ifade edilmiı bir MYl 
vardı 

PAl?.A iSTEME 

BENDEN 

ıTramvay, 
· ı·· neı karı 

İdarenin• son vazi
yetini gösterir bir 

rapor hazırlandı 
Elcktrık, Tnnvay ve ·~ İda. 

resmin son yıl vaziyetini gosteresı 
bır rapor hazırlanarak Ankaraya 
göndeı"lmiştir. Buna göre Elek. 
trik, Tramvay, Ti. el ve Otobüs
lerın işletmelerinc:~n bu v,l iç'IldE 
8536 ·9 60 lira, Elektrııı:, Tram -
vay, Tünel, muı.telif hasılattan 

123677,51 lirn, faız1'erden 116098,20 
lira ki cem'an 876623~.20 : ra ha.. 
s.lat elde edilmiştir. İfle•me mas... 
rafı olarak da bu yıl 6442090.31 
lira sarfedilmiştlr. Bu masraflar 
çıkınca bı. y,l 2324144 89 lira safi 
kar elde ed lmiş ol~.ıktadır. 

rn39 h.ırbiniıı yegane muzaffer 
Ba kuınandanı, Elcnlcr diyarında 
çıktı: General Pnpagos .. 

Dnha geçenlerde kendi arzusi
le tekaüde scvkcdilen General 
Pa113gos, verilen bir habere ı:öre, 
tevkif edilmiştir. Evvela, Gene
raldeki medeni cesaret, vatan ra
bıta ve sevgisini takdir etmek la
zımdır. lllaglup olnn bir\ok ku
mandanların, nasıl memleket dı
şına sıvtŞtığını, r.akın nıisalleri ile 
g .. rdük. 

Papngos, doğdugu, büyüdüğü, 
yelyi.ştiği topraklar üzerinde kal
mıştır. 

Papngos, asil ve mert bır asker 
olduğunu hu je tlcri ile gösterdiği 
gibi ,mükemmel bır ı:.hiye ve 
strateji mütehassısı olduğunu, 6 
ay s ren Arnavutluk harbi sıra
~ında isbat elmışti. 

General Pa,lagosa hugiin reva 
görulccek muamele, onu tevkif et
mek de i' kılıcını dahi kcndi•ıne 
iade ederek, bu asıl askeri takdir 
etmek! r. 

• .. 
u 1 

~~~~---.. -
Kadıköy ündeki tecrübe alarm 
bittikten sonra da devam etti 

Bu h ft iç•n(it> B' yoı.r .ında bir 
pı: ,f korun~a tecrübe .i yapıla • 
caktır. Dun Kadıko) ünde yapıl -
ıiıgır J-abr verdigimiz tecrübe 
hakkrı bır rapor hazırlanarak 
Pa- f Krırunmu Komisyonuna ve. 
rileccktır. Saat 10 u beş geçe baş
Jıyan teer !:><de f'VVela saat 10,15 
de. H ıyd.ır,. ı R t•"'\ cadde ınde 
Aı:-Ka a t'1'ctın• ç • s,n~ IJ:r yan
ı:;ın t um' J.S, .n dtişt ı;~ 1<1l;u e
dilerek oıeı ıtfaıy( .ar2f· r 3n 
sür'&t~e sönuürü1,.. itlir ~aat 

10.20 de Sult,ın Murat çift'iği ci. 
v. ında, F < rt pc :ıe Jü man 
tay yare<i '•rafı re ın 14 par.su -
<'ıi• n ' Jır.'cl gi h.ıbcr v •r .mesı 
üzcrıre otobüslerle .. · ! · >ı sıv,l 
kuvvdlcr ı; . rı rck ı:- r 't. 
.,ü cnı tnd;ği ıhat d miş 
ve yere ı m Jı. Y paruş.i.t u-

husus:yetin: te kil etmiştir. ı 
Bundan sonra iskele cıv.ırı da, ı 

bir tahr•,ı be .• bası isab lılc tram
vay telkrırden c:ri kopmuş ve 
Tramvay İd ~csır , lekrık onar
ma eınpl-crinn müdahale_.le c..~r. 
hal ta .. r edilmışlır 

ML•cakibe"J Altıyolağzında çı

kan bir yan!(!n, tevessü etmek is.. 
tıdad.nı gostcrd .nden muvazzaf 
itfaıyed n yard m ısten~ ş \•e 
yangın mahalli V'C mLvaz '.!.f itfa
iyenin r." teıC'K yardınıile sün • 
dtiriılmuştur. Bu esnada Sürey • 
ya paşa si1'cmıısı ununu ıpc ıtle 
ge.zlcndw ciğrcni' iş ve bu saha 
tecrit edilerek, tehlikem ı cinu a • 
lınmı 'ır 

ıse-
• 

rı 

Badema geceleri de 
vasaiti nakliye kont
rolleri yapılacak 

Beyoğlu - İslilnbul araoındaki 
'ltobiıskrde ayakta yolc rak i • 
yat,nın Bc'edı;-e yasa .na rağmen 
gi tıkçe arttı;,ı hakkında B le • 
dıyeyc şık'.iyct.~r y1,.. lmıştır. 

H yolcuları rahatsız ed '.l ve 
hem de st>yr i:: f r bak mınc..ın 
halk.o n yetı ue alfık ılar olan 
bu ha!..ıı onlenıresı Seynisefer 
Mudu•l.ıgundcn chemmıyetle ıs
tenmiştır. 

Diğer t..ıraftan bıı bale saat 19 
dan s r·"'ı scyr'-:s1..!cr rrcmurlarL
nın Jt, . ol y;ıpmamalarır. n iı: il 
old. ,oru ınuştur. Halbu ·i İs-
1.2.,bu' g.b b şckirde gece vakti 
sc • u d r ışlerı n k'l trols112 bı. , 
rak 'ması hı dc,:ru b· lunma. 
m. tır. B'-'nUD uzerl~ g celeri de 
k •ı m k ~rda nobctçi rru cfer 
l"C• rl rı bır kıı rak kc.ntrol r 
_rusı k rarl tırı ;nıştır • ___ ..,.. __ _ 

Habe§ imparatoru Haile 
Sclaıiye, mutantan bir me
rasimle Adiıababaya girdi ve 
imparatorluk ıarayına kurul
du. Neg· ı gazetecilere ver• 
dıgı ilk beyanatta, lngiltcre
den istikraz istiyor. 

Bu safı kArdan yüzde on kanu
nen ihtıyat akçesıne ayrldıktan 
ve rr. 'eb.kcden yUzdc 18 kazanç 
vcrgisı, yuzde on •kı kazanç ver
gisi üzer ~den yü. yirmi buh. 
ran ver :ıoıs e vcrı kt n sonra 
mıiteb it. e!J kalan . batiğin 
teedıt kçc ı olara'!t liynlt:''Ş oL 
du!'u Vekii te bild.!ilm • ___ __,,_ __ _ 
Hafta ~atili 

Papagos, bütün l;.r Ekn tarihi
nin son 1 m ali clnıu§tur. P pago· 
sun kumanda ett , ordular, ret• 
!erine laJ ık im k hrnmanlıkla 
döğüşlıiler Jlnkikatte ve ruhla, 
Yunan orduları r~ı plır İrs ni öl
çüler eğer hUJi yer~ üzünde mev
cutsa, vicdanların sc5ini dinli en 
kul·ıklnr hill,;'t ,·arsa, Yunanlılar, 
t rilı s hıfrlcrinc ııarlak hir Elen 
zaferi daha yazl" l2rdır. 

ler kıs~ n L a ve Jl:l! me'l esir 
ec! im e • ..ır. 

M l• ılxn Hay<' .ırpa:ıa garı 

Yogurtçuda, bir bahçe i 'ide 
kuçük t .. kulü!:.~ye te ver• miş 
'e bu yangının da iı ıt edıhi. il· 

den daha kısa bir z "De 'l son • 
d ruldu u nemnun Vt' le , 'rıi! -
rnüşt.:r. 

1 v· aye masrafı ı 

Eski bir laf vardır: Para 
isteme benden, buz gibi ıo
ğurum ıenden.· 

Bi.ı:e öyle gelir ki, Haile Sc
lnsiye bu arzu-unu, ıöyle, aa· 
ray.na iyice yerlqtikten, ara
d n bir müddet geçtiktJm 
ıonra izhar etseydi.. 

AVUKATLIK - -
SÜSÜ VERMiŞ 

Gazetelerin ya:ı:dığma gö
re, bir k dm, kendisine avu
kat ıuıu vererek, birisini 
kandınnıt·· Bu aahte avukat, 
tabii yakalanarak, hakkında 
takibata bll§lanmııtır· 1 

Fakat, biz, bu hadisede 1 
mevzuu bahaolan kadının, 

kendiıine avukat ıüaü ver
mek için aarfettiği maıiyi 

lüzumsuz buluyoruz. 
Böyle bir ıüıe lüzum olma

dan da kandırabilirdi. Bir er· 
keği kandırmak için kendi 
ıüıü yetitmez mi?. 

BAYANLAR 

VE HANIMLAR. 

Bir gazetede şöyle bir lev
ha gözüme ilişti: cYükaek ve 
~a tahail gören bayanlar 
haıtabakıcı kurslarına ilah> 

Burda, bayanlar tnbiri çok 
kötü ve yersizdir. Bayanlar 
dememeU, yüksek ve orta 
tahail gören kızlarımız dc
Dl!'Iİ·· Bayan tabiri, eski ha
mının yerine kullanılmakta

dır. Fakat, nedense, bu keli
me pek tutmadı. Ekseriya, 
m•k•mı iatilızada aarfedili
yor. 

Zaten, timdiki bayanlar 
nerede, eaki hanımlar nero
ı!e7 .. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 57_ 

Belediye ruhsa tıyele
rr bu ay b a ş 1 n d a il 

sonra geçmiyecek 
1941 mali y ına a.t pazar tatili 

r hsa. tezkereleri 1 hazırandan 
it t.ırcn gcı,m.y.eektir. 

Bel ııyc R islıgı izd -a ma-
m olu:;:mciı: .c· ~ bu K ' tez - I 
kerclerı mdidcn de . t rm • ka.. 
rarı ırmıştır. 

1 hazı andan sonra yapılacak 

k ın .. c: •. de t>Ski tanlıli tczkc:e. 
!er •cru rse d Cdı.Ancılara ceza 
vemect>ktir. 

ViLAYET vt: BELEDiYE: 

* Son bir hafta zarf nrla yapı. 
lan tcrtı • rde · yrüsdc-r talımaı
namc~ıne ykırı hareket en 63 ŞC'- j 
för, mu'ıtt'lif beledi s;:>lardan 51 I 
esnaf tccz.y" edu'Iliş ve aı,ıkta sa
tılan 311 şüplıelı görülen 10 gıda ı 
maddesi milsadt're edilmiştir. 1ı * Perakende hiıl halıne konu.. 
Jacak olan Mıs.rçarşısı~• alınacak 
esnafın miktar ve sıfatları Bele
diyece tesbıt edilmişt.r. Bu dük • 

kAnların bazılarında soğı.ıt hava 
tesisatı yapılacak V'e bu gıb; dük
kanlar soıtuk havadan ıstifade 
mecbur•yc tınde bulun~,, eS'laf • 
!ara verilect'ktır. Çar,cr"1 yuptırı
lacak tadi "ta ne vakit başlanıla • 
ca$ı he"Juz taayy~n cdı!.,-,iş değJ
cLr. Bti-ıa rağmen, b."C<.'t c1naf bu 
çarşıda dükkıin tutmak için daha 
ş;mdidcn teşcbbus•e bulur~ lk 
tadır. 

TiCARET ve SANAYi: 
~ 

*Mııhtelıf mahallerden ~chri -
mize 900 sandık nı~dır getiril • 
mşitir. Yakında Fıat Mürakabe 
Komisyonu kontrolı.i altında ihti
yacı olanlara tevzi edil-ecektir. 
* Karabük !abrıkası, miktar • 

lan muh:elir mevsımlere giire de
ğişmek üzere her ay 10 • 30 ton 
miktarında ham naftalin verebi
h!ceğini alakalı makama bildır • 
nıiştır. Hunlar, bır müteahhide 

Du destan unutu'ını~acaktır. 

REŞAT FEYZi 
- -- -=====-==== 

r 

mu c 1 ır.ıc ..ın o "1 bır u pova. 
<ı" I(\• • nal) a, birer y.ıngır. ve 
de"Tlırsoı r a oır t 1r """ bom!.ası 
ise " t e tığı bi', rilm tır Yan • 
gm lr, rnanalli itfaı~ rKtplcri ta
raf ndtn ır veffc !ye le trdı.i. 
rulı:: 1:-' gi'ıı, Demir ol r• idare
sir.n tt: nik <'V.Jrm.ı ckırl r>, par
ç.ıl ııd Can"'' le rlı r rav n 
y r;ne ven t ı v Jny 1 rdır. 
~ lı' g t ten sn .ra d.ı tec

.,.ı c'crc dev n clı erek t 1: n .ı l tncrubel rı hız. t <·rnesi ir .. an. 
13nnıı: tt:'ffiJ\ olu,... 351, Kadıkô
yiı c' .ır -n tccr en baş'ıca 

:Ju~ ı sonra, Kızı toprak na- 1 

l .ye Curr' Jri et H K Part si 
bın- nn v- lan r-:<"•ruz tahr :ıl 
dJ sü.'at tamir erlihrış ve bma 1 

•I '· .ı~ t tturulmu<'u• 
Kaılıkoy Erkek Lisc<ine d ~en 

bcr ,,,,, s-b p 'lliuğu ha at 
da !inle ikt~n oo!"ra, vazıf !eri 
nit yet bu:lr ekipkr ycrlcrıne 

diınmu•k rdir. 
T crüo de kaza Kw ıkamı 1 

Ce ~p Aksu .ıe B '<ırkov :c·vma
kamı ~'a' r Ö '.uk B< e> lu Kay. 
ma' .ın:ı GPfu~ da hr..ı:ır l;u un -
mu arc': r. 

Ed n. 1Z (H• ,i) - Kırkpı • J" -r . « 

n3r güre " du. l;.tmi •ir: 1 ---ADl J YE POl lS _...__ 
Peh1 van .t .ıbahleyin A atürk 1 --""'l(r- ".J ve .J .J 

1 l'>k~l'"- çe!rnk koyrr · !ar oğl-ı 

kde'l sonra gıire~!Cr€ ba 3!:-nış. Dostu ll öldüren kadı 
tır. 15 

ildi "' 'ıcelt'r şur'-~Jır. İ h h k ..... 
Ik ter" A.masv2lı R z birınci, Y J p S e m a Um e 

ıtuçu'< ortada Nıv z' bi nı i I!e
ce'> ıkıncı, bu~ uk ort dn K 3 • ' 
mu l' 1''ct•J Çclintürk b:.rınc!, 

Osın; ıli ı A'ı Yener Jcinc·, bJsal
t 'a Gonenlı Hamc. Acar bırınci 
AhırN ikinci, başta Ali Ahmet 
Ödül.i vedi dakibda yenen Te • 
i<wl· ı H .. wyı, bırinci olmuş • 
!ard,r. 

Altın k~nıer Tr·k,rdağlı Hüse • 
ı,ine verılmiş, dıc1C'r bir ncı ve 
ikıncılere de Parlı taraf ndan hc
dive ed !er güını.iş saatler tevzi 
ol~nmuştur. 

Tckmla lı Hu eyin, bundan son. 
ra Kırk,.·nar cıircşlcrine iştirak -
ten nffedılm~ ni istemiş, Umumi 
Müfettiş Ge'1eral Kazım Diril<, 
Türk g neleri ve Türk pehlivanları 
ara ında kendısin. daıma görmek 
• eı!iğini söyliycrek Tekırdağlıyı 
tcbril< etmiştir. 

kullan•lır bır hale getirildikten 
sonra ihtiyacı olanlara tevzi edi
ecektir. * Evvelki gün ~ehrim.zden ya. 
bancı memleketlere yapılan ihra
cat vekiınti 253 bin dokuz yüz üç 
liraya baliğ olmuştur. İsviçreye 
5413 lira iç fındık, 14 bin 212 li. 
ralık kuş yem., 5127 liralık ak da· 
n, 9876 liralık kepek satılmıştı". 
Romanyaya 25 bin 614 lira'ık zey 
tin ve 13 bin 300 liralık taze torik 
balığı satılmıştır. 

' tll lı 

sene 
-

i :--o rle bir müddet evvel Ç~rakka
pıd;.ı, do t J Aliy 'lıçakl.l yar llıyarak 
oıdL -en P;ıK zc S:ırı ve Ovey kardeşi 
Mth 1ı:>t Yc~ıl.'un 1 ~kku'clakı muha
keme bitm v h - kı c l s ser sene 
hapse malıkutn olm .ışl'lrı.U.. 

B:ri k dın olm.ık ""'ı: r lkı kardc· 
ıin ır ".kômıyetınc 1>Cbebıyet veren 
tı:~U c ı:dc!. rn -c--nı tnrıfınctın oku
nan re1pord n anlaıılt' ına gurc ıoyle 
olmL tur 

n·r kavgadan sonrf\ PaKlze O tu 
Alı:"in E'Vlnden çıkarak Ü\'ey desi 
Mehrr. :ı CVL'"'e gıtmiıtir. Fak.:ıt Ali 
de .>r.ıy gıdere. metrcs,yle bar':şmış 
ve tt-..Jt ar evl"rınc di.>nc ·e'< r ık~ Jr,:mc
ğe başlam şiardır. Faka! bu arado Ali 
Pak.zeyc k Jf ·etmiştr Buna fC'la halde 
canı sıkılan Pakizc, "''ldıkt:ı sak~ dı.ğı 
bıçağını çıkarmış cvveıtı y-.ıtak odasına 
saklamış ve sonra da kı.rd('Şi Mct>me
de bir goz c.: .. eti ya.parnk faaliyete 
geçmiş ve Alinın ellerini tutmuştur. 
Mehmet de P;ıkb!.(>nin hu;ağını alarak 
Aliye altı yer ncıcn stıplanu.ştır. 

Bunu n1Ul<-'akıp Pakize hemen ka
rakola koşmuş ve Ali He ?richmedin 
bırak bıçağa geldiklerini söylemiştir. 
Bu ihbar üzerine vak'a yerine gelen 
polis memurları Aliyi tilü olarak bul
muşlardır. 

Pakize, yapılan sorguda: 
- O beni yiyecekti, ben onu ye

dim. Demiştir. 
İddia makamı hadise bokkındakl 

raporunu okuduktan sonra diRer delil
lerin de iki kard~in cinayeti müşte-

e 
il ps 

ar e ı e ı~ 

edilecek 
reken ışlc .klcrtni gtı ter .... •ı ı ıleı-1 
sür~rk her ikisinin de lCC7.ıy ,ınl ..s
tcmişi.t' 

l\tn~l'n e hcyetl sı11 .. ·luların da ifa-
de. clınleır .ş ve Pak.ize ile "1chmet 1 
hakk1.1dn 15 &er sene hapis cezasına 
karar vcrnıfştır. 

--o---

nlara· eza 
rlar ış 

Himaveı Ihyvanaı Cem:yeti 
vaktile serseri hayvan" arın top -
!attırılmasına yarıyacak hususi 
eldiven \'~ lasso ter•ibatlarını Av. 
rı.padan getirterek alakadar te • 
mizl k a..,elelerine dağıtmış oldu
ğu h.ıldc sc n zamanlarda bu hay
var ar•n gene kıskaçlarla feci bir 
surette yı;kalanmakla oldukları 
nazarı dıkkati celbetliğinden bu. 
nun men'i ıçin Belediyeye müra. 
caat olunmuştur. 

·Radyoda konser 
Memleketimizin en iyi keman 

çalan kadını diye tanınan Bayan 
Pakize Albayrak bu akşam saat 
9 a çeyrek kala Ankara radyo -
sunda bir keman kom.-cri vere • 
cektir. 

mülerek grçirir. Bu sükutu arasıra 
bozan ancak bu hazin musikidir 

KO KOL 
zatmış, ipten yeni indirilmiş bir 
maslup gibi boynu bir tarafa kıv. 
rılmış uyuyordu. Naci, onu birkaç 
kere silkeledikten sonra: 

- Nafile ... • dedi - bundan ha. 
yır yok. Uyanmış olsa bile sersem 
sersem ku llanacaı;ı arabaya seni 
bind rmc~e cesaret edemem. 

iki genç kız, buğulu 'Camlar ar • 
dından kolay bir visal vaded·er 
gibi sırıtır. Yahut bakımsızlıktan 
kemikleri çıkmış bir köpek, ken
dini beğendirmek ümidine tutu. 
!ur, lıavlamadan, dışlerini gös • 
termeden önünüze duş-er, kuy -

ruğunu bacakları arasına kıstıra.. 
rak rahvan bir yıiriıyüşle gider, 
gider. gıdcr. Ona sahip ~ıkacağı. 

nıza, kendini sıze beğendireb!le -
c-eğine o kadar emindir ki baş:nı 
bir kere ger>y döndürmez bile. 

Ve sız, yan yollardan bir.ne sapıp 
uzaklaştır.ız mı, bunu bir hayli 
sonra öğrenince durur, ayakları 

'üs'ıüne oturup 'başını kar veya 
yağmur y.ığdıran göke kaldırır, 

acı acı ulumağa başlar. En çok 
merl.amete liıyık bir hayal kırık. 

lığının ifadesıdir bu ulumalar ... 

