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Ütün cephe
lerde birden .. -Almanya ve ltalyadan 

alcaeden aealer de Mih· 
._in yapabileceğini bu 
nz içinde yapmak iıti
Jen bir mananın mevcu· 
diyeti aeziliyor. ihtimal, 
lopyekUn harbin yeni 
lafhaları içinde ispanya, 
lt.omanya, Slovakya ve 
tılacariıtanı da ltalya ve 
Almanyanm yananda ve 
lı.rp halinde ıöreceğiz .. 

: ETEM iZZET BEINCE 

Anlrmatlan: 
~a n İtalyanın Balkan· 

lıareütlan ıonra .ere
llaraa lae4efi ittihaz 9eceji 

.,. tahmin mevzun alurken; 
rı-..,~a ve italyadan abeden 

Abo limanının mevkilni 
giilterir harita 

,_......, ...................... ...,,..,,,,,_, 
lngilizlere Göre : 

Finlandiyadan 
daha fazla as-· 
ker geçirilme-· 
si beklenebilir 
Alman aıkerıerlllllı 
nnıudlyadaa geç
mesi lld memleket 
araııadald uıapaa 

icabı ımıı 
Vatin&to• 1 (A.A.) Mcıebnda 

• 

İngiliz Hariciye Nazın 
Eden 

İngiliz tebliğf 
Yunanistan ın 
tahliyesini na· 
sıl anlatıyor? 

~ Artcı kıt'alar dller
ı er 1 nln lrklbını 
temlll için kendlle
r l nl lada etm11e 

mecbar kaldı 

· pkan .Prayda• gazetesinde Alman 
kıfalarınm Finliadiyaya pldik· 1------------ı 

Kahire 1 (A.A.) - Ortaşark İn· 
giliz kuvvetleri umumi karar • 
p!ıının tebliği: 

!eri hakkında ae,redilen tı.ber 
bakkınu Ameribdaki Fialhdiya 
sefiri aplıdaki beyanatta khm· 
muştur: 

BAHAR 
BAYRAMI 

Alman istilasına karşı Yunan 
mukave~tinin nihayet bulduğu 
tahakkuk edince, Yunan hükumdi, 
yardımına gönderilen İmparator. 
Juk lruvvetlerinln çekilmesini is • 
temiştlr. Habeşistaatlalı:i İtalyan kuvvetleri kumandaaı Dük Daust bir 

IEiytlen geç-