Yalnız kalmak korkusunun. unu.. 
tulmak ve korkunç anlarında ta
biatle başbaşa kalmak endişesinin 
musikisidir bu. 

Kar yağmıyordu. Yollarda bir 
kaç ayak izi, köyün kar dindiği 
anclanberi geçen screncamını hi. 
kaye eder bir şekilde donmuştu. Müellifi: Nizamettin NAZiF 

_ Biliyorum sevgilim. Şüphe- 1 
siz biliyorı.m. O pısırık kadından 
bahsedıl nes·n- ıaı-ammülün yok. I 
Niçin? Ona sınirlend.;.nden mi? 
Hayır. Onu bcğer."1ediı;.nden mi? 
Hayır. Onu mudalaa etn<'k istedi
ğ:ınden mi°? Hayır Ya nede! ? 

- Soyledım ya ... 
- EveL . Bır genç kızın bed-

baht hır ızd vaç yapmasını .ste. 
mediı;• ı soyleam. Fakat buna be
ni wandıramadın. 

- Ha a mı? 
_ o genç kızla olan bütıin mü

nasebet.-..-m kesuıc.ye k.ıdar bu 
ikanutim deva~ edecek. 

:.... Affet amına. .. Sende de inat 
mı dedın? 

- Utanma sevgiilln. Söyle 1 .A. 
dını soylc. Ke ·i madı ae. Deve 
1'lni de, ne dersen de. Fakat bil ki 

ben bir kadınım ve bir kadın asla 
hisleruıde aldanmaz. Sen o kızı 
seviyorırun .. 

- Güzel. Ya Raşideyi? 
- Onu da seviyorsun. Yahut.. .. 

Seveceksin. 
- Ya seni? 
- Bt-ni de seviyorsun? 
- Hayrt.t ... Ben neyim öyle ise? 
Sen m.? Bir Barbe Bleu. Kara 

saçlı bır Barbe Blcu. l;.J:aydi bu pis 
karıların dedıkodusundan vaz ge. 
çel_m de eğlencemıze bakalım. 

Ve genc:'n boynwıa kollarını 
dolayarak çok şeyler vadeden bir 
gülümseme ile: 

- Hayat ... • dedi - pek UZlill 

- Kendin kullanırsın 
-G~cüm yetmez. Yorgun ve 

uykusuzum. 
- Ne yapacağız? 
- Taksı.nin hesabını da otelin 

hesabı ile birlikte görüp istasyona 
gitmekten başka çare bulamıyo. 
rum. 

Ve öyle yaptılar. Kadın kürkü. 
nün yaka~.nı kaldırdı, kolkola gir-

diler, ııotasyona yollandılar. 

Kışın Y eşilköy, ortaç ağ Fran • 
sasının, ha.kı vebadan kırılmış, 
metruk bir küçük kasabasına 

benzer. 

Büyük binaların, bahçeli köşk
lerin hemeıı hepsi bomboştur. Ba-

değildir. 
Hoh! indikleri zaman ~rü, bir ı zı <!~r sokaklarda, bir ayak sesi 

hasır koltuğa yaslanmış, horlırr b!rknç perdeyi ııralar. Yahut son. 
buldular. Tabanlarını sobaya u. '<bahardanberi Aşksız kalmış bir 

Ve Yeşilköy sokaklarında kıış 
daima bir mezıır sükutu içine gö.. 

Otelden çıkınca sola sapmış -
!ardı. Da'.dıkları bir dar yoldan 
yüz adım kadar ilerledikleri za
man önlerine düşen bir köpeği 
on adım kadar takip etmişlerdi. 
Sonra yine sol tarafta bir sokağa 
sapınca yalnız kalan köpcgin acı 
acı uluduğunu duymuşlardı. Rez.. 
zan, delikanlının koluna sarıla • 
rak: 

- Aman .... diye bağırd1 - za.. 
vallı hayvan! 

Kordelfılı gece iskarpinleri ih! 
karlara batıp çıkmaktan çorap -
!arı ıslandığı için canı sıkılan Na. 

ci zehirli bir ok savurdu: 
- Artık köpeklere de mi acı· 

mağa başladınız hanımefendi? 

- Evet ... O bağırabiliyor ... &en 
ise ... 

- Söylescneı 

Bu yıl muhtel!t iş· 
lere ne kadar para 

har anacak? 
1 ! m ı ıı vı t>t ve Bele-

eııyc 1'11r.çc er n ! y"ctı Vck ,e
C'C t.ı_ I 't ol .~nu ynz T' t k. 
Hı .r nıl -ı ıtıt ıren tat ·ıt ılc.. 

cek ' n bu bu " le V !ayet h.ı-
su ıi • v rıdat .G"7 q 8 1 n 
ve F 1 ııye ır •ı c..a ,' - ... 28 

' r olm k er~ ~ern 12.64J,836 
1 ra ı' • b t d .. miştir. 

Bu > d n mı: r f bü'çesl- 1 
r n Vı v ı k ında 6:12,J. 9 :ıra-
sı Nar ışlC'rırıC", 2.2 7 31~ 1 ,rası 

Maarıf . l l,' 3 ' r Zfr ate, 
il 61'q :.rı:_ı \ ıl v-et Sılı!'at • e. 
rıne, 5r,' 41 ı ası y,1ayet veteri. 

rı r ve 1 ?41,0.16 : ra da 
mult eııf ı~ v m..sraf: ra ve mu
:ı.vcn<'t ~a"e ayrı,mıştır . 

ıııı111a .. rl· 
yeye bir 

m rac "tı 
Bazı ı::-.ındua sa ıpleri ııa:r.na 

B0lea veye vapıl ın bir mJracaat
le Beycglıı ve fst -ıbuldakı bazı 
siılhaP lerl'ı şel ir hariciııd-eki 

uz.ı~ kövleru"n maııda ulu get.r
terek kaymak krema ıçin özünü 

ald klan ve bu sutleri su kat -
tıklan sonra inek sütü diye halka 
sattıkları böylece ycvmı)'l? 5 bin 
k lo öz süt • tıldığ• bildir•le•ek 

ş:1<:iyet olun.-ıuştur. Keyfiyü tet- ı 
kik olunmaktadır 

Deri ve Tiftik 
depoları 

Ham Jcrı, yapak, tiftik ve ya
paK depoları hakkında yeni za. 
bıtaı belt-diye talimatnamesine 
konulan hükümler tasd k olun • 
muştur. 

Bu yerler için Belediyeden mu
hakkak izın alınacak, yalnız elek
trikle tenvir olunacak ve boşalt. 
ma, yüklem-e işleri her halde de. 
po içinde yapılacaktır. 

Buralarda yatmak, yaş deri ku
rutmak yasaktır. 

- Bağıramıyorum bile. .. 
- Anlıyamadım. 

- İnsanda kalp olmazsa, insa.. 
nın adına Naci Galip derlerse an
lıyamaz elbette. 

Ve birdenbire isyan etti. Gen.. 
cin göğsüne bir yumruk vurdu: 

- Seni tanıyamaz olsaydım keş
ke. Bana öyle azap çektirdin ki ... 

- İnanayım mı? 

- Niçin inanmıyasın. Sana şlm. 
diye kadar yalan söylediğimi gör
dün mü? 

- İlk yalan bu olsa gerek. 
- Hain ... 
- Müsaade et oo sana azap ver. 

miş olduğuma inanmıyayım. Fa
kat yine müsaade et de bir parça 
mağrur olayım. 

- Gururlu erkeği hiç sevmem. 
- Ben gururlu bir erkcğım. 
- Henüz farkında değilim. 
- Farkında olduğun zaman ne 

yaparsın. 

- Derhal senden vaz g'eçcrim. 
Yahut seru o huyundan vaz ge. 
çirir.im. 

(Aıbm Vor) 

Habeş İmparatoru sende 
ret çcklı •ı memleketi e k 
Be~ 'cnclik hır n) rılıktan • 
paytah tına tekrar gı. 

Afirkaııın o taraf ndan gel 
herler hep Habeşlerin haki 
bir ~evinçle scvındikl uı 

nıektedir. Hunun ı{ d ı 

tekrar kurtarnıanın \C 

det lıaşkn bı~bır şe) le olçıı' 
ccktir. Habeş r bunııda ı 

li \'e balı ti> ar "'yılabıl.«" 
Çok çektıler. Fakat mc'1 

!erini kurturı:> ıçııı çok 
lemeı;e mecbur kalmadılar 

scnelık feci hır d<' r •en 
tckra emellerine k v ı,ılı 
ınekt:r. 

Ual:r <I, ııı fethet. • 
lerın lıc ene C\\l'I ıız 

ha unutul 1 1 r 
!ar neler rd . 

goı derıl n 
lun n 
r 1 bugiiıı t 
cck G1 ur r 
kı le nın .i ar t• 
nrzctl ' ılırt:t:~ go u1 cek. 
re Uız ııı .. He ıı ... n:lc• 1 
tencte't ne var oa h p.si 1 zı 

nız ıst n ,.e a1. c k, ? 

eak Hnt 1o)1 r, dıırl rı 
C\Vd .lı n, y n. Ö 
7. [er ... 'c i ! ı ıa İ 
lı be• • ,. ıl (. le 
falan ) n a 
b·ldtr lır en 1 nb 

kumandan aı • r,. d 

h k 
nd 

r b 
riıı de b rabor nlıcdı ı c 
verıyorı!u. Nq ılc U) lar 1 

Artık ı.er yere g rmıslcr 
dıılıa da ne ,·akit çı.ı; ıt'lkla 
olmıJacok suretlr JCrl nı 
zırlanıynrlardı. 

llunu 1la beraber ilahe 
rckitının ba .url n rı İJI 
ile lıah amn arası bu yet 
tılmış bulunu ordu .. imd k 

Daşvekıl nin o zanınn ~ u 
nldıığu hir müt len er eç 
şistan yuzünıkn İtaly nın 

uğrn arnğı bahsi de az n " 
kal değildi: llnlı·ıt en seçtfl 
ntlerı~ı, genç! rini bu > olı 
ccdccektir. lta,~a §İınd·ve 
a~ırl:ırc.1 zanıau l&bnncılal 
dip fctheden.ed:klcrı lıi• di 

brak elinde tutnıaı:a uı.;rn 
tal ·a nihayet deniz yollac· 
olmı}'an bir ıııcmlckcte sal 
ııuık i!'>li ·or. 

Bu üç noktaııın dn ayrı a 
rinde durulmak ister. İ ·isi 
ne ait İtalyanın en gUıid 
vetleriııi, ı;er.çlığ.ni llnh~· 
açtığı bir ınul:arcbede i raf 
si bugiinün i 1crınden. 

Yine bıınıın gıhi Hnbe 
yolları başkalarının elinde 
ması da bııgunkii keı fiyc~ 
Faknt asırlardanberi llJh<11 
alınamamış olmıısı haLsı d• 
yade iizerinde durularak 

Eski Romalılar kendi z~ 
rıuda diin,·antn maliım oll 
!erini kiıh. zaptedef'k. kiıli 
suretle nüfuzları altın~ al 
zaman Afrikanm içerisinde 
bir memleket olduğunu i~İ 
degillerdi. Fakat ora)n ask 
dererek yollarda kırdırın• 
vafık görmemişler. Gerek it 
!ardan evvel, gerek daha soı 
da Habeşistan mevkiinin tel 
tiği bir nıa. uniyetle kendi!" 
ri~ten gelecek istilalara k•1 

ruyabihni~tir. . 
Fakat hir gün geldi ki 1 

da mesafe ve zaman nıel 
kiiçüldükçc ktiçülmcğc I> 
Hele elinde topu ve diğer 
vesaiti olan taraf için bun1Jl 
den iyiye malik olnnuynnlal 

şı galebe imkanları daha pi 

du, Onun için on dokuıu~ 
rın ~onlarnıu dağru İtalya 
temleke politikasına gir' c~ 
lihini Habeşistanda dencın' 
man başaramadığı işe ise 
senelerde muvaffak olncni11 

naat getirmiştir. Onun İ<'d 
dan beş sene evvel Hnb< 
giden İtalyanlar böyle bir ( 

harbini başarmak için hıi!~: 
diklerinin hazır o1duğunıı 1 

la söylüyorlardı. Vekayi ii 
reyan etliği ki sevinmek t 
şimdi mzınleketlerini kııte l 
ğa müye er olan llabcsle.r~ 
Zamanın ooyle hir adalcU 
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VRUl'A :"HARBIN/N: 
. iJJ'<MESELELERİ 

Almak, hep 

,oid C~~~~~:: İtalyan- \ 
dan bahsederken aulatıyor: Ge- 1 
, harpte İtalyanın İngiltere ve 
•nsa tarafına l:"çerek ••ki nıüt· 
iki A\Nanyaya karşı harbe gir-
i malüm. Böyle olmakla bera· 

' İtalya } eni nıüttefiklerinin 
işterck davası uğrunda hareke
geçm~k Iaznn gelince de son 

:ece atır davranırdı. DoJ:ruılan 
:ruya italyaıun menafiiııe. ta
iik eden bir iş omadıkça Ital
nlar hiç bir fedakarlığa razı ol
,.\ardı. Bunuıtla beraber harp· 
ı sonra İtalya kendisine hak· 
lık edildij:inden daima şikayet· 
olmuş, yapılan sulh muahede· 
iştür. ~laılemki kendisi memnun 
iştür. Macınki kendisi memnun 
'Wlm.JŞ, bol bol yerler alınış o· 
ılar da aldıklarını vermeli .. di· 
' düşünmüştür. İtalyan diplo
ıtları kaç senedir Avrupada bu· 
l ileri gÜrmekle gay}tlmemaun-
<1 kendi taraflarına çekiyorlar· 
Bu da İtalya hesabıaa bir •u· 

,ffakiyet sayılıyordu. Tuki za. 
•nlardaaberi İtalyanın usta dip
'1tat yeti ·tirmekle kazandığı bir 
hret vardı. Belki bu şöhrete ha· 
1 getirmezler deniyordu. 
İtalya bu harbin başlangıcında 
ndisini ı:ayrimuharip vaziyette 
ttukça meharetle hareket edi
•r sayıldı. Harbe girdikten sonra 
• yaalış bir yola saptı diye hük
ediliyordu .. Şimdi harbn bugün
; safhasında ise İtalyanın gös
erdiği faaliyet şndıır: Almak, !-·p 
·•ak. 
Her giin gelen haberler bunu 
•steriyoc: İtalyamn artık silih
rını teslim etıniş olan memle· 
•tlerde kah §ur&ya, kah buraya 
riy•rlar. Herhalde İtalya istik
.lin türlü ihtimallerine karşı Ad· 
atik sahillerinde ve Yunan de
zinde dalıa büyümek istiyor. 
Bu suretle italyanların sahlp ot
ak istedikleri bir yer de Slcoven
rin memlekefoılr. İstkbalin gös
receği daha pek çok vekayi ol
tğuna şüphe yok. Bugünkü ga
l vaziyeytte böyle bir takım 
ksimlerden bat.se4ilebilir. Lak.in 
· vrupa kı'ası üzeriade yaşıyan 

ı türlü ayrılıklar gösteren ırk
rın, milletlerin mukadderatını 

mdidell kat'i olarak tayin e<lile· 
lecej:e beazemiyor. Söylemece 
ıcet yok ki harbill seeep olduğu 
kisarı hayal var. Onu münıkü.n 
duğu ka4ar hafifletmek ve ıztı-

pları dilldirmcğe çalışmak la
m. Bunun için de yeııi muvaffa
yetlcr göstermek zaruridir: 
Şu kadar zayiat var, Şarki Af
ka İmparatorluğu elden gitti, fa· 
>t İtalyaatD civarJnda en güzel 
ırler zaptedildi demek var. 
Şimdi biraz da Slovenlerden 
1hsetı11ek sırası geldi: Tarihin 
•latt.ğllla gire Slovenler Kar· 

lt dağları••• garbından inerek 
•şinci ve altıncı asırlarda Adri· 
dik taraflauna gelen İslavlar· 
.r. Ondan soara da Stirya, Keren
ya ve Karniyol deailen havaliye 
ıyrlmışlardır. Hulasa buuln ce
lp İslavları zümresne dahil bu
nuyorlar. Ta{sil-:lta dalmaksı· 

n bunlara dair ilihe eti.itecek şu 
i nokta da varılır: Sleve.ter ka· 
-lktir. Slo.-enler uzuıı zaman 
erman nüfuzu altında kalmışlar 
! Avusturya - l\lacaristan İnıpa~ 
•torluğuna tabi bulunmuşlardır. 

tDllill l OMAN: 140 

İtalyanların idareıine se
çen Slovenler kendileri

nin Latinlettirilmeğe ça
lıtıldığıodan ıikayetçi
dirler· 

Fakat 914 • 18 harbiain neticesin
de bu İmparatorluğun dağı.\mast 
üzerine Slovenlerin arazisi de üçe 
ayrılmış oldu: İtalya bütün Tir
yeste ile Karniyolun büyiik bir 
kısmını aldı. Küçiicük bir hale ge
tirilen Avushıryaya ise Korentiya 
)ırakılmıştı. Sırp • Hırvat • Slo
ven krallığı . zavallı Yugoslavya
aeyse sıo,·en arazisinin beşte üçü 
verilmiş oluyordu. Avusturya • 
Macaristan İmparatorluğunda da
ha rahat yaşamış olan Slovenler· 
den geçen harpten sonra İtalyayn 

daresine geçmil bulunanların şi

kayeti daha ilk güalerde başladı: 
İtalyanlar bunları gitgide Liltin
leştirmek için ~alı)mağa koyul· 
muşlardı. Bunun bilhassa şu son 
senelerde daha şiddetlendiği söy
leıllyor. Slovenler bu suretle ken
dilerinin bir gün tamamile ftal· 
yanlaşmış olacaklarından korku
yorlardı. Bugün ise İtalyanm bu 
harple Yugoslavyanın mirasçısı 

olarak Sloven memleketlerini de 
tamamile ele geçirmek istediği öğ
reniliyor. 

Slovenlerin politika reisleri 
şiıudiye kodar Yugoslavyanın i
daresinden menınun olmadıklaruu 
söylüyorlardL Belki Avusturya -

Macaristan İmparatorluğunun ida
resindeki rahatı arıyorlardL Nite

kim İtalyaya geçmiş olan Sloven· 
ler de Avusturya - Macaristan 
İmparatorluğunu unutamamışlar
dır. 

•• 

,.._HALK----. 
SÜTUNU 
lf Ve lffi Arıyanlar, 
ıiJui,..tJ.r, temenni. 

1#![ oe mli,JriiUer 

İ§ arayan genç bir kız 
Lise taboilini bitirmiş genç bir kız, 

resmt ve husus! müesseselerde, yazı
hanelerde iş ~ramaktadır. İş sabjpleri
nin Son Telgraf Halk sütunu vasıta
siyle cNebahet> ismine müracaatları 
rica olunur. 

İş arayan bir genç 

On sek.iz yaşındayım. Bu sene İstan
bul Erkek Lisesinin onuncu smı!mı 
pe kiyi edrece ile ikmal ettim. Hesa

bım kuvvetlidir. Orta bir ücretle tah.
silimle mütenasip çalışacak bir yer a

ramaktayım. İı sahiplerinin lQtfen 

(Çalışkan) rumuzuna müracaat etme
si rica olunur. 

Daktilo bilen orta mektep 
mezunu bir ııenç kız it 

arıyor 

Orta mektep meznuu 20 yaşında 
mütevazi. bir aile kızıyım. Yazım düz
gün, muntazam olduğu gibi aynca 
daktilo da biliyorum. ~faii vaziyeU
mizin imkAn ızlı.{ı yüzünden çallşarak 
hayatmı kendiın yapınrık mecburiye
tindeyim. Resınl, hu::;u~ı m~::;eseler
de, yazıhanelerde kanaatkilr bir üc
rtle bana iş vcrnıelc lôliunu göstere
ceklerin Llltten Son Telgraf h:ı.lk sü
tımunda Muall:"ıya bir ınC'ktupla ınü
racaat etmelerini hürrnetlc dileriın. 

Mümareseli bir genç 
iş arıyor 

cLC:.>enin son ... ınıhnda kayıtlı bulu~ 

nan tecrü.beli bır gene: iş arıyor, Hesa
bt1 yazı~ı mükeınn1el ve ~iınd:ye kadar 
başka vazifelerde ciddiyelle çalışarak 
mümare.:.e kesbt>trn~tir. Arzu eden iş 
sahiplerinin lı:ılk ısi.ıtununda Ofis ru
muzuna müracaatları rica olunur. 

aşılcacak bir iş 
Şirketi H ayriyenin bazı 

garip hareketleri vardır. Ne 
mantığa uyar, ne usule .• Ge
çenlerde (Cuma akşamı) 
Köprü Uaküdar iskelesinden 
saat 19,45 kalkan bir vapur 
vardı· Güvertesinin etrafı ta
mamen açılml§tı. Hava da 
soğuk mu aoğuk.· Sonra, bu 
saatte kalkan vapur, en ka· 
la balık postalardan biridir. 

Halk, güvertede oturama
dı. Herkes, orta kat kami:z.a
ya iniyordu. Fakat, yer nere
de?. Birçok kimseler ayakta 
kaldı. En aıağı kamaraya ge
lince, burası daima leş gibi 
kokar. Hiç havalandırılmaz 
mı?·. Bilmiyoruz. 

Bahsettiğimiz bu vapurun 
güvertesinin etrafının açıl
ması bir hayli eskidir· Şirke
te nazaran, lstanbul çoktan 
yaza girmiıtir· Halkın sıhha· 
tini bu kadar laubali bir dü· 
§Ünce ile bozmak, herkeain 
harcı değildir. 

Bu idare tezattan tezada 
düıer· Madem yaz geldi, bir 
kısım vapurların güverteleri 
açıldı. Neden hala ki§ tarife· 
si tatbik ediliyor, Şirket, he· 
nüz, ilkbahar tarifesini bile 
tatbike baflamamıştır. Ha.z:i· 
randa ilkbahar tarifesini tal· 
bik eder, az: sonra da yaz ta
rifesini .. 

'Şirketten, güverteleri açı. 
lan vapurların, derhal kapa· 
tılmaaını istiyoruz. 

BURHAN CEVAT 

Bavagazl boruıarı
n ı n kontroıa 

Sokaklardaki havagazi borula • 
rının esaslı bir şekilde kontrolü 
Belediyece şirketlere bildirilmişti. 

Bilhassa bölüm yerlerinin iyi 
sıkıştırılmaması havagazı facia.. 
!arına sebebiyet verdiğinden bu 
emir üzerine Kadl!köy ve İstanbul 
cihetindeki ana boruların kon • 
trollerinP geçilmiştir . 

a:ıterıerden gelen 
kOçftk Arızalar 
Sazan kendi kendimize ciğerle

rimizi zayıf hısscderiz. Nczlemiz 
devamlı olur. Arada bir ufak u
fak öksürürth. TükUrntek it\U
yacını hisşedcriz. Baıan anormal 
ate~iıniz olur 

Ozaman anlan1ahy1z ki, ha
kikatte ciğerleıimizde bir şeyler 
var. Bir de!a tükül'en adnmlann 
nıuhitinden kaçmalı. Havayı 

sevmeli an1mn, hava cereyanla
rından sak1nınalı. Orta yaşta ve 
bilhassa yaşlı adamlar ~erin ha
valarda sıkıca giytnmeyi ihmal 
elmeıneli. Sıkıca deyince ınüna· 
sip tarzda deınek isteriz. Yoksa 
şu önümüzdeki yaz mevsiminin 
biraz serjn geçebilecek günll~rin

de paltolara s.;arılarak değil. 

Unutmamalıyız ki, yukarıda 
bahşettiğimiz küçük arızalar. 

ınese13 vereın başlangı('ı olabilir. 
Hararetiniz artar, sırtınızda bir 
tığrı, ciğer1eriniıde devamlı iğne 
b::ı.tll;öları hi ederseniz, doktora 
gitmek ltızımdtr. 

Cigerl~riınize tene!fus cimnas
tiği yaptırmcı..k ta çok faydalıdır. 

'-------~J 

1 
Dedim ve.. kelimeyi tekrarla-

dım: 

Sen de Sevece "8sin ! 
1 - Bütün manasile hayvanstn!. 
1 Bekliyordum ki, derhal üzeri-

me yürüsün, saçlarımdan kavra
sın, bir hamlede beni yere yıksm, 
topuklar•nın altında çiğnesin, çiğ
nesin __ Yahut da o anda eline ne 
geçerse kaldırsın, başıma atsın!. 
Halbuki o. bunu yaıımadı, Tama
milo beklediğimin tersini yaptı ve 
hayret 'eren bir soğukkanlılıkla: 

Yazan E_TEM İ2ZET EENiCE 

- Ne gibi?. j 
-· Be11im içiR sarfetti~İıl keli-
ıellri gcrİ)t! al. 
Salih, dik bir \isaııla: 
- Onları geri)·e alabilmeme ııa

ıl imkin tasa,·vur cdi~·ersu11?. 
Diyerek devam etti: 
- Ortada bir l:~ldkal var. Halil 

Jeciptcn -::elen şu uı~ktup aranız· 
·a bir a.k hadiscsiııin ~ok eski· 
·enberi ;ürüp gittiğini cösteriyor. 
tu vesika vr . enin itirafın karşı
~ında ~eylediğim sözleri geriye 
lmaın. o vazi 'etleri taınamile be
,inıs.eo1en1ffn ba!'ka ne •ana a

•tl'?. Bunu ..,-apalıilekliğiın için ya 
1.udala. yalıu1 ola insandan ba•k" 
• erJ•a1tgi \'a.ıfta hirşey elmam 
uını. 

Artık beıı ın için ) aııılarak biç-

bir şey kalmamı~tı. birJen köpür
dün1. birden ls~ an duj dun1 ve: 

_ Hakikater. bir başka vasıfta 
yatutıhnı"! adaınsın .. 

Derliuı. 
Yüzünıc garip garip 1takarak, 

ınanasız bir haltie: 
- Yani?. 
DediR'I. Tam bir feveran ve ta

arruz halindeydi111: 
- haha lüzum yok. Aılını sen 

koy. 
Dediot. Suratının şekli ô.ıleta tle

ğişıniş gib>yıli, ltclki de gayyriih

tyari: 
- Bana hay\'an mı demek isti

yorsun? . 

Dedi. Bıiyük hır cesarclle: 
- Evet.. 

- Neden?. 
Diye sordu. Anlattım: 
- Eğer birazıcık kadın kalbi 

denilen şeyin ne oldui\tınu ayırt 
edebilir kabiliyette ol•ayılın bu
giin bıı ''aziyet kar§ısıııda kalmaz
dın. Karşılaştığııı lıalin bütün ınes
uliyeti sadece ,.e sadece sana ait
tir. 

Ve .. dalıa içli, ılaha ıztıraplı bir 
üack ile adeta caşkuıı devam et
tim: 

- Evleoıl iğiıniz günden bugüne 
kadar bir ••niye beni okşama mı 
b"lmcd'n. Kalbim bo ıho• kaldı. 

Swgi nedi• bilmedin \'c bil<!ırme-

3 - SON TELGRAF 12 '\fAYIS l!Hl 

Kagınvalide dediği
niz g~rı ana sayılır! 

1 a mlllıarrirler 
ı Ue Diyorlar? 

l KD A M 
B. AOidin Daver cDUrıya vaziyetı 

vahim1e;;n11~tir, ı.sirnli bugünkü bili 
yazısında~ 

Damadım iyi adamdır, hoş adam
dır .. Gelgelelim çok m Üsriftir ı 

cl940 senesının bu gUttıerüı<le Garp
ta büyU.k bir facia ba:alaını~tı, 1941 se
nesi bah.ı.nnda da Şaı Ata başuyan fa
cianın birınci perJe~ı. kapanmı.;1, ikinci 
perdesi <tçılmak üzere bulunınu;1tur. 

Dünyanuı vck ınühım siyasi ve aske-
ri h<ldıselere doğru glttiği muhakkak- 1 

tır.> demektedir 

CU!ttHURIYET 
B. Yunus Nadi ;Harbin sevk \'; ı~~ t 

resi> isimli buıünkti baş yazısında ez
cü.mle: --l=Yazan: BÖSEYiN BEDÇET =t--

Davacı, otuz otuz beş yaşların., 
da, güler yüzlü, tatlı dilli, ne!cce 
bir adamdı. Kainvaldesi Maide ile 
baldızı Faideden davacı idi. Ha
kimin suali üzerine davasını a11 .. 

latmağa başladı: 

- Ben kabzımalım.. Şimdi işler 
eskisi gibi olmamakla beraber, 
Allah bereket versin, kazanc,m 
oldukça yerindedir, Parayı kazan
masını bildiğim gibi, sarfetmesini 
de bilirim. Eve, yani, karımdan 
başka kainvaldemle baldızıma, bal. ı 
dızımın küçük çocuğuna, karımın 
tev?~sine de ben bakarım. Hep • 
sinin yemesi, içmesi, giymesi, gez
mesi, tamamen benim paramladır. 
Karımdan, memnun ve hoşnudum. 
Öbürlerinden de geçim noktasın. 
dan memnunum. Hele baldızımın 
çocuğunu, kendi çocuğum gibi se
ver, giydirir k~atırım. 

Son günlerde, cebimden, cüzda.. 
nımdan para eksilmeğe ba~ladl. 
Hergün, beş J:ra, on lira, üç lira 
eksiliyor. İlk zamanlarda. belki 
lazım oldu da , samimiyetlerinden, 
bana söylesmeden cebimden aldı
lar dedim. Amma, baktım ki iş 
her güne bindi. Evvela karım Ca. 
hidey_e sordum: 

- Cebimden hergün para ek
siliyor .. Sen mi alıyorsun? dedim. 

- Hayır! dedi. Ben neden ala. 
yun? Paraya !htiyacım olsa, sana 
söyler isterim. Cebinden, habersiz, 
niçin alayım? 

Kainvaldeme sordum .. 
- Bilmiyorum! dedi. 
Baldızıma sordum .. 
- Haberim yok! dedi. 

Hergün de, cebimden para ek· 
silmekte devam ediyor. Şimdiye 
kadar, iyi bilmiyorum amma, belki 
iki üç yüz liram alındı. 

Geçen günü dışarıya çıkmıştım .. 
Ceketim odamda asılı duruyor. 
Karım da, aşağıya . mutfağa in • 
mişti. Sofada bir fısıltı, bir ayak 
sesi duydum. Biraz bekledim. A
yak sesleri benım odaya doğru gi. 
dip kayboldu. Yavaşça sofaya çık· 
tım. Kainvaldem benim odamın 
kapısı önünde duruyordu. Beni 
görünce: 

1 - Kız Faide! dıye seslendi. Yü. 
rüyüp odaya girdim. Baldızımı, 
elinde bir on liralıkla yakaladım. 

- Utanmıyor musun? Ayıp de
ğil mi? Eeniın param demek, sı. 

zin paranız demektir .. İnsan kendi 
cebinden para çalar mı? dedim. 
Ağlamağa başladı .. 
- Annem söyledi, ben de al

dım .. dedi. Her halde, bundan ka. 
rımın da haberi olacak.. Fakat, 
bilmiyorum diyor. Ben, zaten, pa
rayı bunların aldığını biliyordum. 
Çünkü, hergün, baldız hanıma, 
ka'nvaldeye, yenı iskarpinler, rob. 
!ar, entarilikler, bilmem neler a
lınıyor. Şimdi, kendilerinden da. 
vacıyım. 

Davacı, hakimin işaretı üzerine, 
oturdu ... Hakim sordu 

- Sen söyle bakalım, Maide ... 

diu. Hizmete gelir gibi eve geldin, 
gittin ve .. bana adeta bir daire ar
kadaşııımışıın gibi muamele yap
tın. Bir kadın kocasının belki ar
kadaşıdır. Fakat, arkadaşllk yal
nız bir vasıf ve bir taraftır. 

Salih söziinıü kesti; kendiısiai 
müdafaaya geçmişti: 

- Seni aç ını bıraktım?. 
Susuz mu kaldııı?, 
Elbise mi ~·apmadım?. 
Hizınctçi ıni tutınadun?. 
Alıçm mı yoklu?. 
Parasız ını bıraktun?. 
Diye bir sürü izahat veriyor, çır

pınıyor ,anlatıyor ve .. anlatıyor

du. 
- Bunların hepsi ayrı ayrı bir 

kocanın iyitaal'flarıdır. Fakat, kül 

halinde hiçbil'isi yine bir kadını 

doyuran tek vasıta değildir. Ka

dın a~k ister. Bir koca içhı karısı
nın gönlünü doldurmak ilk şattır. 
Bunu yapaınıyan koca hiçbir şey 
yapamamış demektir. 

Salıb yine sliıümü kesti , yine: 
- Demek bıınun için bana hiya

net ettin?. 

Nasıl oldu? Anlattığı gibi mi? 
Yaşlıca olmasına rağmen yüzü 

düzgünlü, ka~ları rastıklı, gözleri 
sürmeli, kocamağa, fötiyarlamağa 
bir türlü niyeti ve rızası olmıyan 
kainvalde ayağa kalktı. 

- Efendim, diye söze başladı; 
kainvalde dediğiniz yarı ana sa
yılır. Dndamıd, iyi adamdır, hoş 
adamdır. Gel gt>lelim, çok müs • 
riftir. A1lah zıyade etsin. çok para 
kazanır .. Kazanır amma, bir elile 
alıp öbür elile dağıtır. Hele bir 
iç~ğe başladı mı, elindekını, a· 
vucundakini verip dıraldedenin 

düdüğü gibi açıkta kalır. Düşün. 
düm taşındım.. Bu işe bir çare 
bulamadım. Her Allahın gecesi sa
baha karşı eve geliyor.. Barlara, 
sazlara dadanmış. Daha da kim bi· 
lir nerelere gidiyor. En iyi çare 
bunu buldum. Her sabah cebinden 
üç beş lira alıp birik\irmiye baş
ladım. Yine onun iyiliği için hani.. 
Bir sıkışırsak, bir tarafta üç beş 
kuruşumuz bulunsun dıyt'. .. Am. 
ma, böylelerine iyilik eJeceğone, 
insan, kurtlara kuşlara iyilik et
sin. Belki kaderini daha iyi bilir. 
Ben e'Allab razı olsun annecğim. 
Diyecek diye beklerken. beni mah.. 
kemelere verdi. Hakkım helal ol· 
masın inşallah ... 
Kayın valde oturdu.. Baldızı 

kalktı .. O da a5ağı yukarı aynı 

şeyleri söyledikten sonra: 
-Bana annem söyledi ... Bir 

kaç kere cebinden para aldım. 

Dedi. 
Şahit Halide çağırıld., kayın val 

denin ablası idi. Söze şöyle baş • 
tadı: 

- Artık bu damadın yaptığı çok 
oluyor. Ben zat.en size bunu şika
yete geldim. Sabah sarho~, ak • 
şam sarhoş .. 

Hakim sözünü kesti: 
- Size sorduğumuz şeylere ce

vap \·erin ... Derdinizi dinliyecek 
değiliz .. Şahitlik edeceksiniz. Siz, 
Maide ile Faidenin, Celalin ce • 
binden para aldığını biliyor mu
sunuz? 

- Aldilarsa, onun iyiliği için 
aldılar. Alıp da paraların üstüne 
yatacak değiller ya ... Eve, karısı. 
na sarfedeceklcr ... 

- Şimdi bırakın nereye sarfe
deceklerini d~, alıp almadıkları. 
nı söyleyin ... Aldılar mı, biliyor
musunuz? 

- Aldılar amma. çalmadılar ki. 
Onların ayrısı gayrısı yoktur .. O. 
nun parası onun .. Onun parası o
nundur. Bir evde, aynı kazandan 
yiyip içiyorlac da, cebinden aldık. 
ları para çalmak mı olur? 

- Yani, aldılar amma, onun i -
yiliği için aldılar, öyle mi? 

- Evet .. Onlar almasalar, elin. 
den, meyhaneciler, bilmem neci
ler alacak. 

- Pekı ... Çekilin .. Şöyle durun! 
Hakiin Müddeiumumiye dön. 

dü: 
(Devamı 6 ın~ı sahifede) 

Dedi. Bu cümlesini ve sorusunu 
yaparken sesi titriyordu. 

- Hayır lıiyanet etmedim, Bu
na itiınat etn1eni tckrnr ve tekrar 
isıb'orıım. Yalmz eliıni.zdeJ<i şu 

mektup bile bunun en kat'i vesika
larından birisi.. 

iDeyerek sözüme ekledim: 

- Halil Necip, beni çok se\'cn, 
benim için çıldıran, hayatını teh
likeye koyan ve apaçık öliime a

tan bir adam. Buna rağınen ben e
na kar~ı haysiyctimden ve sana 
ait haysiyet ve şereften zerre ka

dar fedakarlık etmedim. O ne ka· 
dar üzerime düştii ise, lıen • ka
dar ondan kaçtım ve .. ona daiıı>a 
hastalık saydığım yolundan dön

mesi içİfl tavsiyelerde bulundum. 
Salih, uyuması için kendisine 

masal söylenen bir çocuğun dia
leyişindeki dalgın heyecanla beni 
dinliyordu. Ve .. ben ona lıütün 

hadiseyi baş.ından sonuna kadar 
uzun uzun anlattın1. Hiç sözümü 
k~~medi; yüzünde çeşitli ınitnik

lcr yaratarak hep beni dinledi. Bu 

cVaziyetin unıuml hcyetını kaplı
yan yüksekten bir baıcı,,.~a iki tarafa 
göre harp şim<' .ki >ıalde ıı. lllluatla • 
ra mutabık bir sevk ve idareye t4bi 
tutluuyor gibi gOrün{ryor: 

1 - İngilte .. E>ye g3re Aunan.:arı 
mümkür nlduğu k dar ı;:en~ \"e ç~hll 
sahalarda ~gal ecıc,-ek za~n kazan
mak, 

2 - Almanlara göre kendilerince 
yeni nizam saba ı &lyı ~an yerlere ge
nişliyerek hat+.a harp bi 1"!"1edcn bu ne
ticeyi istlhsaı cdilıniş ve tatbikata ko
nulmuş gıbi. Han eucbılmek 

Bu iki tilralejinuı blı lllcışi.ndc An
glo - aSk~n hazırlı!ının Jc:ma.ıne va
kit bulrr,ağı lstihuar eden hakilcate.o. 
a~keri bir maksat, ikincisinde ise lıill 
bir vaziyetın dUnya efkArı umumiye
sınde ılusule gc• .receli ps.ikulojik bir J 

tesir hedefi vaı:dı:·. I 
İngiltcrcye glire şimdiki harp safha

larının son nılrhalesine kadar .f!üyuk. 1 
Britanya adasını n1ahlu:t t• "alı_ilnıck 
esastır. Bu, zaınan Anglo - S f:' Jsnlar 1 
için çalıştıgını gör n bir zihniyetin ifa
.desidir.> demeklcdir. 

B. Hüsl'yin ca:~:.1çı~ S~!~JI 1 
Alman münasebetleri> isi.n~H b'..ıgUnkti 

baş yaZlSlnda harp lıa.re,~cı..n.in bir 
durgun:uk \"e ga.·l h ... ~ j],. devıesi ge
çirdigi şu dakıkalartn dunya:ıın dik-

' katinin Sovyetler Birliği ile Almanla
rın münast!bctleri iızerinde durdugunu 
söyliyerck· 

cSovyetler Bırliğınin şin1diye kadar 
harici siya.:et .:3.hasında truırn.ız ve is
tila fikrinden ncf.'"'l ederek her ta .ıf

t:ı suh!ıl ını...ıhafaıa için ga.}"J'Ct s;:ırfet

tiği inkAr kabul etmez bir hakil<atı.r. 
Bu meyd.ında dı..ı ~rken bugı.in S:.>\·
yetlerin büyük bir hırsıczıha .kaµılarak 
İranı ve Hindi:-t.Jr.J istila için Ah.ııan· 
yanın yanı :;ıra ı .... ı be grrınek hı.ısu

swıda ibr ~nlaşma yap?na ı iht.nı.ı!dt•n 

c;·c.k uzak e,ıbi görünür. Bu kl'.ld.'.h' rJcrio 
bir siyaset tebcddlılünü muht::: L'Ö!:itı:ıo· 

ı:ebilecc~ hı~ bir h5.dkcye \'C n.şane
Jre şahit olıııuş değiliz. Alrnany.ınu, ı 

Ukrayna bı.ğdaylarına ve KaJcas pe• .• 
rollerine son derece muhtaı; oldu~u 
rr,uhakkaktır. Bundan dolavı ı'3o\-'YCL

ıer Birliğini kendi mütecavizane emel
lfrine :~·ızınmak ·ı;"n hE'r türlü t~1 ki"l
lere kalkabiUr. Fakat SO\'YC'tle" BJll
f.ini.."l me.'"lt·.ket zaptctme e '":!" ıhliy:ı
cı yoktu:. O büttın ihtiya.;la. ını kendi 
temin c-rt~1 k~f;kocaınnn bir kıt'adır; 
intiya"ı. h:.ırbe değil sulh:ıd ır . Bineen3.
leyh, ortada dönen ş..ıyi1arı i};t·y,ıt j;e 
teLlkki e'nıc:k ve \"i'kayiin lnki.safın ı 
takip ederek bunlara göre bı.: hükilnı 

vernıeyi l.ıeklemek ihtiyata mu\'a!ık o
lur.> deınek'edir. 

VATAN 
B. Ahmet F.min Yalman ~ ··fardJm 

gittikçe bollanıyor isimli buıünki! bat 
yazısında: 

cAmerıkt!!"ırı yardım ve !ştiraki ne 
deme1:: ola('at!ını h81A bilm:~·cıılt:r var. 
Bu gen.; v~ cunlı n1emlcket yüz otuz 
nülyon halkı, mı:yarlarca ser\·eti, hu
dulsuz ham ınaddeleri, geniş \'e ol
gun sanayii cidden karşı duruln>"z bir 
kuvvettir. Ruz\·elt iare ve kira k~u
nunun kongreden çıkacağını pek iyi 
bildiği için sanayi seferberliği hazır

lıklarına kanunun kabulünden aylarca 
evvel baslanıljtı. 

Ekilen tohunıların biçilmesi için ae 
kadar zaman 13zım geleceKini anlam1-
yanlar alay ettiler, ileri ge-ri söylen
diler. 

Halbuki şimdi mahsul zamanı gel
miş, her şey teşkilatlandırılmıştır. Her 
ayın mahsulü bir ay evvelinden faz.la 
ve Almanyanın bütün imkAn ve vası
talarını zorhyarak yapabilecelln.den 
çok üstün olacaktır. 

Muvakkat bir mahiyeti haiz olan şu 
veya bu hAdise göreceğimizi şaşırtma
malıdır. Harp mukadder olan netice
sne doğru gidecektir ve günden güne 
artan bir sür'atle .. > demektedir. 

dinleyişte ye'sin, elemin, hiizlltin 

ve ıztırabm bütün çerçeveleri var

dı, Hazan en mütlıiş bir ke4ler u
çurunıuaua içiae yuvarla•UU§ ~ .. 
bi yiizünde takallüsler beliriyer

du. Hazan ıztırabm en aYUDul
maz çilesini geçiriyer ırilti g-.iJ 
geniş nefesler alıyordu, 

Bilmiyorum, aalatl§ım ne kadar 

sürdü. Sonunda ea içte11 ı:ele11 lıir 
coşkunluk ve samimilikle yeriın· 
den kalktım, o an içiA arhk hiç
bir mahremiyet ve sır ifadesi kııl

ıwyan d&labıa başına ı:ittiıa. Do
labın diişeıuesi arasıntlan ura
kaph tlefterim.i çıkarılım. 

O kendisiai tamamile heyecan 

ve merakın enginli!ille kapttrmış 
medhuş bir bedbaht gibi ne şap

tığllRı, ne yaparağını.ı, ııe söyliyey

cC:imi lıekliyor ve .. takip edi

y-0r..ıu. 

Defteri, l~i1tkki mektuplan o
na verılw: 

(Arkaat vv) 

ısır ç rşııın baa. 
gi dl lriaları 

etirmelf ?. 
Mııırçart11ının istikbalde 

alacağı şekil ve manzara 
hakkında, bir dostumun ileri 
sürdüğü fikir, bana çok mü
layim ve münasip geldi. 

Belediyenin tasavvuruna 
göre, Mısırçarşıaı, modern 
bir pazar yeri haline getirile
cektir. Burada 10-12 dükkan 
bahar~lçı vardır. Bunlar, 
yerlerınde kalacaklarıdır, 

Bundan batka, Mıaırçartı· 
sına, kasaplar, ciğerciler, it
kembeciler, balıkçılar nakle· 
dilecektir, 

Galiba, zerzevatçılara da 
bir yer ayrılacak. 

Bu tarihi çarşmın içi bu 
dükkanlarla dolacak. Fakat, 
yukarıda aaydığtmız çeşitli 
dükkanların hemen hepsi 
bilha.sa yaz günü oku neş: 
reden müesseselerdir. Çaı§ı
nın da üatü kapa ı ır. Mısır· 
çarşısı, bu dutt alharı ıhtiva 
ettikten sonra, bizim kanaa
timize göre, o kadar cazip ve 
gü:.:el bir yer olmasa gerek· 
tir· 

Buna mukabil, ~u yapıla
bilir: Haliçte Yemiş iskelesi 
civarında bir yeımş çartııı 
vardır. Çok esKıc.cn kalma 
bir ça~şıdır· Saçia.r a örtülü 
eski, harap, çirkin bir yerdir. 
Burada, vaıilıle, ~00 kadar 
yemiş dükkanı vardı· Şimdi 
dahi, bu dükkanların sayıaı, 
zannedersem, 50 yi bulur. 
Bunlar, gayet güzel, kuru ye
mışler satarlar. Zevk ehli a• 
damlardır. Dukkanlaı-ım çok 
iyi tanzim ederler, süslerler. 
O harap saç baraka altında, 
dükkanların görümişü adeta 
bir tezat tetkil eder. 

Burada, meı;nleketimizde 
yetişen IJütün kuru yemişleri 
bulabilirsiniz. Mesela, fın· 
dık, badem, ceviz, pe.til, iğ
de, hurma, fıstık, çamfıstıgı, 
aarı iızüm, kara üztim, kut ü
zıimıi, cevizli sucuk, köttün, 
dut kurusu, armut kuru&ıı, 
incir, portakal, mandarina, 
pembe yanaklı Ama3va el
ması, altın sarıaı Gümüşhane 
elma~ı, Ayın!ap fıatığı, Ma· 
latya kayısıaı, zerdali, viıne 
kurusu, susamlı kuru incir, 
kestane v~aire .. 

işte, bu yemi§ çar§ısı, pek 
ala, Mısırçarşısına nakled;te
bilir. O zaman, zaten dük. 
kanlarının tan.ıimine, cam• 
larının güzel istifine çok me
raklı olan yemi§çiler, bu yol
daki dikkatlerini bir kat da· 
ha arttırırlar, Mısm;ar§ıaı, 
hoı manzaralı, gü:-.el kokulu 
bir yer olur· 

R. SABiT 

Bir mot6r battı 
Edremit Belediyesine ait, 110 

tenluk ve buğday yüklü olarak ev. 
vetk:i güıı şehrimize gelen Bizim 
adlı motör dün öğle vakti Hay • 
darpaşa mendireği önünde Deni&. 
yolları İdaresinin Kalamış vapu
rile çarpışmış ve batmıştır. Mo • 
törün tayfaları ayni vapur tara • 
fından kurtarılmıştır. 

ı airi!"i.zi."oegaı· ı 
fiepımızın 1, 
Tütüncü dükkan

larındaki 

açık şarap satışı 

Sirkecide mukhn Bay•n Sami
ye Çamlıgil ıoaz,yor: 

cSirkeci tcamvay caddesinde 
ve BeyazıUalci tütüncü düklt!ıı>· 
lannın bazılarında saat 17 - 22 
aras1:1:1.da baniakla şarap, bira 
satışı artmakta ve bazan .tüle· 
kAnların öail l>ir le.aç k.lşl topla
nınca leaCAh ftallııl almaktadır. 
Hem ka!dınınd11ıı gelip ı;:e<)IT!eti 
kolay~tumalc ve helll de bu 
dükkanlarian serftest aJ• veriş 
yapmatı teınin elllıelt twere bar· 
dakla şarap ve oi<a satışı yalnız 

dükkanların içeri.sinde ,....ı.a 
d1şanda ci.urar&k içm.eğe müsaa
de edilmese olmaz mı?> 

Son Telgraf - Bu fild7etı a
Ukadarlann nazarı dlldcatin.e 
koyuyoruz. 

\ J 
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Büyük ikramiye 

çıkarsa 
--F: Yazan: YILMAZ 'CLKEN 3--

(Radyo başında piyangonun çe., 
Jcilmesini beklıyen karı koca ara
aında geçen bir konuşma.) 

- Cevdet, piyangonun çekilme. 
aini nekadar sabırsızlıkla bek1i -
yorum bilsen. 

- Ben de öyle karıcığım. 
- Düşü.ıı. bir kere piyango bi. 

zinı hayatımızı baştanbaşa değiş

tirebilir .Bugün bu küçük evde o. 
tururken yarın zengin olur, iste
diğimiz yerde istediğimiz şekilde 
yaşarız. Ah büyük ikramiye bir 
çıksa nasıl yaşıyacağımızı ben bi. I 
lirim. 

- Mesela ne yaparız karıcığım? 
- Ne mi yaparız, sorduğun 

§'!ye bak. Yapacak şeyler çok. Ev
vela güzel bir apartıman alırız. 

Apartımanın bir katında kendi -
rniz oturur, diğer katlarını da ki
mya veririz. Nasıl güzel bir fikir 
değil mi? 

- Mükemmel karıcığım, hem 
kira köşelerinde sürünmekten kur. 
tulur, hem de alacağımız para ile 
refah ve saadet içinde yaşarız. 

- Evet. Apartımanı aldıktan 
soora orayı bu köhne eşyalarla 

döşeyecek değiliz ya. Bunların 
hepsini satar, istediğimiz şekilde 
:reni takımlar alırız. 

- Sonra? 

- Sonra salonum.uzun bir köşe-
sini süsliyecek güzel bir piyano. 

- Fakat karıcığım çalmasını 

bilmiyoruz ki?!. 
- Ne ziyanı var, toplantı yap. 

tığımız akşamlar da davetliler a
rasmda elbet bir çalacak bulunur, 

hem bulunmasa da ne çıkar. Bü. 
yük ikramiye çıkmış. lüks bir a
partımanda oturuyoruz. Köşede 

bir piyano bulunmuş çok mu? 
- Peki karıcığım, nasıl ister. 

oen. 

- Evet. Sonra bana en kıymet· 
lisinden bir kürk. 

- Tabii karıcığım. 

- Mevsime mahsus ayrı ayrı 
kostümler. 

- Evet. Sonra bana da güzel bir 
takım elbise. 

- Elbise mi? Sırtındakiler pek 
eski değil amma. Mademki ş.ika • 
yet ediyol'sun onları da terziye 
verir, çevirtiriz. Evet ne diyor -
dum, kostümler. Sonra kostüme 
mahsus en son model şapkalar ve 
iskarpinler. 

- Ha karıcığım iskarpin dedin 
de hatırıma gclid. Benim ayak. 
kabılarındd altı delinmişti, su a. 

lıyordu. Oniann yerine de arta 
yenisini alırız. 

- Yoo Cevdet o kadar israfa 
lüzum yok. Bir ayakkabının altı 
delinmekle hemen yenisini almak 
icabetmez. Onlara da birer pençe 

vurdunmu pekala idare edebi • 
lirsin. 

- Fakat karıcığım bu kadar pa. 
ra alıyoruz .. 

- Eh bu kadar para alıyoruz 
diye parayı israf mı etmek l§..z1m. 
Dur, hem sözümü kesme. Hani se. 
ninle geçen gün çarşıya çıktığımız 
zaman bir kuyumcu vitrininde 1 

güzel bir elmas yüzük görmüştük. 
Onu da alırız. 

- Evet hatırımda. Onu da alı
rız. O gün çarşıdan dönerken bi= 
mağazanın vitrininde güzel bir 
boyunbağı görmüştük ya. Hatır. 
!adın mı? Bu boyunbağım da ar
tık iyice eskidi. Hazır çarşıya çık. 

mışken uğrar o boyunbağını da 
alıveririz. Olmaz mı karıcığım? 

- Of Cevdet yine israftan bah

sediyorsun. O boyunbağını a!rnı. 
ya ne lüzum var canım. Benim, 
yerine yenisini yap:ıracağım el -
biselerimden birini bozar, bir par. 
çasile sana güzel bir boyun bağı 
yaparız. 

rNEYEMEK_' 
~APAY~ 
Ekmekli yumurta 
Malzeme: Yarım ekınek, altı yumur

taJ 100 gram kaşar peyniri, bir çorba 
kaşığı domates salçası, ild çorba ka
r;ığı ni~a~ta, bir çorba kaşığı yağ, biraz 
maydanoz. 

Yapılışı: Ekmeğın kabuğu alındık

tan sonra allı ktı.lm dilinıe bölüı1ür. 

Her diliınin orta ı çukurca oyulacak
tır. Bu dilimler ı~kara fuerinde kızar
tılır. Ü•tlerine bıçakla yağ sürülür. 
Ve bir tutam rcndelenıniş peynir koy
duktan sonra her birinin içine birer 
yumurta kırı1ır. Tekrar Üzerlerine pey
nir serpilir. 

Diğer taraftan domales salçası ve 
nişasta soğUk su ile ayrı ayrı ezilir. İki 
bardak kaynar suya iliıve edHerek ka
n@tıra karı~tıra bir çeyrek saat pi~iri
lir. Kalan yaf: içine katılır, tuzlantr, 
biberlenir. Yağlı bir tepsiye veya sa
bana dizilen ekmek dilimleri haiit 
fırına vey<. saç altına konarak yu
murtaların üstü tu unca çıkarılır ve ü
zerine evvelce hazırlanan salca gayet 
sıcak olarak gezdiı·lir: Maydanoz ince 
layılarak ~ayet peynir kalmLŞsa bera
ebr bolca üzerine scrpiUr. 

Arzu edilir~e her ekmek dilimhlin 
içine iki yumurta kınlabilir. 

,-IST ANBUL BELEDİYES~ iLANLARI 1 
Cerrahpaşn hastanesi için alınacak 30 adet portati! knryoİn ve 14 adet çelik 

.somyah karyoJa 2490 numaralı kanunun 46 ıncı maddCsi.nin L fıkrasına tevfi
kan pazarlıkla satın alınacaktır. 11-tecmu unwı tahn1in bedeli 1380 lir~ ve temina
tı 207 liradır. ŞartMame Zabıt ve Muamelat 1\'lüdi.;rlüğii kaleınlııde görülebi
lir. İhale 16/5/941 Cuffia günü saat 1-t de Daimi Encüınendc yapılacaktır. Ta
liplerin teminat makbuz veya mektupları ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesi· 
kalan ile ihale &:ünil muayyen !aatte Daimi Encüıncnde buunmaları. c3653) 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
Bi1gisine göre 50, 60 lira ücretle bir daktilograf alınacaktır. Taliplerin }(ew 

mu.ri.n kanununda yazılı evsafı haiz olmaları ve makine ile yazmak işini pek iyi 
5'0r'at ve dikkatli yapabilmeleri şarttır. 

1\-lU~baka. 16/5/941 Saat onda yapı!acaktır. İsteyt>nlerin vesikaJariyle Zat 
İşleri Amlrliiioe müracaatlarL -t3656> 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 60 

TUNA BOYUNDA~ 
TÜRK ORDULARI 

Yazan: M. SAMi ARAYm:ı.=-ı~!--" 
Edirneden sonra sıra Bizansa germişti 
sahillerine kadar varacaklar. Bu
dapeşteye valiler ve kadılar nas
bedecekler, Viyana hurçlarım i
hata eyliyccekler, Alp dağlarını 

geçip şimali İtalya ovas;na inerek 
garbi Romayı da dehşete verecek
lerdir. 

R;.osva meydan muharebesinin 
rıaferi, ortada ve yalnız kalan Bi

zans İmparatorluğu merkezini de 
yıkacaktı." 

Zaten, Edırr.cdn fethinden son
ra, Biz•n n işgali yakınla 'mlŞ de
mekti. Kosva muzafferiyeti Os
manlı Türk de\ Je•inin muazzam 

bir surette teşekkülüne ve takar
rür etmesine vesile olmuştu. 

Sultan Muradın şehadetile ba· 
hasının yel'ine Şehzade Yıldırım 
B<'yazıt padişahlık tahtına ilk· 
!l'ışt~ 

Yıldırım, vaktile kardeşi şeh

zade Savcı Beyin mahvına sebep 
olmuştu. Padi~ah olur olmaz da 

kardc·şi şehzade Yakub Çelebiyi 
da saltanat şeriki olmasın diye 
idam ettirdi. 

y,Jd:rım Beyazıt, Osmanlı tari
hinde ilk defa olarak ih'iraslara 
meydan açm., bul . uyordu. Ya-

Sa ı o a a 
Kralı a o-'un ma
ce a dolu haya ı 

Yazan: H[KMET NiSAN 
Son asır zarfında, Avrupa hüküm

darları arasında, geçirdiği macera ye 
ıergtizejtleriyle en çok anılan ve mem
lekette cereyan eden son vakayi dola-
7ısiyle dilden dile dolaşan bir isim 
varsa, o da muhakkak sabık Roman
,.a Kralı İkinci Karol'ün ismidir. 
Çocukluğunda yaramazhğı ile tanın

mış, delikanlılığa bastığı Y•$lanberi de 
muhtelit cins avantürler yaşamış olan 
sabık Kral, pederi müteveffa Ferdi· 
nand' ile validesi Kralice Mari'yl çok 
üzmüş, saltanatın veliahtı olan bu bü
yük oğullarının istikbali hakkında on
lan ciddi endişelre düşürmüş; nihayet, 
korktukları baslarına gelmiştir ... 

şefkatini yenemiyerek, Kralın hasta
lığından biraz evvel Nisc gelip husu
si bir surette Karol ile görüşmü~, her 
iik taraf ta maziyi unutarak barış:~
lardı. Bu mülakat, resmi mehafilde 
bir sürü şayialara ve dedikodulara se
bebiyet verdiği &ibi. bir çok kimseler 
de bu buluşınayı, ana ve oğul ara
sında tabii görülmesi icap eden mu
habbet ve hasret hislerinden .fazla, si
yasi sebeplerin yarattığı bir zaruret 
§eklinde telôkki etmişlerdi ... 

Bük.reşte ve tekmil Romanyada Ka
rol'u seven bir kütle vardı. Bunlar, 
günün birinde Veliahtın tekrar mem· 
lekete döneceğini ve Kralın vefatından 
sonra tahta geçeceğini bir an nazarı 
dikkatten dun tulman1ışlar, ve arzu
lanna nail oJnıak için de gizlice çalış
maktan hali kalmamışlardı. 

Dünkü milli Tefrika 

Yazan: OSMAR CEMAL 

• küme maçları İcabında mangal kadar olan 
Milli küme maçlarına dün Şeref •• v • k b• f 

stadında başlandı. Havanın çok gü yuregı ızgın ır ırın 
zel olması sahaya oldukça kesif bir 
halk kütlesi toplamıştı. İlk oyunu 
Fenerle İstanbulspor yaptılar. 

·ı· d • ... esi 11r u 

Yedinci dakikada ani bir akına 
geçen Fenerliler on sekizin içinde 

Naciye yapılan bariz bir penaltı -
dan ilk gollerini atacaklardı. Fal:at 

hakem vermedi. Nihayet on birin

ci dakikada N aciden bir pas alan 
Küçük Fikret sıkı bir şütle ilk go
lü yaptı. 

İlk sayıdan sonra Sarı • Siyah -
lılar bunu telafi için canlı oynama. 

ğa ba5ladılar. Fener kalesi bir hay· 
li tehlikeler atlatırk-en otuzuncu 

dakikada Mükerremden bir pas a
lan Kadir güzel b!r şüt!e beraber. 
lik sayısını çıkardı. Bu golün üze. 
rinden henüz bir dakika bile geÇ

meden bu sefer de Mükerrem Ci. 

hadın tutamadıi;'l topa yetişerek i
kinci İ. Spor golünü de yaptı. 

siz, beş on dakika sonra aralık ka
pıdan dalıp karşınıza gelen kö
mürlüğe saklanmız!. 

Herif gittikten sonra Mustafa 
ile Cazım, ayaklarının ucuna ha-
sarak evi dışarıdan biraz şavulla
dılar. Sokak tarafındaki odaların 
çoğu karanlık, yalnız orta kattaki 
bir odada hafif ışık vardı. İçeriden 
ses namına, sokağa hiçbir şey sız
mıyordu. Esasen bu sokak da ga-

yet tenha, bir sokağa benziyordu. 
Daha ziyade bir viraneler ve boş 
arsalar sokağına benziyen burada 
topu topu ve birbirinden çok ara
lıklı b.irkaç ev vardı. Cazım, kol 
ve bazularının kuvveti, sonra yü
reğinin cesareti bakın11ndan Mus
tafadan fazla idi. Fakat o, l\fusta
fa gibi tanınmanuş, sonra çok sa· 

hırlı ve lüzumundan fazla tahaın-
müllii, metanetli bir adamdı. Fa-
kat icabında zaten mangal kadar 
olan yüreği koskoca bir fırın, ha-

ayak tıkırtıları gcliyord u. İki ka
fadar kömiirliikte on, on beş da
kika kadar bekledikten sonra, 
merdivenden alt kata doi;'l"u bir 
kadın terliği pıtırtısı uznndı \'C 

ayui pıtırtıyı ev altını kaplıyan 

hafif bir mum ışığı takip etti. 
Şimdi kömiirliik kapısındnn dı· 

ıarısını gözliyen Mustafa ile Ca
zım genç ve yarı dekolte bir kodı
nın sokak kapısı demirlerini yok
ladiğıııı gördiiler. 
Kadın, kapının çifte kol demi

rini iyice gözden geçirdikten son· 
ra, soldaki mutfağa daldı, ve ora
dan elinde bir çamaşır leğenj ile 

çıktı. Tam kömürlüğün önünden 
ge~erken, bir elindeki mumu kö-
mürliiğe doğru uzattı. nedense, 
birkaç saniye kömürlliğiin kapısı
nı süzdli ve i~eridckilerin tamına

nasile alıp verdikleri bir sırada 

yine merdiveni tırnıun1111ya bnş· 
!adı. 

Ha!ifnıc;.repliği ile temayüz eden 
ve cinsi zevkine bir türlü galip ıele
miyrek her gördüğü kadına Aşık olan, 
ifgal etmekte bulunduğu mevkii.n ne
zaketini naz.::rı dikkate almıyarak, se
viye ve içtimai bakımdan dün merte
bede bulu.nan kadınlarla sefahet ale
mine kapıl.an genç veliaht, hakiki ilk 

aşkını, validesinin gözdelerinden olan 
ve bir aı;ilzade Rus Generalinin kızı 
bulunan ı\!<ı' rnnzel Lambrino Ue ya
§3~1 ona çıldırasiye gönül vermis
tir. 

Vaziyetjn vahanıetir:ıi takdir eden 
Kral ve Kraliçe, kızı Rusyaya gön
dererek Karol'dan uzaklaştırmışlar, 

takat bir müddet sonra Odesaya gi

den Prens, tekrar kıza kavu~arak o
nunla beraber ynşamıya başlamJş ve 
giz:ice tahtı Jı.ciivacına alarak iki ço
Çt;gu dJ.nJaya gt"lmiştir. 

Romanya halkının bir kısmı, gerek 
Kral, gerek .... e Kraliçe l\.fariye muarız 
blr vaziyette idiler. Çok sevdikleri 
Karol'ün nıemleketten teb'idi, onlan 
biraz daha hüküındarlarmdan Eıoğut

mur;, \'C dolayısiyle Karol'a bir kat 
daha yaklailtırmıştı .. 

1931 de Kral Fcrdinand'ın vukubu
lan vefatı üzerine, Londrada tahsilde 
bulunan küçük Prens Mişel1 on iki ya
sında olduğu .h.aldc tahta cülı'.ıs etti ve 

Kraliçe Mari, cSaltanat Naibesi> ta
yjn olundu. 

Bir anda mağlfıp vaziyete düşen 
Fenerbahçe tehlikeyi anlıyarak hü 
cuma geçti. Fakat çok güzel oynı. 

· yan İ. Sporlular kalelerini canla 

başla korumağa başladılar. Fakat 
netice değişmeden ilk devre (2-1) 

İ. Sporu" galibiyetile sona erdi. 

rıl harıl yanan bir külhan kesilir
di. Bir aralık Mustnfn ona sordu: 

- İşi adamakıllı başarabilecek 
miyiz dersin?. 

- İstersen sen kapıda beni göz
le, ben tek başıma içeriye dala
yım!. 

Arada"' iki dakika gecmenıişti 
ki alt katı orta kata bağlıy:m on 
iki a~·aklı merdivenin başıudan 
beklenilen ıslık çalmdı. Mustafa 
ile Cazını gayet sessiz, sndasız kö
mürlükten fırladılar ve ceplerin-

Bu kadından nasıl ayrıldığı, Rus 
hancdı:ın1na ınensup Grıındüşes Olga 
iie nişanlanma tc~ebbüslcri, Yunan 
Kra:ı Majeste Corc'un hem;Iresiyle 
resmen izdh·;:;,cı ve pek az sonra Ma· 
dan1 Lupcsko nanundaki bir Romanya 
zabitinin karıs1 ile başlıyan aşk n1ace
ra;,;ı herke.:;in bildiği ve bilmiyenlerin 
de Rom;.lnyadaki son \·akayi dolayı
s;,ıe öğr<nllikleri birer vii.Iua olduğun
dan, tekrarından sarfı nazar ediyo-
rum. 

• 
Yeni evliliği ile küçük yaşta bir ço· 

cuğ-..ın (1) bcıba~ı ol<lui;unu unutan ve 
Veliahı. bulunması dolayısiyle omuz
larına yüklenen Azim mes'uliyetleri 
hiçe sayacak kadar yeni a§kının esiri 

olan Karol, ebe\·eyninin ve Hanedan 
J-.lcclisinin karariyle vatanından uzak
l&~tırılmış, Ron1anya tahtında olan 
baklariyle tahtı tasarrufunda bulunan 
emval ve en1liiktcn kat'iyen fariğ oldu
ğuna d<1ir l;:cndisinden alınan re.::;m1 
bi.r taahhütn.~meye mukabil, bu .teda
JUırlığına kar~tlık olmak üzere emri .. 
ne otuz mli;) on franl..: tahsis edilmişti, 

Bu itib2rla, Karol, bir daha dönme· 
nıck üzere n1cmlekc(inl terketmiş 

ve Londrada kendisine intizar eden 
Madam Lupesko'nun yanına git.mi~ti .. 

İ.stediginden daha iyi bir ~ekilde 
hürriyetine sahip olan .:;abık \reUaht, 
Londradan Parise, Paristen Nis'e me
kik dokumıya, maşukası ile ir.giltere 
ve Fran ;,ının, hususiyle Frans~nın en 
güzel ve me\ sim §ehirlcrinde ge:t.mi
Ye ve .serbstisindn azami surtte istifa
de etmiye başlamıştı. 

İşte o aralık. ilk nik.Ahlı ze\'cei, ço
cukları için hukuk da\'a~ı açtı; Fran- 1 

_ş;ı;nın eı1 maruf avuı~aUarından dö 
11oro Giaffcri tarafından deruhte edi
len bu davadan, miihlm bir tazminat 
vererek kolayca kurtuldu. 

Yine bu aralık, çoktanberi hasta o
lan baba!i'ı Kral Ferdinand'ın sıhht 

vaziyeti .son derece vahamet kesbet
tiğinden, verdiği söz ve taahhüdüne 
zahiren sadık kalmakla beraber, istik
bal icin bazı ümitlere kapıJmı§tı.. 

Bir senetler.beri oğlunu görrniyen 
Kraliçe .l\.1ari, herşeye rağmen, analık 

( 1) Şimdiki Kral Mişel'in. 

ni Kcs\"a meydan muharebesinde 
iki şehit ,·erilmi~ti. Biri SuHan 
Murad, ikin,•.si .:. şehzade Yakub 
Çelebiydi. 

Neyse, tarihin bu safahatını ge
çelim .. 

Sultan Y .l<lırım Beyazıd, huşu
neti tab'a malik, her nevi. suiahlak 
ve ef'ale mü~taitti. Zaman:nda 
fuhşiyat sarayda ba~göstermişti. 

Fakat bütün bunlara rağmen 
Yıldırım Bcyayzul. muharip, ır.ü
cahit ve bir mü~biri umurdı:. 
Yıldırım Beyazıd, şecaat Ye cela
detle ecdac!Jna faıkti. Fc,·k:ı.iiıde 
kahraman ve büyük bir k ıan
dan ,.e dahiydi. 

Yıldırım Beyazıd, zamanının si
yasetine dL vak:ftı. ve siyaset hu

susunda peckrine nisbetle çok 
farkl y .. Görüş ve sezi5leri kes
kindi. Bütün ümer~sı kendisinden 
korkardı. 

Yıldırım. şehit pedeı~nin ve 
katlettirdiğı biraderinin cenı;zc:e
rini Bursaya gönderirken, Bu.rsa 
kadıs ırn bir mektup yolla!l':>:t. 

Yık! bu ııamesile K 'a 

Oğlunun tahta cülUsunu müteak-ıp1 
uzun senelerdenberi Karol'dan ayn· 
lan ve Atinada kardeşi Majeste Cor
cun nezdinde ya;;ıyan Prenses te Bü.k
re~e, oğlu yeni Kralın yanına avdet 

etti. 
Bu dahili ve har.edanJ hAdise1erden 

istifade eden Karol taraCtarları, vakit
lrini kaybetnıeden, tahtin hak.iki vari
sinin avdetini ihzara koyuldular. 

Günün birinde bcklenJ1miyen bir 
haber dünyaya yayıldı: Kral Karol 
bir tayyare ile Bükreşe gelmi§ ve bir 
emri vaki yaparak, oğlunu tahttan 
indirm.İ$1 kendi Kral olm~tul .. 

• 
Bugün Karol, ikinci defa olarak taç 

ve tahtını terkederek Romanya.dan u
zak yaşamakta, yeni hayatının bu saf
halannı da sönmez aşkı olan Madam 
Lupesko iie yabancı semalar altında 

geçirmektedir ... 
Şunu da ilAve edeyim ki, Karol'ün 

Bükreş~ avdetini temin edenler meya
nında şahsi ve samimi bir dostu olan 
ve Romanya Ttirkl~rinden bulunan 
aSbri namında bir zobi!" tc vardı .. Hat
ta bir riv:ıycte nazaran, Karol'i.i Fran
ısadan Ronınnyaya götüren tayyrenin 
pilotluğunu bu zbit yapmıştır. 

Karot, zamam saltanatında, Akde
nlzde Nahlin yatıyla (2) yaptığı te
nczzühlerde iki defa istanbula da uğ
ramış, Savarona yatında Atatürke 
mü13.ki olmu~tu .. 

(2) Bu yat, İngiltere Kralı Sekizin
ci Edvard'ı İstanbula getiren yattır. 
Bilahare Kaı-oı sahn almıştı. 

Baklal!l pUfav 
Malzeme: Yarım kilo bakla, bir bu

çuk ('ay fincanı pirinç bir demet de
reotu, lbr çorba kaşıjJı yağ1 bir deste 
taze soğan. 

Yapılışı: Pirinç yıknndıktan son
ra üstünü öretecclf kadar tuzlu ::nı ir,;:in
de bır<.ıkı!ır. Diğer taraftan bak~anın 
içleri vyık1anır, soğ:ın ince doğran::- ve 
yağla birlikte ateşte biraz öldürülür. 
Pirine:- süz:.ilerek bu yağa salınır ve bir 
kaç dcCa karıştırdıktan sonra üzerine 
üç r;o:ıy fncanı sıcak fi:U, tuz, biber ila
ve edilerek kapağı kapanır. Suyunu 
lu::nl'en hen-.en tekince, ince kıyılnuş 
dereotu ad içine atılıp bir iki defa ka
rıştırılır ve kapağı kapatılır. Ateşten 

çekilerek demlenmiye terkcdilir. 

muzafferiyeti dolayısile şenlikler 
yapılmasını emrediyordu. Ayni 
zamanda da biraderinin odam olun
duğunu halktan sa•klamasıru ten
bih eyliyordu. 

Yakt>b Çele-binin idamı, crduca 
suitesiri mucip olmuştu. Fakat, 
yı!d:rımın kahhar şahsı herşeye 
hfukimdi. 

İhtiyar Evranoslar, Sadrazam 
paşa \'e kumandanlar Yakub Çe
le-binin katlinden dolayı hayretle
re dü;mü~Jerdi. Llkin hiç kimsede 
sual sormuk cür'eti ;toktu. 

Kosva muzafferiyeti hakkında 

muted veçhile etrafa tebşirname
ler yollandı. Anadolu beylerinden 
b~ka Bizans İmparatoru da mu

hı.t2plH aramnda !di. 
Kosva muzıı.fferiyetini yıldırı-

m n kazandığı muhakkaktı. Onıın 
delice~ıne ve cesurane hareketıi

d;~ ki. Enli;~Jip ordusunu birbi
rine knr~ştırmı.5tı. 

Y !dırım, Kosva zaferinden son- ı 
ra semereler~ni t.()plamakta aciz 
ı;o t~rrr.,.di. !kit Be ·e bir akıncı 
.&,.t ;.ıs ver<i 'R.osnal 'a.. tar\ihc ve 1 

İkinci devre başlar başlamaz Fe
ner derhal hücuma geçti. Daha i • 
kinci dak"kada Naci topla beraber 

kal-eye girerken düşürdüler. Ha • 
kem bunu vermeyince Küçük Fik

ret arkadan yeti~erek topu sıkı bir 
şütle kaleye sok•u. 

Vaziyet berabere olunca her iki 
takım da çalışmağa başladılar. On 

dördiind dakikada Fener kalesi 
büyük tehlikeler atlattı. Biraz son

ra da İ. Sporlular da ayni şekilde 
bir tehlike atla'tılar. Oyun seri fa 
kat hakemin idaresi iyi değil. 

l\Iustafa ondan aşağı kalmak is
temedi. 

- Sen kapıda nöbetçi kal da 
ben gireyim!. 

Biraz sonra iç~riden duydukları 
öksürükler iizerine ikisi birden 
içerye süziiliip hemen ev altında
ki simsiyah könıiirlüt#,e gizlendi
ler. 

Vak'a en üst katta olacağı için 
şimdi en alt kattaki kömiirlüğe 
yukarıdan ı>ek bir§oylcr sıznuyor, 
yalnız aradabir orta kattan tektiik 

Fener tazyiki kendini hissettir • [._,._,._,.__.,,...,,,,,,,~-----..,_,._,,,_,..... __ ,._,._,,,_,,__. ı 
nıeğe başladı. Amma üç orta fena 
ve şahsi oynuyorlar. Bu yüzden bir 
hayli fırsat ka~ırıyorlar. 

Nihayet Naci en son dakikalar. 
da galibiyet golünü attı ve maç la 
(3-2) Fenerbahçenin galibiyetilc 
bitti. 

Galatasaray • Beşikta§ 

şıya kaldığı halde topu avuta at
tı. Ve devre de böyl-ece (1-0) Be-

şiktaşın galibiyetile bitti. 

İkinci cie\"r~ çok durgun bir şe -
kilde başladı. Her iki takım da is-
!eksiz b'r ı;ckilde adeta veresiye 
bir halde oraya burava koşuyor -
!ardı. Devre b:dayetinde Galata -

Beşiktaş asker oyuncularını da 
oynatıyor. G. Saray ise Ariften sarayın kısa hakimiyeti esnasında 
mahrum. kaçan bir iki fırsat oyuna biraz 

İlk dakikalar biraz ağır. Her iki h~yecan ver!r gibi oldu. 
taraf ta birbirlerini deniyorlar. Bi- Yirminci dal.:kada birden hü • 
raz sonn Be§ikta5ın yavaş yavaş cuma geçen Beşiktaşlılar Şerefin 

açıldığını görüyoruz. Hakkı ve Şe. I güzel bir şü~ile ikinci golü de ka. 
refin güzel oyunları geride de Çen zandılar. 
gel Hü;eyinin isabetli paslarına Nihayet o' uz altıncı dakikada Sa 
inzimam edince Beşiktaş h&kimi • liıhattinden E~fağa gelen topu gü
yetinin g:ttikçe artmasına sebep o- zel bir şülle Bc~i!daş kalesine gir
luyordu. di. Vaziyet (2.1) olunca Galatasa. 

Beşiktaş tazyikinin şiddetlendi • raylılar biraz canlanır gibi oldu -
ği 24 üncü dakikada Hakkıdan Şe- !ar. Fabl biraz sonra Ga!a•asaray 
refe gi.dcn bir pası Şeref müdafi- kalesine ~ekilen bir şandeli Saim 
!eri at'.attık!a:ı sonra bir şütle ka. içeriden kucakladığı halde hakem 
leye soktu. bunu görmedi. Fakat biraz sonra 

Bu gol Galatasarayı harekete ge Sabrinin baril bir ofsaydden attığı 
tirdi. Hasım kalesine sık sık hüeu. golü sayarak bunu teliifi etti. 
ma başladılar. Fakat netice almak Galatasaraylılar bu gole kırk dör 
için lüzumlu anla~mayı bir türlü düncü dakikada mukabele ettiler. 
tesis edemediler. 
İstanbul ~ampiyonu bu kısa taz

yikten biraz sonra kurtuldu. Tek
rar hücumlara ba;ladı. Kırkıncı 
dakikada Şeref Saim ile karşı kar-

Bosna Hcrscğin gaertine memur 
etti. 

Firuz Beyi bir kı.t'a akıncı ile 
Vidin havalisine gönderdi. Vi
dini işgal edecek, Bulgaristan tac 
rafından S·rbistana imdat gelme
sine mani olacaktı. 

Yıldırım da .bizzat Sırbiye üze
rine yürüdü. Y<>lda Üsküp mev
kiinin ehemmiyetini takdir etti. 
Orasını zaptile kalesini tahkim et
ti ve içerisine ka'.e muhafızları 
koydu. 

Müdafaa etmekten kat'ıilmit et
miş olan esir Sırp Kralı Llzarın 
oğlu İstüan bizzat Yıldırıma gelip 
teslim oldu. Arzı sadakat ve ubu
diyet eyledi. 

Her sene muntazaman mukar
rer olan vergiyi vermek, her se
feri hümayuna Sırp askerile ·be
raber bizzat iştirak etmek, hem
şiresi O!iverayı Yıldırıma takdim 

etmek sarti.le yakasını kurtardı. 

Olı\"era hesna. müstesna lıtt 
Sırp güzeli idi. Genç ve körpe bir 
kı:zd, S;rp kralının oğlu İstifan 
üste fmşiresın~ de pad saha \'e:r-

Ve maç ıa (3-2) G. Sarayın mağ • 
lfıbiyetil~ sona erdi. 

G. Saray ıfena oynamı~, Beşiktaş 
ise Yasattan yukarıya çıkamamış. 

tır. 

mekle Osmanlı devletinin müm
taz bir vilayeti, yani müstemle
kesi şekline gimıi~ ve öylece hayli 
müddet baka bulmuştur. 
Yıldırım Sırbiye işini düzelttik· 

ten sonra İstanbul civarına gel
miştir. Savcı Bey vak'asındanbe
ri Bizans İmparatorunun oğlu 
Andranikos ile oğlu Yani mahpus 
idiler. 

Sultan Muradın taleb üzerine 
bunların gözlerine mil çekip mü
ebbeden mahpus bı.rakılacaktı. 
Bunlar hapishaneden Yıldırım Be
yazıda müracaat ettiler. Kendileri 
riyaseti umura gelecek olsalar pa
dişaha sad.ikane hnmet etmekten 
geri kalmıyacaklarmı musııcrane 
beyan ediyorlardı. Bunlar ise Sav· 
cı Bey ile birlikte isyan etmekle 
müttehEmdiler. Sultan Beyazıd da 
bundan dolayı muğber olmalıydı. 

Halbuki müracaatları Yıldırım 
Mzdinde makbul görüldü. Bu bir 
siyasetti. 

Yıldırım, Türk ordusunun ba
şına geçerek İstanbul kapılarına 
dayandı ve ordugah kura• 

deki kliçük muşamba feneri yakıp 
hemen merdivenlere atıldılar. Or· 
ta kata çıktıkları zaman kılavuz
ları ol!'ıı herif: 

- Aınan dedi, yava111 telitşsız, 

sessiz davranın .. Genç çoktan sız
dığı için, yukarıda herşey hazrr, 
yalnız bekçi, şimdi bizim sokakta 
sopa vurduğu için onun uzaklaş
masını bekliyorlar. Ben, burada 
orta kntta bckliycccğhn! 

Sonr1 rnfnnın bir !<(;~esinde du-
ran başka b!r herifi göstererek: 

- Bu da alt katla duracak!. 
- Yukarıda kin1se yok ınu?. 
- Yalnız bir erkek var ki o de· 

likanlıyı boğazlıyacak. ötekiler 
hep kadın ... 
Yukarıda ayak sesleri, telaşlı 

telil~lı fısıldaşmalar başlayınca, 

iki arkadaş hemen saldırmalarını 
çekip >Oll hızla yukarıya atıldılar. 

Manzarv o kadar feci. o kadar kor-
kunçtu ki, !11uslafa az kalsın, me• 
tanetini muhafaza edemeyip: 

- Ya Allah!. 
Diye n'szı çıktığı kadar bağu·a· 

rak bu gaddarların iizcrinc atıla
cak ve hepsini de pırasa gibi doi!'· 
rıyacaktı. Fakat Cazımın metan~ti 
buna m~ni oldu. 

İki arkadaş vak'a odasına tlııl
dıkları zaman şu tiiyler ürpertici 
n1anzara ile kar~ıla~n_ı11.;lardt: 

İpek entarili ve gayet yakışıklı 
bir delikanlı yere ~erilen yü1'<-rk
çe bir minderin üzerine arkatistü 
yatırılmı~, bo~tn kalun başının al
tına bi.iyiik bir çaınaşır leğeni kon
nıuş. elleri sıınsıkı bnğlnnın5, a .. 
yaklarının iizeriııc ağır b;r ~~n
dık konınu§, gtncin ve leğenin rt· 
ra(ma bir~ok paçavralar, çuval 
parçaları, balar taslar, su ibrikleri 
dizilnıiş, suratsız ''e meymenetsiz 
bir herif elinde upuzun ve keskin 
bir bıçakln ortada hekliyor, orta 
yaşlı bir kadın ile Halepli fct'ıan 
ve netameli karı gencin bo:yııunu 
biraz daha leğenin içine çekmekle 
meşgul.. 

(,. ... rkuı var) 

Ve Bibans imparatoruna ve e
.kabirine şu emri verdi: 

-Andranikos tahta çıkacak. Ba· 
bası ihtiyar Yani hal' olunacak. 
Oğlu Maruıel ıle beraber Andra
nikoımn yerine hapsolunacak. 
Yiidırımın ~iddcti Bizanslılarcıı. 

malümdu. Padişahın bu teklüi der

hal kabul -Olundu. Tiyatroda per
de değiştirir gibi hapistekiler tah· 
t.ı imparatirye çıktılar, tahttaki· 
ler de hapishaneye indiler. 
Şu )<adar ki Cenevizlilerin yar· 

dımile hapishaneden kurtulmuş 

olan ihtiyar Yani ile oğlu Manoel 
Yıldırım Beyazıda iltica ettiler. 

Tekrar İmparatorluk tahtına iade 
olundukları halde Andraniıkostan 
ziyade vergi vereceklerini, her se
ne de has bir bende gibi bizzat 
gelip arzı ubudiyet edeceklerini, 
Osmanlı düşmanlarının Bizans 
İmparatorunun düşmanları ad· 
dey liyeceklerini, bütün kuvveti e
rile Osmanlı ordusuna iltihak ey
liyecek!P,,;ni vadettiler . 

._...._YU) 
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AJLllsı blillenlerinden almnuınr> 

İa eden: Muamm« Alatm: 
or~.ıda "1kan cTribuna• gaıre. 

n V ngton muhabiri, A • 
kar; kaynaklarından aldığı 
ı rabcrlere atfen, Amerika. 
a. 1 .... 1"1'11.lda~""lesinin gün me-

. dei; ise 'Jıl-e hafta meselesi 
'Unu bild.rmşilır. 

v .;re gazctesı de Atlas de. 
de t.ır hareketin Birjeşik A
«1 ,ın P fJüe derhal akis. 

'ev ıt ednreğini zannetmckte-
11' a suoka'!"' ın beva~:at~ bu hu. 

a şuphe bırakmamaktadır. 
aprn>arun l'.azırlanmasında şu 
•ı< • t~!l'y.z edilebilır· 

Sovyı:<:er Birliğile b taraf-
]lakt nın ,mzası, 

Tayl2nd .Siyam• ile Hin • 
ni _ 'lÜa barış akdi, 
- Ç n - Japon harbinin tas • 
ı maksa<Lle diplomatik ve si-
• .yik. 

ll R AMERİKAN FİLOSU 
HND OKYA~SlNDA 

l:> Y'. Miror• gazetesi, Hind 
>l ~ t.:..en bir Amer 'kan filo. 
un .,c nderildiğiru yazn:.ıkta • 

T 'sat. K,zıldcnizde mü\oeyalı:
bulunmak, Naziler Süveyşi 
ıya muvaffak oldukları tak -

de Alman ve Japon gemilerinin 
ı, .abe·hgı yapmalarına mani 
ak ve İngiliz bahriyesini ınun

. vazıf_ · rden kurtarmaktır. 
HİND OKYANUSUNDA 
ANAN ALMA.'!'{ GEMİLERİ 
ır Alnı n !<orsan gemisi için 

e vapuru vazifcsl. ı gilrmekte 
Koburg isır.:ndekı Alman 

r t vapurile mevzuubahs kor. 
g !I °oi tarafından zaptedilmiş 

n Ket y Brogi adındaki Norveç 
'ol gemisi Hind Okyanusunda 
U..'r .yanın Kambera kruvazö. 
\oo. Yeni Zdandanın Leander 
Uı.>ozörü tarafından yakalan -
ışlardı• Yakalanan iki vapurun 
llilaıosu takriben 7,000 tondur. 
. llernilerde bulunan bir miktar 

li Norveçli kurtanlmıştır. 
lan başka 17 Alman zabitile 

Alrr,an tayfası esir al•nınıştır. 

ll.t."ZVELT BİR NUTUk 
SÖYLİYECEK 

Aıııerika Cuınhurreisi Ruzvel • 
\<U'şamba günü Panamerika 

lilıadı toplantısında söy liyeceği 
lku:ı mühim ~!acağı r.n ·aşıl • 
ktadır. Ruzvelt bu nutkunda, 

arp ınalzeme~ı nakleden vapu~ 
<lfilclerme harp gemilerinin re • 
kaı etmesi veya etmemesi lazım 
ldiği hakkında sarahaten va • 

'l'et alacaktır. 
ALMANLAR SURİYEYE 
İNMEK İSTİYORLAR 

•?-<evyork Taymls• gazetesine 
ııı-r,, Yu,.,an standa ve Ege deni. 
)elek; Adalarda bulunan Alman 
~\'yctleri ônıimüzdeki gıi'1lerde 

r. 
iyeye çıkmağa hazırlanıyor • 

Atnrnan ve FiLstindeki İngiliz 
arnızonları da Almanlar Suriye
~ Us kurdukları takidrde arkadan 
10cek ani bir taarruza karşı 
~Ytnağa hazırlanıyorlar. 
İngiltere Suriyede Almanlara 
~kavemet etmek üzere Kıbrısa 

R <1\-a tnüfrezeleri ve hafif harp 
e\ıı.:ıeri göndermiştir. 
~ lıiğer taraftan General ~ait -

lld Vi!son Filistindeki Ingiliz 
~ Vetleri kumandanlığını deruh
ye, etıniş bulunmaktadır. General 
~on Libya ve Yunanistan mu. 
tı ebek!rinde İngiliz kuvvetle -
~e~ kumanda etmişti, 
"VNDRA YA ŞİDDETLİ BİR 

ALMAN HÜCUMU 
ı l:ıün gece Alman tayyareleri 
~llclraya hücum etmişlerdir. 
t\iı, ltıbardıman saatlerce sürmüş
laı' Alınan malumata göre tele. 
~k~~ladır. Maddi hasar da bü.. 

"r 
~ ~0ndradan başka, İngilterenin 
'ar ~r -·rçok yerlerine de bomba
ta atılmış ıse de, öl-enler azdır. 
~dl hasar da fazla olmamıştır. 

c~ı, tnanların Londrada biri ço
ııa;; hastanesi olmak üzere, beş 

1 
t neye bomba attıkları, kili • 

Cr V~ abidelerde de büyÜK ha. 
hlar olduğu bildirılmektedir. 

tab Un g~ce 33 Alman tayyaresi 
A.}: · edilrı iştir. 

"1E:rı.tKA NE ŞARTLA FRAN

~>. YA BUGDAY VERECEK? 
lı.ftıt, ır İngilz gazetesi, Amerika hü· 
tiJ te nın Fransa emrine gönde. 
ti! eeıııt buğday, çay ve şeker için 
'I; ial-t..ırı il~ri sürdüğünü bil • 

. Ilı ektedir: 
' - Hıçbır Fransız harp gemisi, 

Ruzvelt'in Carıamba gü
nü Amerikan ittihadı 
toplantısında ıöyliyece
ği nutka ehemmiyet ve
riliyor. Ruzvelt'in bu 
nutku ile vapur kafilele- • 
rini harp gemileri ile hi· 
maye lehinde sarahaten 
vaziyet alacağı zannedi
liyor .. 

Mihver devletlerine teslim edil • 
miyecektir. 

2 - Mihver devletlerine Fran
sada, Şimali Afrikada ve Dakar. 
da hiçbir deniz üssü verilmiye • 
cektir. 

3 - Alman askerlerinin Cebe -
Jüttanka hücum etmek için işgal 
altında bulunmıyan Fransız top
raklarından geçmesine müsaade 
ol unmıyacaktır. 

4 - Alman kıt'alarının Suriyeye 
çıkmasına da müsaade edilmıye. 
cektir. 

5 - Şimali Afrikadaki General 
Veygand ordusu Mihvere yardım 
etmiyccektir. 

6 - Amerikadan gönderilecek 
yiyecek maddeleri işgal altındaki 
Fransaya verilmiyeccktir. 

Bütün bu şartlar kabul edil • 
diği takdırde Vişi hükilmetine her 
ay 15,000 ton buğday v-erilecektir. 
İleride şeker ve çay da gönderile-
cektir. ! 

EN SON 

DAKiKA 

Irak. Sovyet m na
sebetlerl ı de edildi 

(1 inci Salı:!r<den Devam) 
Sovyet hükWnet.i, Sovyetler Bi:rlii!l 

ile Irnk. arasında &iyasl mün:ısebeUer 
tesisi hususunda mllsbet bı,r h>ltı ha
reket almakla beraber bunu, herhangi 
bir dek:Uirasyon neşr ne bağlı tutmayı 
muvafık görmemistL O 2aman Sovyet 
hükıiml'ti bu yolda bir cevap venni3 
ve müzakereler kesilmişti. 

3 lltlayıs 1941 tarihinde, Irak hükü
metı Ankanıdaki Sovyet Büyük Elçisi 
vasıtasiyle Irak iJe Sovyetler Birliği 
arasında siyru;t milnascbetlcr kurul
ması teklifini tekrarlamış ve bunu 
Araplar memleketleri hakkında her
hangi bir deklArasyon neşrine bağlı 
tutmamıştır. 

Binrı.ealeyh SovyeUer Birliği itirazı
m geri alarak Irak !le Sovyeiler Bir
liği orasında siyası münasebeUer tesis 
hakkındaki teklifi kabul etmiştir. 

Balkanlarda 
Vaziyete Bakış 

(l bıcl Sa.bil<den Devam) 
SIRP ÇETELERİ 
FAALİYE1"1'E 
Budapeşteden verilen bir habere 

göre, Sırbi~tanda Sırp komitecileri 
Alman ve llalyan kıt'alarına ka~ 
mukavemete devam etmektedır. 

Komiteciler, Karadağda, ~lerkczl ve 
Cenubi Sırbistaoda ve hatta Belgrad 
civarlarında bile Mihverin kuriyelcrl
ne ve mOnf:erit keşi! kollarına karşı 
bir gece harbi vermektedir. Yu~oslav
yada beşten !azla Alman ve Italyan 
fırkasının tahşit edilmiş bulunmasına 
ragmcn, Sı.rplar ve Karadağlılar, yan
larında bir çok mühimmat ve hatta 
bazı dağ topları olduğu halde komite
cilere iltihak için dağa çıkmakta ve 
mücadeleye devam eylemektedir. 

Belgradda, Alman ölü ve yaralıları, 
her gün fazlalaşmaktadır. Alınanlar, 
öldürülen her Alman askeri için on ve 
hatta bazan yirmi Sırbı asmaktadır. 
Fakat mukavemet, buna n.ğmen de
vam etmektedir. 
YUNAN DONANMASININ 
VERDİGİ ZAYİAT 

Ege Yunan Ajansı, Alman taarruzu
na karşı yapılan mukavemet esnasın
da Yunan donanmasının verdiği zayi
at hakkında aııağıdakl malumatı ver
mektedir: 

cPcsaıya> destroyeri 15 Nisanda bom· 
bardıman neliceainde batmıştır. Kral 

Corc destroyeri 12 N"ısanda Sel~ik 
körfezinde taarruza uğramış, bomba
sı almış, tersaneye çekilmişse de, düa
man eline geçmemesi için havuzda ba.
tırılmıştır. ~Hidra> ııestroyeri Sellnlk 
körleznde taarruza uğramış, obmba
lardan biri kumanda köprüsüne isa

bet etmiş, süvari ile subay ve yirmi 
kadar asker ölmilŞ, diğer elli asker ya
ralanmıştır. Destroyer son lne kadar 
ateşi kesmemoştlr. On küçük torpido 
da Şarki ve Garbt Yunan su~armda 
nakliye geınilerine refakat ederken, 
batırılmışlardır. 

Yunan donanmasından yabuz deniz
altılar bit· kaç destroyer ve Averof 
kruva~örü kurtarılabilmi.itir. 

Adalar ve Kadıköy 
arabacıları zam 

istiyor 
5 bin azası olan şehrimiz Ara

bacılar Cemiyeti aza sayısını daha 
arttırmak üııere çalışmaktadır. 
Diğer taraftan Adalar ve Ka • 

dıköyündeki fa}1on arabal1tl'ı sa. 
bipleri araba inşa malzemesmin 
ve hayvan yemlerinin pahalı ol
ma& dolayısile tarifelere bir mil!
tar zam yapıl:ınasını istem4leıdir. 

Siyama Sovyet 1 Sarı Nehir 
sevkiyatı tekrar boyunda şiddetJi 

başladı lir muharebe 
Tokyo, 12 (A.A.) - Domei Ajansı 

Bangkok'tao bildiriyor: 
Krıng de Varasap gazetesi. Banc

kok'a yakında iki Sovyet vapurunun 
geleceğini yaz.maktadır. Bu 1e\·ki7at 
iki memleket arasında dıplomat:k mil
nasebetlerin tekrar tccssüsündenberi 
Taylaod ctSiyam'a yapılan ilk Sovyet 
scvkiyatıdır. 

ispanya siyasetinde 
4e§lştkllk yo 

ladrid, 12 (A.A.) - Oli; İspanyol 
g.tteleleri İsp.:ı.nyanın beynC$lllel \·a
ziyeti hakkında mUhun !.ıaşr.ı.akalclcr 
neşretmc-ktedirlrr. Bu yazılarda, mem
leketin dış siya~ctli1in ayni yolda de
vam ettiği ayni dostluklara sndık ka
lındığı bild: ilrnekıed!r. Hilkumet de
ğişikliğinlıı c!kfırda husule getirdi~i 
tesir dolayısiyle bu yazılar buk('ımetin 
fikrine terdi an olduğu zan."le-- mek
tedir. 

Gazeteler diyorlar k': cİ:->panya ye
ni bı:r istikamete g, t.miyor. Orrlu ile 
Falanj arasında tc')anÜt her zamandan 
kuvvetlidir.> 

Sicil 

(l bıcl Rahlltden V.,vam) 

bardıman etmişlerdir. İspanyol 
rıhtımında tam isabetl-er kayde. 
dilmiş, birçok yangınlar çıkarıl -
mışlır. Elektrik santralına da tam 
isabetler olmuştur. 

Sicilyada Kat.ınya ve Komizo 
tayyare meydanlarına da muvd
fakiye!le hücum eclilm1ştir. Hü. 
cum Almanlar için büyük bir 
sürpriz olmuştur. Katanyada 
Hanikel 111 ve Yünkers 88 tipin. 
de üç grup Alman tayyareleri ü
zerine bombalar atılmış ve büyük 
hasarı mucip olmuştur. Sığınak -
!ara kaçan tayyare zabitleri mit. 
ralyöze tutulmuştur. 

İki İngiliz tayyaresi üssüne dön. 
memiştir. 

Dün gündüz Deme tekrar bom
bardıman edilmiştir. Yerde dağı
nık tayyareler vardı. Çok kuv • 

vetli elektrik fırtınaları, bazı tay. 
yarelerin hedeflerine varmalarına 
mani olmuş ise de, diğerleri var
mıştır. Tevlit edilen hasarın mü
him olduğu zannediliyor. 

Habeşistanda 
(! ine! s~htrtden Devam) 

tar esir alınmıştır. 
Habcşistanda, Şimalden ilerle • 

yen Hind kuvvetleri Amba.Alagi
de mühim iki mevzii işgal etmiş
ler, 150 esir almışlardır. Cenuptan 
ilerleyen kuvvetler de mühim 
ilerlemeler kaydetmişler, bazı mev. 
ziler almışlar ve İtalyanlara ağır 
zayiat v>erdirmişlerdir. 

Diğer bôlgelerde harekat mem
nuniyeti mucip şekilde inkişaf et.. 
mektedir. 

Irakta, Habbaniye ve Basrada 
sükun-et vardır. 

Subaylar ten kanu
nunda yeni tadlllt 

(1 ine~ Sahlfedt-n Devam) 

lerin en liyakatlilerinden olup mu
avinliğe ayrılanlardan iki sene bu 
vazifede çalıştıktan sonra muvaf. 
fakiyetle imtihan veren !ere birer 
sene zammedilmekteydi. Bu la • 
yiha ile bunlar gibi veteriner bak
teriyoloji ve seroloji müessese -
lerinde asistanlığa ayrılanlardan 
muvaffakiyetle imtihan verenle • 
rin de bir sene kıdem zammı al • 
maları kararlaştırılmaktadır. 

Mazerett olupta 
gldemlyenler 

(l inci Sa.lılfeden Devam) 
banca, Arifiye ve Adapazar istas· 
yonlarına nakledilmek üzere da
vet edilen 664. kişiden yine pek a· 
zı gelirse bunlar da 14,4.0 da kal
kacak hususi tren yerine 14,25 de 
hareket edecek posta ile gönd~ri· 
leceklerdir. 
Diğer taraftan şayanı kabul ma· 

zeretleri yüzünden mesela çocuk
lan mektepte olduğundan veya ra
hatsız bulunduklarından dolayı 
çağırıldıkları günde İstanbulu ter
kedcmiyenlerin, mazeretleri orta
dan kalktıktan sonra ellerindeki 
biletlerle istedikleri gün normıtl 
postalarla gidebileceklerdir. 

Haber aldığımıza göre alakadar
lar, beyanname verdikleri halde 
mazeretsiz olarak şehirden ayrıl· 
maktan vazı:eçenler hakkında ne 
gibi muamele yapılacağı tetkik 
edilmektedir. 

Şungkiııg 12 (A.A.)- Şan<inin 
cenubuııdaki cepheden gelen ha
berlere nazaran Sarınchrin imal 
sahillerinde şiddetli muharebeler 
olmaktadır. Bu rnıntnknda mühim 
japım kuvvetleri Şungtiyao dağ
larını müdafaa eden Çinlilere bir 
kaç koldan hücum ediyorlar. Ce
reyan eden muharebenin neticesi
ne büyük bir ehemmiyet veril
mektedir. Çünkü japonlar Sarı

nehrin şin1al sa]1ilinc hftkinı olmak 
için Çin kıt'alarını dağlardan tar
dctıııck istiyorlar. Buna murnf!ak 
oldukları takdirde japon kuvvet· 
Jeri l,oynng civarında Lunghai de
miryolunu kesn1ek üzere Şiyana 
doğru garbe veya nehri gcçerrk 
ccnu ... :ı dogru ile li:,·~bilcccklertlir.

1 Her ihtimale karşı, Çin ku\ ntle
ri Sarınehrın cctıup sahillerini de 
tutmt: 1 ~ır 

Lo raya 
hava h D 

(1 inci S:ıhl!eden De-·am) 

mevcut deı;ildır. Londraya ~"pı. 
lan AJm3n akını esnasında Vest. 
minster Hal'in meşhur sa , kulesi 
isabet ed-en boınbalarri:ııı y .kıl -
ınıştır. 

9 GECEDE 91 ALMAN 
TAYYARl!:Sİ DÜŞÜRÜLDÜ 
Londra l,/; (A.A,) - - !.fav··ın i1lı: 

9 g cesi zarfında Büyük B=ıtan -
yayı bombardımana gelen A' nan 
bombardtman tayyarelerinin 91 i 
düşürii müştür. Bu rakam hava 
harbinde uza'<tan dahi yak!a~ıl • 
mamış <>lan bir rekor teşkil et • 
mektedir, 

HavJı ı~ık tel<'1 sycnleri Girin
gin fil•ıı.ırıııı tcns.k ederek b<'m -
bardıın~n tay; arrlerini gec~ avcı. 
!arının lc~kil e:'lcdıği tchlikcuen 
korum~k içir. yeni bir tabiy • ha. 
zırladığı kanaattııdedirl<'r, e gece
de 91 ~vyare di':ürülmesırnlekı 
ehemmiyet, büt.,n nisan ayı za~
fında 'iO tayyar" düşürüldüi';ü göz 
önünde tutul 11ca bilhassa tcbı.. 
rü zedet', Halbu1<' nisandak. 90 
adedi ~c bir rek:ır teşkil etmekt~ 
idi. 

İNGİLİZ TA YYARF.LERİ 
MÜTHİŞ SURETTE ARTIYOR 
Londra 12 (A.A.) - Gazeteler, 

Londraya yapılan hava hücum~n
dan baho-ederlerken, İngiliz gece 
avcılarının muvaffakiyetini !'hem
miyetle tebarüz ettirmekt-edirler. 
cSaydcy Taymis• in havat'ılık mu. 
harr:ri. Al:nan neticelerin adet 
ve keyfiyet itibarile başarıhn ve 
elde edilen hakiki riichanı göster. 
mekte olduğunu yazıyor. A\·cıla
rın adedi her zamandan yiıksek
tir. Bombardıman tayyareleri de 
müthiş s:ırctte artmıııtır. 

YENİ MODF.L İNGİLİZ 
TAYYARELERİ 

Moskova 12 (A.A.) - Bir Sov
yet askeri mütehassısı Kızılordu
nun fikirlerini neşreden •Kras • 
naya Svcsda• gazef.oesinde yazdığı 
bir makalede, kudreti gittikçe art. 
makta olan İngiliz tayyareciliğini 
sena etmiştir. 

Mütehassıs, şimdi İngiliz bom
bardıman tayyareleri, daha ağır 
bombalar taşıyabilcliği için, Al -
manların İngilt-ereye yakın üsleri 
elde bulundurmaları faikiyetini 
telafi etmektedir. 

Dörder bin kiloluk bombalar ta
şıyan Mancister, Halifaks ve di. 
ğer model tayyareler dikkete de
ğer. cTifon• tayyaresi mükemmel 
manevra kabiliyetini haizdir. Al
manlar için büyük bir tehlike teş.. 
kil etmektedir. 

!OGÜNDEl24TAYYARE 
Londra, 12 (A.A.) - Almanlar, Ma

yısın on gününde 124 tayyare kaybet
mişlerdir. 

Musul kışlaları 
(1 inci Sahifedt-n Dt-vam) 

etmişlerse de, hedeflere isabet olma
mıştır. 

J(llSUL IUŞLALAll.I 
BO~IBALA.VDI 

Kahire, 12 (A.A.) - İngiliz tebliği: 
Tayyarelcrimi~ Irakta asilerln işgali 
altında bulunan hava meydanlarına ve 
askeri hedeflere hücumlara devam et
mişlerdir. 

Musulda kışlalar~ nakil vasıtalarına 
ve diğer askert tesisata 12 den fazla 
isabet olmuştur. Diğer yerlerde de 
ıosla1ara kücum edilmiştir. 

JLAŞİT ALbıbf 
TAYYAREu:Kİ 

Kahire, 12 (A.A.) - ,B. B. C.> Şbn
diye kadar R"fi,t Alinin 37 tayyaresi 
imha edllmiııtir, 

En büyük sa
adetimiz ve 
kuvvetimiz 

(Ba;!naka.leden D•vam) 
pr-r~•,..r nkların ,·a h(d r. Türk 
genelkurmayının tecrii be, zeki, 
td, ve ıcn ıle haınur h.ı~ine gel
miş ~·üksek kabiliyeti: Tiirk ku
manda heyetinin Çanakkale, Ku
telamara, İnönü, Sakarya. Duın
lupınar ]ıarikal:ırının içinden ye

tismis olma~ı ve hu 7.Rferlerin 
m'..bdilerini başlarında bulundu
rusu anıca bir iistünlük ve b8'ilı-' . 
başına bir kuvvettir. O halde Türk 
komutanı, Türk kıırma,'t, Türk 
subay ve erinin Türk ordusu ha
llııde adlandırılığı kudretinin bu
günkü dünya ordularının kiymet 
ölçüsü i~indc ,,.e kar~ısındaki nlt\'• 

kii fe,·kalade olmaktan başka her 
hangi bir söz fornıiilü ile ifade 
edilemez. 

Ordular halindeki tanka, tayya
rcve, zırhlı de\' ve silindire karşı 
iis.tiin <n,·ıda tank, tayynre 11rhlı 
dev , e silindir l:ıknramas k dahi; 
tt"db,r hiincr, tecriibc. b!lgi, ee

sarrt k ıhraıırnnlık ve hunlarla he
r' her .e bir arad, askerlik ,fenni 
·c t•'<'.'rii.besi; tib ye ,.~ sev ulceyş 
dclıusı ile. diin).tya parmak ısırta
cak dcrc ... ede üstün maka\'emct 
ve 7.Jf<.'r d stanl;ırı ynrntaca · ımız-
ın h·çlıir ki::t n!n en kıiçük te

reddüt Ye şii l-f"sİ olamaz. 
Ilarb' rıı' ndc ve sonunda " ,,ı. 

tular de~·!, harp rnpınasını hilen
ler J..a.LBnırlar. ,,.'-"· her harp ken
eli devrinin en Y<' i ve üst o s -
lıihları Je yapı 1 m ış, d.ı i n bir 
tarafı"). silô.hı ''e \.'ti ıt· .... ôbLir ta
rnfınkinden "" veya zayıf olmuş
tur. 

Türk ord ..,su; t ırih boyunca ils
fiin \'eya ıa) •{ silahlı olıı devir
lcı·ine nazrıran, daı111a harikalar 
yırratma tun geri ka1n1anıı~tır. 

Eunun <'11 ~on ınisrıl vr Orncği Bü
yük Harp \'e İstildôl snvasıdır. 
Il!i ii · Ilarpfe o devrin sil\hlaTına 
giirr; biz zayıftık_ l' akııt bir Ça
nokkalı- bir Galıçya, bi• Kıilel· 
amara destanı ~rnratn1aktan bizi 
hiçbir 111akine. top. si15h kuv,·eti 
lll<'Uedcml'di. İstiklal "'i3\'BŞ1 onun
dan mızrak, paladan kılıç ) ııptı
ğın11z kadar, en sihllı5ız dt.,•riıniz
di \'e büti'n memleket isgal al
trıdn idi. Knr~tmızdakilcr en ıno· 
drrn silah ve \·asıtabrın sahipleri 
idiler. Her cephcc!e bire bin mer
mi ile muknb•lc ~diyorlardı. Bu
na rağn1en; bi7J hithir siliıh Ü -

iinlüğü ve ordu rne,·rndü bir 
G:ui~ntep, bir Şark, İki İnönii, bir 
Sakarya "e en nihayet bir Dumlu
pınar ~'ıldırım zafrri ;\,.aratıuaktan 
alıko;.-an1adı. llalbııki, hugiinü .. 
müz1e o günlin1iiz. arAc::tnda ıncsa
fc, ınekan, zaınan ve kudret ölçii
lerine <ığmıyacak dcr~ccdr kuv
vetli bir ordumuz ve o ni•bcttc ve 
kendi iıııkiınlarıınıza, kendi tcd
hirlcriıuize. kendi harp usulleri
mize göre 1nebı.ul sil3hın1ız yar. 
Bunun i~indir ki, herhangi şart 
altında n herhangi bir cephe bo
yunda uğ:rıyacağımıı: tecavü-ıü 
mutlaka yenrceğimize ioanıyornz 
ve milli ~-ahdet, mnne,·i üstünlük 
ba.k!mından hi~bir milletin eri~•· 
nıiye-ccği kııdrct ve kuvvette bu
lunuyoruz. 

Her Tiirk gibi. her müteuviz 
fikir de inanmalıdır ki. Tiirkiyeye 
gelip ~atacak her düşman, her tü"
lii şart altında dahi, mutlaka hu 
•vatanın harimi ismetinde- boğu
ltır ve .. bu memleketin toprakla· 
rında bir kere daha 1918-1920 fa
sılası tekerrür edemez. 

O günü l'Öttnler, o günle boğu
şanlar ve İstiklill savaşını,zı ha.,.. 
ranlar için muha!<:kak ki, bugün 
bu bakımdan da o giiniin acılan• 
na tek vak'a halinde dahi olsa; 
yeni bir tekerrür misali verdirıne
mek tedbirleri muhakkak ki, dai
ma sırada ve gözöniindcdir. O fa
•ıla içindeki görgülerimiz bir kc· 
re dıha bu gibi vakıaların zuh11· 
rona meydan ven:umck ve rnID 
emnivf'timizin, milli \'ahdetimizin, 
sıkışıİ.. ahvalde rahat, emin, kay· 
gısız çalışmamızın temini ic;in bi· 
ıi kili tecrübe; lüzum ve vaktinde 
alınacak tedbir <ekil ve ölçüleri 
ile te~hiz etmi~tir. 

ETEM iZZET BENiCE 

Edebi, İlmi, İçtimai, 
Mecmua Pek. Yakın
da Zengin Müaderi-
eatla 3 üncü nüıhaıı 
çıkıyor 

1 BekleylnlZ. 
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Bir Casusu 
izli De • 

rı 
No. 12 -

Yazan: Frcmci.t Machard Çev.ren: lskender F. SERTELU 

Ana kablo bozuksa, hiç şüphesiz bütün 
numaralar birer birer bozulur 

Fakat buna imkan yoktu. Beni 
Amer .1<a za bıta:a bile t nıl!' yor
su. (Casus m Ktcbi) talebelerini 
hukiımet fcvka • .:ıde gWi tutuyor
du. 
Kaptanın kanıara!.,nda meşgul 

olurken, bir aralık b~:nı nrl<ama 
çc\'ird.m. Kapiten T.ımas dışarıya 
çıkıyordu. 

Sabırsızlıkla sora ... m: 
- Nereye gidıyorsuruz, dos -

tum?. 
- \'aıtit gelmiş .. haberım l'()k. 1 

Vardı~ ya, Nobet s.ras. benimdir. [ 
- Demek kı, eııcak altı. saat 

sonra ızi gorc >1lec °l' ;:n, oy le mi? 
- Evet. Altı saatten oncC' döne

rrcm. O aır.ına ıuıd r ız de şup· ı 
be )iz f; ı:ıı t. ir r \ ... 1 arr.aramı 
k.ıitle'l'ıp anahtarı ..ıana E,etirınek 
zahmet.ni jh <ı; ar ec r .:ıniz. 

- Hay hay. İ 'e .r • hır ka
l!'arot ya•C: mcı ı,oııderıl'.'z_ 

- Bı.na lw:u w.r mı?. 
- Kamaranızı ye=z bcrakı.yor-

Sto"l lZ da. 
- Rıca ._ 'erım, çok nazıksıniz .. 

Ka aramda ıki kat çnmaş;r .m ve 
bir kutu !:>ısküvı ııeıı başka bir-
şev yoktur. Allaha arladık. 

K p ten T1..mas ııobetc gıtm~ti. 
Yar& at sonra ışımı ıt r':iim. 
Kablo klir Ka .:ını kapısın n al
t nd~ ı ge~ir. Vvr .il11 

O nt?' Bır ayak scsı. v b:.:r ok
SU'lik. 

Bu .es kulaguna vabancı gel
med.. ' aşım çevırdım. 

Mıst r Vilya~ (puro fabrurntö
ru) k.)l'ıuordaıı geç vıcrdu. Beni 
gorunce, cau bır rayret eseri gös
tcrıiı. 

. Vay sız urada mı çalıştYor
sunuz, Mister Ceymis? 

- EvPt, diye başımı salltdım, 
kapta" "l el tr'kleri bozu muş da. 

Vily~- s. •Vay, bura da rriı ça· 
lıC" yors-nuz?. sfizi.ınü acaba 1 hu 
k~m•r""lın kaptan Tomaı.a aıt ol
dı.oif _.nu bilerek mi sövlem~ti?. 

Eğer böyle we, bu bir büyük gaf
ı_ Demek kı, o, kaptan Tım:ası.n 
kam'U'as.r: pc k ça .. k ôgrenmiştL 

Gülerek ilave ettı· 
- Bu. pek eski bir vapur d~'l 

Fakat lektrik enstelasyonu çok 
eskimi<. Benim kamaramdaki bo
zukkğu da siz tamir etmişti ruz. 
Şimdi de kaptanın kamarasında
ki elektrikler ·bozulmuş, öyle mO.? 

- Evet. Bakalırr. b. az sonrr 
d ~a kim.erin blO. · 1 en~. ' 

- Ana knbln boz• .ııpne 
yok kı, butün numarala t ~ bı

rer bozulur. Bu ı.,e bE-n akl.m 
ermez am._a, i.lkönc '""'a k~bl ıya 
m ayene etmek lıi.ı:mdır Eg r o 
da bozuksa, geceyı ı.ar ar .ıkt.ı ge
ç.reccğız demGk'ır İşt<o bu çuk te
na, çok !ecı bır ihtral Be ce bij
tJ.n kabloları der a. eınnıv"'t al· 
tına a.malı ve (cankurt.ıran) sı
mıtleı"'l:.. mey-lı::ıa çu<ar.-ıalı. 

Kamarada bereket ver • .ıı Ki i· 
şimı çabuk b t miştim. 

Kapıyı kapaınak ısted m. 
O. : ayretle sord~: 
- Kaptanın karr aras nı iz mi 

k.litl.yors~'1uz? 

- Ne yapa} .m ?. Aı;ık lıı • lt la
bi~r mi?. 

- Bu. nuktayı hııci.si duşun· 
melıyd Hem kamarasın r bozuk 
eı"3.1 • r! 'ıi tare.i.r ctt ı.z. Hem vo
n.1dunı:.ı: .. Üstelik kam ra nın a· 
n.ırktarır da al·;-ı kE.ptan pe
ş.:'ld' n mi k.o. c 1u; nız. 

- SOz verd•~. '-· nu yaprnağa 
mecburum. 

- Kaptan M.:; (Eddv Grc~n) ın 
ölü.mü etra!:.ııda t~ kikat }apı· 

:yormuş, doğru mu~ 
Farkında .... ..,. :. · m, 

Vıly2-'?l~!. 

Mıstcr 

Karı> kilit' d ~ fu\a" ı:rı re
bL"le yer leşt dım 

- Müsaade edınız cft < an lı· 
tarı ikı '"i krptına vtrtyim. t'st 
g.; vertede bı.luşurı;z. 

- Hay h y bek.lcrı: 
Anahtarı, kaptan k · kıine ç:'<1-

raJt MiSter Tomasa kenu eı ~ıe 

ksliM ett.".11. 
-Tamirat pek çabı·k bıttı Mis

ter Ceymis !. 
Brni'Il i<;in baıat ı lcr bur:! r. 

Elver•r ki, tekrar bozul!!'&'" 
- Bana söy lcmt yı v • c tt 'l iz 

'pucundan h5.15 b~hretmi}C<'ek 

misiniz? 

- Vakti var dem' ıın Acele 
etmeyiniz' 

- B1o ıtkşa sil:"'1le berabrr yr
mek VPmek istıyorum. Kabıl ~ ? 

- Hav hay 
- Fakat. biz kaptanlar avrı 'e-

mek yeriz~ müşterilerin ar • na 
karışmayız. Bizim vcmek Sal nu
na geleceksinız. ' 

(Arkası vıırı 

HARP VAZİYETİ 
(1 lncf Saiı.ıt<den IH-neı) 

ı 
1 

Akdeniz cephesi de tiıli bir cep
hedir. İngiltere bu bölgede mağ~ 
lup edilse de sulha ichar edilemez. 
l\1ısır ve Süveyş kanalından son· 
ra da derinlik fazladır. İngiltere 1 

Hint denizine kadar müdafaaya 
devam eder ve Ümitburnu yolunu 
kııllamr. Bu cephenin de üç mü
him noktası vardır: Cebelüttarık, 
Malta, Süveyş. Bu noktalar İngil· 
terenin elindedir. Alnıan~·a bahar 
safhasında yaptığı harekat ile İ
talya ve Balkanlar üzerindcn Ak
denize inmiş, Afrikaya atlamış, 
fakat İngiltereyi Akdeniz havza· 
sından çıkaramamıştır. 
, Üçüncü cephe olan Atlas deni
zi iki taraf için de kat'i netice cep
hesidir. Almanya, İngltereyi alı· 
luka ederek aç ve malzemesis bı
rakmak, hava hücumlarile madtli 
ve manevi yıpratmak, adaya isti· 
la için müsait vHiyetler ihdasına 
gayret etti. Fakat bu goayretlerin 
neticesi şudur: Almanya 2,4.00,000 
ton hacminde gemi batırdı; fakat 
İngiltereyi ümit ettiği gibi ablu
kaya alamadL Hava hücumları da 
umduğu neticeyi vermedi. Ameri
ka Almanyanm zararına olarak 

' İngilterenin yanıhaşında yeraldı. 
Denilebilir ki kat'i netice cephesi 
olan Atlas denzinde kiırlı taraf 
İngilteredir. Kaybeden Almanya
dır. İngiltere aç ve malzemesiz 
kalmamıştır. Bililkis ticaret fil ... 
!arı ada ile Amerika ve müstem· 
lekeler arasında himayeli seforle
er devam etmiş; anavatan ordusu 
ikmal ve takviyey edilmiştir. 
Almanyanın ilkbahar devresin

deki kazançları ba ka ~eylerdir. 
Bunun kısaca ifadesi şudur: Bul· 
gari5tan, Yugoslavya ve Yunanis .. 
tıunn hayat sahası içine alınmış 
olması. Fakat sulh masasında im· 
za edilm~dikçe bu vaziyetin sli· 
rekli bir kıym<ti yoklur. Cibon· 
girlik bakıuıından cazip prülef 

bu netice, ikbsadi bakınıdan Al· 
manya için zararlıdır vrı bu ı:arnr 
kendisini göstermiştir. 
Eğer bahar safhasmıla iki tara· 

fın zarar ve k.irlannı nıuka e~e 
edersek, bu muk.ııyese İnıriltere
nin lelıi edir. İngiltere harhin u
:ı.aması çarelerini lıulnıu Ameri
kayı kazanmış, tiıli cephede •z 
ku\'vetlerle Alman ordularım ııı~ş
gul etmiş; İta!) anın Af'rlrn inıpo
ratorluğuna niha~·rt \·erıni~tir. 
Bazı muharrirler, Alnınn)·anın 

Sovyetler Birliğine de taamı ede
ceğini ileri sürüyorlar; İngiltere 
ve Amerikadan sonra So•yet R,". 
yayı da karşılarında görmek Al· 
manya için hiç de hayırlı birşey 
değildir, Böyle birşey İngiltere 
ve Amerika mai:lı'.ıp edildikten 
sonra hatıra gelebilir. so,·~·etler 
Birliği İn.ı;ilte..., ve Amerikanın 
tamamile mağlup olmalanna ta
hammül eder ve goalip japonya ile 
Almanya arasında rahat otunıbi· 
Ieceğine inanabi1ir mi!. 

Ben bunu zannetmiyorum 

KANADA'DA 
(l itte! Sahl!ed•n D<·vaın) 

lan rolü tebarüz ettirmeğe ve Kana· 
dada yeni Polonya ordusu için ynpı
lan kayıt muamelt"iiinln de Amerik.a
daki gibi tam bir muvaffakıyetle neti
celeneceğini derplş f.":tmektedir 

İsfanlıul Asliye Birine; Hukuk H&-
klmliğtnden: 940/57 
Hakkı Sözer tarafınd.Jn Sırkecide 

Meşrutiyet Ot..lini ikametgAhı dairnt 
ittihaz ettfi bildirilen ta,-ya:re y&ha
şılarından Salih a.leyhine ikame clu
nan alacak davasının muhakeme.si sı
rasında: Müddeaaleyh Salih davaçı
dan muhtelif tarihlerde 300 Jp·a bl:" 
ve 235 lira da bir ki cem'an 535 Ura 
ödünç para alm:tdıi!'ına dair cta,yacı 
tarafından m6ddMılE"yhE- yemi t-.,.'klif 
ve tevcih edildiğinden bu bapta ~~tiT 
edilecek ycmfn davPtf}·rsfnln "e ilA
nen tebliği:ıı• n muhokııcnln 2/6/941 
P:ızar!eııl ....,ı 14 dt' ~ilkine karar 
"eril<ll!i tebliğ rrıılı:amına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 



Reşadiyeliler ne yapacakb ? gelen müteca
vizleri karaya çıkartacakmı idi ? 

oraya koştu. 
Alpagot ile Hamidiye Reşad! • 

yeye geldikleri zaman burada Ua
nıharbe dair kuvvetli ıayialarla 
karşılaşmışlar, yola devam edip 
etmemek üzere beklemeğe karar 
wrınlşlerdi. 

Maamafih Reşadiycde bulunduk
larını bir telgrafla Preveze korno. 
dorluğuna da haber verdiler. 

Ertesi günü saat onda Preveze
den Re§Bdiyedeki gemilere şu tel. 
graf geldi: 

İtalya ilanıbarp etti, Bu sabah 
bir düşman filosu Prcveze önleri
ne gelerek Tokat mııhrılıine ve 
Antalyaya ate~ açtı. Toftdı batır. 
dı. Şehri topa tuttu. Sonra çekildi. 

Siz de bir taarruza uğradığı -
nız takdirde ııefinelerinizi baştan 
kara ederek bırakınız. 

Preve:re komodoru 
Tevıfik 

Bu telgra.l süvarileri pşırtmak
la beraber onlara fazla birşey de 
öğretmiş olmadı. Yalnız başbaşa 
üç Türk kaptanı vaziyeti müza • 
kere ettiler. Ayni şekilde bir ta. 
arruza uğrndıkları takdirde ne ya
pacaklarını ve ne yapmak !Azım 
geldiğini etraflıca gö~rek şöyle 
karar verdiler: 

- Buraya da bir taarruz vuku 
bulursa elbirliğlle toplarımıza sa
nhr, ııon kerteye kadar döğüşe 

devamedmz. 
Bu karardan çok geçmedi. O 

gece Preveze baskınının heyecan
q,. teferıilltını birbirlerine anlat
makla meşgul bulunan Reşadiye 
halkı uyku uyumadı. Sabahleyin 
aaat ona doğru üç İtalyan harp 
eeınlsinin liman önüne gWp da. 
yandığı görüldü. 
Şimdi ne yapacaklardı? 
Reşadiye halkı nasıl hareket e

decel<tl? Gelen mütecavizleri ka. 
raya çıkaracak mıydı? 

Bu ı;uallere topyekıin cevap ve
ren asil Türk karakterine çok u. 
yan bir hareket oldu: Halk si -
Wıiandı, aaiıiJe üşüştü. Birer kö
feye siper alarak tüfengini kar • 
11sındalti bu zırh kalelere çevfrıli, 
bek1emeğe koyuldu .. 
Limanın ağzına gelen düşman 

harp gemileri, Reşadiyedeki Türk 
rivarilerine işaretle emrettiler: 

isabetler kaydetti. Nihayet çok 
uğraştıklarını gören düşman muh
ripleri içlerinden Sancorciyoyı 
ayınp limanın ağzına gönderdiler. 
Biraz yakına sokulan bu gemi, 
Alpagotu baştan (Ti) ateşine a
lacak vaziyete girdi. Ve toplannı 
ateşledi. 

Alpagot bu yeni ve mühim teh
like karşısında aldığı bir yara ile 
iktifa ederek o da arkadaşı Ha. 
midiye gibi baştan kara edip mü
rettebatını sahile çıkardı. 

Bu hengamede, istim tutmıyan 
Trablus yatı da boş durmamJş, o 
da başındaki biricik 7,4 !ilk toplle 
ateş açarak döğüşc karışmıştı. 

Fakat bu ilk mermi patlar pat. 
Jamaz; tahta takozlar üzerinde 
duran top yerinden fırlıyarak i
kinci bir ateşe mahal bırakmamış, 
düşman gemileri buna da ateşle. 
rini tevcih edin<:e süvarisi gemiyi 
düşmana terketrnemek için olduğu 
yerde batırmak kararını vermiş 
ve sihtim VaU'leri açarak Trablu
su batırmJştı. Limandaki Türk 
gemilerini bertaraf eden düşman 
filosu biraz sonra ateş kesti.' 

Trablus yatı dört kulaç suda 
batmıştı. Bınaenaleyh iyire suya 
gömülmemişti. 
Düşman filosundan ayrılan bir 

muhrip yata sokuldu. Valf'leri ka. 
patlı. Sonra bunu yedeğine alarak 
götürdü. 

İtalyanın Adriyntik filosu ku
mandanı bulunan Dük Dambrozi 
birer gün fasıla ile yaptığı Pre. 
veze ve Reşadiye baskınlarını bil
diren harp ceridesine ancak İta!. 
yanlara yakışacak şöyle bir espri 
ile hadiseyi geçirmişti: 

c29 eyltll 1911 günü, İtalya bah
ri~sinin Adriyatik filosuna iki 
şerefli (!) hareket günü olarak 
tanıtmalıdır. Çünkü muhteşem ve 
kudretli (!) füolarımız hem P!'e. 
vezeye hücum ederek dedeleri -
mizin Barbarostan intikamını al
mış, bir Prev-eze zaferi yaratmış, 
hem de bir gün sonra Reşadiye 

limanına girerek Trablusu ele ge
çirmiş, peşine takmış ana vatana 
getirınlştir. İntikam ve emeli bir 

IArbR var> 

MAHKEMELERDE 
- Teclim olunuz! .. 
tteıyanlar umumiyetle bu emri (3 üncü 80hifedll1ı devam) 

çabucak veren insanlardır. Çünkii - Ne buyurulur? diye sordu. 
lı:endileri için teslim olmak kadar Müddeiumumi iddiasını serde baş-
tabii -.e kolay birşey yoktur. En ladı. Suçlan kendi itirafları ve 
ufak bir ~klıkta derhal teslim şahidin tehadetile sabit görüldü. 
olurlar. Onun için Türk gemile • tünü söyliyerek cezalandırılma-
r1ni de kendileri gibi haretet e- 1annı istedi. 
decek zarurile hemen: Hil:im, maznunlara: 

- Teslim olunuz! - Ne diyereksiniz? Milddeiu • 
Emrini vermifler, beı daltika da muıni cezalandırılrnanızı istiyor. 

mühlet bağışlamJ§lardı.. Türk ge. Söyliye<:eğiniz var mı? dedi. 
mileri derhal demirlerini almağa Kayın valde kalktı .. 
başladılar. Süvariler emir verdi: -Ben avukat tutacağım. .. Sö-

- Top bapna.. Harbe hazır o- zümden acizim ... Mühlet isterim 
kın! dedi. 

İki mini mini deııtroyer de sür. Baldızı da ayni şeyl'Cri tekrar. 
atle harp hazırlığına geçti.. Top. !adı. Muhakeme müdafaa için baş· 
lara mermiler sürüldil .. Alpagot ka güne bırakıldı. 
limanın ağzını yarı örten tepecL Mahkemeden çıktılar. Damat, 
ıf.n arkasına savuşarak buradan yürüyüp uzaklaştı. Maznunlarla 
küçücük topile liman ağ:ı.ını ateş şahit Halide, nğır ağır, beraber 
altına aldı. yürüyorlardı. Halide: 

Mühlet biter, bitmez İtalyan -Hakim de çok ters adam, de. 
gemilerinden birbiri ardına sal- di. Hiç laf dınl~miyor. İnsanın la-
volar yayılmağa başlandı. Bir sü. fmı nğzına tıkıyor. Bıraksaydı da 
rü mermi bir anda Hamidye bo- şöyle bir içimi dökseydim ... 

tunun etrafında blr sürıi su sütu- DEVREDILt;t:İ::K IllTlRA BERATI 
nu yüks idi .. Bu salvoların ara -
sınd:ı ın1ni mini Türk toplarırın •Cilllan hakkındaki le ı için alm
arslanca bır ırukabcle ile faaliyete mış olan 12 Temmuz 1939 tarih ve 

2766 numaralı ihtlrn ber tının ihtivn 
gcçt;ği görüldü.. ettiği hukUk bu kerre baıkasına devir 
Düşman, bu ateş lrarpsında da veyahut mevkii fille konmak !cin ıea-

mukavemet ve mukabele gibi ra dahi verilebileceği teklif edilmekte 
yüksek bir harp kıymeti ve cesa. olmakla bu hususa fazla malumat e-

HER AKŞAM 
_______ , 

TAKSIM KRiSTAL BAHÇESİNDE 
Tanburi SalAbaddiD Pınar ve kemani ecatt Tokyay'ın 

İ.tlink!yı., m<mi~etlv • ınanıl ın..nki San'~ bir ar.wı .. dlnJeylıı!•, 
Bay 'az Saı.e-ndelıeı 

s l' z A • . Pıyar ı FEl'Zi 
8 UZ A S Klarnet ŞITKRU 

F A i D E Udl SELA'<İıu.i ABDİ 
N E Z i 11 11 Kanun İSMUL 
FAİKA Hşneııde AKS~RAYLI YAŞAR. 
N A D i R 1 Hanende llAMID 
M E lf i B 11. Darbuka HASAN TAHSI, 

Jılli<wurnlııı ,-Jfl bti.fiik tedakarhfa ....._ noııı..r ıat"•t dl-.dlr, 

Pazar gtlnlerl ~ ,.1~!:. MATİNE KONSOMASYON 27 1;2 Kuruştuı 
Fek ya.tında lıiQiik olirı>risler, Tel: •9999 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 
l\laımaı'a n- Balıı1 K. ııatımıma xo...ı.,.m Mir: 

Talımln .Fla.11 v,,._ Tu1an 

°""" J[IJ.a K- Sa. Lira -Bakla ıo.ooo 6 00 
Jleııelye 6.000 8 00 
Araka 6.000 10 00 ıo.J110 

Semiz otu 12.000 6 00 
Fasulye M,. 18.000 12 00 
Tııze bbak 10.000 3 60 
Patlıcan 18.000 8 60 
Bamya 6.000 17 50 
Pırasa 80.000 4 00 

Ispanak S0.000 8 00 
Kuru ootan 32.000 8 00 
Salça 10.000 ~o 00 
Kınruzı b~ 2.000 22 00 

Domates I0.000 4 60 
Patates 82,000 8 8P 
Uhana 32.000 B oe 
1 - Yukarıda cins ve miktarları yaır:ılı 16 Jcalem oebzenın kapalı zarf usulü 

ile ek'llltmesl 23 Mayıs ı941 Cuma glinU saat 15 de İzmitte t•rsane kapınndak.i 
kcııııL<yon binasında yspılacaktır. ı 

2 - Bu işe alt ıartDame bedelsiz ol aralc komisyoDmnuzdan alınabilir. 
3 - Eksiltmeye IJtlrak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği Tica

ret veslklannı ve 1572.75 liradan ibaret muvalı:kat teminatlariyle birlikte tan
f zlm edecekleri teklif mektuplarını belli ıiln ve saatıen lam bir saat 9VVellne 
kadar kmıU.yon Ba~nlıtına vermeleri. c3484> 

Askerlik İşleri 
Askere davet 

Yedi Eminönü A.'lkerlllt &al>Nln· 

-= Yd. Lv. Aillm. Adil Fettah oğlu 
Mehmet Vusul Çaplan 317 ist. (39144) 

Yd. P. tltğm, Mustafa oğlu Saim 
Taşkıran (331·233) 

Yd. P. Atğm, Cemal oğlu Fevzi GU· 
ven (48128) 

Yd. P. Tıtm. KAzm oğlu Hicri Bay
sal (47310) 

Kayıtları tetkik edilmek üzere der
hal ııubeye mUracaalan, aksi takdırde 
1076 sayılı kanunun ceza! hükümlerl
ne tabi tutulacaklnn llln olunur. 
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DEVBEDILECEK nrrIRA BEBATI 
cMürek:kep Cazıl>e mesaha alAtı> 

haldcındak! ihlira lçln alınmıı olan 4 
Haziran 1937 tarih ve 2418 numaralı 
ilıtira beratının ihtiva ettiğl hukuk bu 
kerre, nıtiral Türkiyede mevki! fiile 
koymak için ıcara verilmesi teklif e
dilmekte olmakla bu busu.c;a fazla ma
ıo.mat edinmek ıstiyenlerin Galatada 
Aslan Han 5 inci kat ı - S numarala
ra müracaat eylemeleri llAn olunur. - ----
Sahip ve Başmuharriri: Etem İzzet 

Benice - Neşriyat Direktörü 
Cevdet Karabilgin 
Bcuıldığı Yer: 

SON TELGRAF Matbaaıi 

~~PARA 
' 

12 Mayıs 1941 
18.00 

18 03 

18.40 
19.15 

19.30 

19..45 
19.50 

20.15 
20.45 

21.00 
21.30 
21.45 

Pl'ogram v• Memleket Saat 
Ayarı. 

Müzik: Radyo Caz Orkestra
., (İbrahim Özgür idareain· 
de). 
Müzik: Geçit Programı. 
Müzik: Piano ile Caz Parça
ları. (Pl.) 
Memleket Saal Ayan, ve A· 
Jans Haberlerl 
Konuşma: Ziraat TakvlmL 
l\liızık: Radyo ince Saz Hey· 
eti. 
Radyo Gazetesi. 
Müzik: Amatör saatı - Pa• 
kize Albayrak tarafından 
Keman soloları. 
Müzik: Dinleyici İstekleri. 
Konuşma. 

Mfu:m: Radyo Orkestrası 
(Şef: Dr. Emst Pratorius). 

22.30 J.lemlel<et Saat Ayan, Ajans 
Haberleri; Ziraat, Esham -
Tahvilat, Kambiyo - Nu· 
kut Bonası (Fiyat). 

22.45 Müzik: Cazband (Pi). 
23.25/23.30 Yarınki Procram ve 

Kapantı. 

YARINKİ PROGRAM 

8.00 Program ve Memleket Sa8' 
Ayan. 

8.03 Ajans Haberleri. 
8.18 Müzik; Halit Parçalar (Pi.) 
8.45/9.00 Ev Kadını - Yemek 

Li~test. 
12.30 Program ve Memleket Saat 

Aya.rı. 

12.33 Müzik: Türkçe PlAklar. 
12.50 Ajans Haberleri. 
13.05 Müzik: Türkçe Pi.Aklar Prog• 

ramının devamı. 

13.20/14.00 l\lüzık: Karııık 
ram (Pi.) 

Prog-

"Bana inanınız,, 
Bu süt kreması 
usulü sayesinde 

50 YQfındaki bir ~ok 
kadınlar ancak 30 

YQflC1Tında 

prüneceklerdir. 

Oklarla iıaret edilen 
yerlere tatbik ediniz. 
Sonra da bütün yüz ve 

boynunuza riirünüz. 
Bunı$mua, solmuş ve ıevıem~ bir 

cildi, ta7.eleyip cençleıUmıek için ~ta 
size basll bir usul: Tdkim ve tasfiye e
clilmfı bir miktar süt kremasını bir 
miktar saf zeytiııyal!yle kanştırınız. 
Sonra hepsini ild lwım eıı iyi krema 
ile karıştınnız. 
Bu halita, cildinizi besley;p taze!eşti

recek ve inanılm8% bir aüzenik tem.in 
decektır. 

Bir aktris gençlik manzara•ını mu
hafaza ve idame için bu basit usulU 
tatbik ebnlı ve 70 yB,llllda, genç kadın 
rollerini oynamıştır. Ecıacınız da bu 
halitayı ıılze lh2ar edebil!r. Fakat muh
teviyatı az miktarda olmakla beraber 
pahalıya mal olur. (Ypız) beyaz ren· 
gfndeki TOKALON kreminin terkibin
de saf zeytlnyağUe ihzar edilmiş süt 
kremaf:ı mevcuttur. Cildintzl besle
mek için en mükemmel ve bakikt bir 
cild un!JUrudur. Herhalde memnuni.
yetbahş semeresi ınrantilidir. Aksi 
halde paranız iade edi1ebilir. 

DEVREDiLECEK lllTIRA BERATI 

cKaşelt Fermuarlara mahsus ıerit> 
hakkındaki lh.tira için alınmıı olan 23 
Haziran 1939 tarih ve 2775 numaralı 
ihtira bera\Jnın ihtiva ettiği hukuJı: bu 
kerre, ihtiraı Türkiyede mevkii tille 
koymak ic;in icara verilmesi tekli! e
dilmekte olmakla bu hususa fazla ma
Jô.mat edinmek istiyenlerin Galatada, 
Aslan Han 5 inci kal 1 - 3 numarala
ra müracaat eylemeleri ilin olunur. 

DEVJlEDILECUl İll'l1RA JIEBATI 

•Elektrikle kuyu kuyudatı almata 
mahsus alAb bakkındakl ihtira için 
alınmış olan 9 Haziran 1937 tariıı. ve 
2404 numaralı ihtira beratının ibUva 
ettiği hukuk bu kerre, ihtiraı Türkl
yede mevkii fiile koymak için icara 
verilmesi tekljf edilmekte olmakla bu 
hususa fazla ma!Cımnt edinmek lsti
yenler!n t:alotada, Aslan Han 6 inci 
kat 1 - 3 nmnaralara müracaat eyle
meleri ilAn olımur. 

EMNiYET SANDIGI ILA 

Taksitli Emlak satışı sekiz se 
0/o 5 faizile ödenir 

Semti 

Fatih (Ayvansarny) Atik M-,mafa 
Paza mahallesi eski ye: .• Pazar<lk sokak 
eski 3 yeni 3, F"ırın Aylıklı ookak eskl 
14 lla 24 yeni 2 il~ 12 No. Iı ycdı ev 

tlskild.ır Selami Al, nahallesl SelAm
•ız ~e Meyhane sokak e.sJt, 355, 355 mU. 
yenı 4,2 No. lı 

Beylerbeyi Bürbnnlye malıalle!i Halit 
Et. Nurlbcy sokak eski 9 yenJ 3 No. 1ı 

tlsküdar Selimlye Şerif kuyusu ko• 
nak iskelesi solraJc eski 20, 20 mü. yeni 
38, 36 No. lı. 

Beylerbeyi Bilrhan1ye maluıll .. ı Hallt
bey Taşocağı sokak eski 2 yeni 8 No. t 
Suleymanlye Hacıkadın mahallesi eskl 
Bostan çıkmazı yeni Mcyvab Bo .. tan 
sokak eski 40 yeni 12 No. h 

Çengelköy eski Telgraf yeni Aralık 
Oymak sokak eskı 8 yeni 8 Notaj 
4 No. Jı 

Bir kahve iki dükkAn 

Ev 

Alıfap.., 

Ev 

1 - Arttırma 18 Mayıa 941 tarihine dii:en Pt:rıcmbe gilnil 
ten 16 ya kadar devam edW>ktir. 

İhale arttırma sonunda en yüksek bedel vere..'le ynpılır. 
2 - AT!tırmaya girmek içfo muhammen kıymetin ~ 15 1 nısbetındf ı. 

ı;esi yatırmak ldzıındır. •tı, 
3 - Arttırma ebdelinln dörtte biri peşin ger! kalanı sekoz senı/J 

müsavi taksitte ödenir. Taksitler ~ 5 faize Ubldlr. 
4 - TaksiUer ödeninclye kadar gay rim=kul Sandı a birinci 

teki! kalır. 

5 - Binaların Fotoğraflan Sandılt dahilindeki satış salonunda 
maktadır. Fazla tafsl!At almak için aalo na müracaat ed Ur. 

Emlak Almak ve Satmak lstiyenl 
istanbulun her semtinde her gealt emlAk almak ve satmak için eıı 

ııahş salonumuzu ziyarettir. 
İstenildiği takdirde satılığa konan emlik mukabllinde ne m1ktar 

~ll<>ccli tayin edilerek al~kadarl:ıra bildirilir. Bunun içn iki lıra ocrel 
Teşhir ücret: Bir liradan aşağı olmamak üzere üç oy için bİO 

on ik.l buçuk kurUŞtur, Ne 1&hcıdan ne alıcıdan başkJ bir ucret alı: ıtıs" 

TÜRKiYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihi: 18R8 

Sermayeei: 100,000,000 Türk Lir&M 
Şube -ve AjllDfl adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelele 

Para BirTI<tirenıere 

28.800 Lira İkramiye Veriyo 
Ziraat Bankumcla kumberah .,.. ihbarsız tasarruf heııapl..nııdJ 
az 50 liruı bulwıanlara ıenede 4 defa ee.lı.ilecek Jı.ur'a ile ""' 

plana cöre i.krami;re daiıtılacaktır. 

4 adef LOOG Un1ı1 4.000 ıJt' 
4 • 50I • Z.000 ' 
' • Z50 '" ı.coo ' 

40 • ıoe • t.ooo • 
100 • M • 5.000 ' 
ızo • a • 4.soo ' 
118 • IG • 3.ZOO ' 

DİKKAT: Beaaplıaruıdalti ııanlar bir sene tç nde ~O ursV 
a•aitı diişrniyenlere ikramiye ç*I ıkı takd'rde % 2~ fazlasile veril' 
<:i!l<tir. Kur'alar ııenede 4 defa: 1 Ey lill, 1 Birlncildnun, l J.ıl' 
ve 1 Haziran tarihleıtındA9 çekilecektir. 

.c 1 ı 
glinll saat ıı de pazarlıkla satm alınacaktır. Sartnamesl IM:r ıı= torıl 
görülebilir. Bunların her biri ayrı ayn taliplere de ihale edi eblllr. İ•ı::, 
belli gün ve ..... ıte Fındıklıda satınalına komisyonuna celınelcri. c36 

M.•ab•,,,,....,. 
Bedeli 

IJn ILT. reti gösteren Türk denizcilerin - dinmek lstiycnlerin Galatada Aslan r· T. iŞ ıank&ll 5!'~~.,ı ~... . - --- - . 
k Han 5 incı kat 1 - 3 numaralara mü- :... ~ r- ~ -· ,,.. 

den yıldı, biraz daha açığa çı tı. racaat eylemci.,; l!An olunur. T fDAl!Ullll Bili• 1$ BAlfkASIWOA 
Küçük toplann menzilinden dı - Küçük a•atTUI ~Yt:LI tiE~ .!.AÇAR fp yulaı --. -;;; -:;oo oo 
prı geçti ve~ salvolarına devam heaapları 1941 Araba urpnı 1000 1800 oo 
ettL. V j Jll! • :~ ikramiye Planı ~: Mek:k~rl urganı 1000 1250 oo 

Hamldiye beş ,on dakika mu - } KEŞİDELER: 4 Şubat, 2 Ma~• ı, DEVKEDİLECEJt tırriRA llERATI Tımar tırçası 1000 9QO 00 
kavemet edebildi. Nihayet çare. ı · · 3 o • ,_ ı' Dl:VKEDİLECD. IBThıA llUATI + + ,o . lık . d k la _ . . . llıcrı 1: i 1 Ağustos, S İklnc!teşrln ~ «Kuyu Açmıya ma~·us ma•~-p ta- ı Beher kilosuna 45 lrur11I fiat talı.mln Müteahhidi nam ve hesabın• ,, 
sız ıçın e a n suvarı gcmıyı, L ·~ • ~ ""' • stlbraç ajanla ı ..-

7 
~ tarihlerinde :yapılır. ·~ nnuı yardımı ile e- edilen 50 ton sığır eti 13.5.941 gilnil balık yağı 17.5.941 günil saat 1 tft 

komodorun emrine uyarak baş- 15 ~ bancası> baklundakl ihtira için alman terli yalların lılenmesine dair usul> saat 11 de Pazarlıkla ihale edilccdtlir. 2arlıkla satın alınacaktır, Muıı• 
tankara etti.. • ~.ı uu Ay 

5 
Va.alı t:sıuıi 1941 İkramiyeleri f.ı 21 Mart 1935 tarih ve 1997 numaralı hakkındaki ihtira için alınmış olan 2 Muhammen b<>deli 22500 lira katı le· bedelı 10.000 lira olup kal'! t 

Alpagot düşman gemilerini tam AY 1 s S. D. Vakit s. D 1 adet 2000 L.lık = 2000,.....Llra ~~ ihtira beratının ihtiva ett!Ri bUkuk bu Nisan 1937 tarih ve 2401 numaralı lh· minatı 3375 liradır. Şartnamesi her 1.500 liradır. Şartnamesi her ı;: 
bir saat oyaladı. 3 > 1000 > = 3.JOO.- > ~ gün komi yonda görülebiUr. İsteklilerin misyona> gfü-ülebilir. t tckl!lef tıı1 

5 46 Giin"' 9 30 
2 

> 
750 

> = 
1500

.- > ~1 kene bqkasma devir veyahut mevkii lira beratının ihtiva ettltı hukuk, ica· belli gün ve saatte Fındıklıda satına!- 1i gün ve ıuıotte Fındıklıda "'1 t6' 
Limanın burun kıvrıtısında diifo 12 13 10 Öfle 4 54 

4 
> 

600 
> = 

2000
.- > ~ fille konmak için icara dahi verilebi- dm mevkil fille konması için, bu ker- ma koınl.cyonuna ıelmelerl. •3847> ı komL<yonuna gelmelerL c35 

man toplarından bir ölü zaviye J 7 06 ikJnd! 8 50 8 > 250 • = 2000.- > i~ lecelll tcltUf edilmekte olmakla bu hu· re ba:kasına leara verilm .. i teklit •· JJ' 
ile l<urtulan Alpııgot, BaTbarosun 2017 Akfam 12 oo 35 > 200 • = 3500~ > ~~ susa fazla malılmat edmmek lsLyen- <lilmekte olmakla bu buaııaa fazla ma Deniz Fabrikalan Umum Müdürlüğünde 
torunlan olduklannı isbat eden 2

2 
05 Y&loı 1 49 ' 80 > 60 > = •OOO.- > ~ !erin Galatada, Atlan Han 6 inci kat Kımat edinmek lstlyenler!n Galatada 

!'ürk . ''--'-•- tile b' Pazartesı' } 300 > 20 > = 6000.- > ~~ ; 1 - 3 nwnaralara ınllracaat eyleme- Asl Ha 1 Erkin ana gemia!nde çalırmak llzere l<lfa:reUI bir motörcü ve dıı;efl gemJCl,.;uuuı f"C88 ır 3 44 imsik 7 28 • - an n 5 ine kat 1 - 3 mımara yecı ol ak lizere lk.ı !ıçl alınacaktır. TaLplerln ilap eden ve:;ıJ<alarla 
aat dö~, kiiçük ınermüerile .~ ~ ,. ,.,,,,,. ,. ,. ,..., ,. ,. !eri llAn olwıur, 'ara m!iraca.:ıt eylemeleri !Un olunur. Derlz i'abrikalanna müraclıatları. c355P• 

~~~~~~· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


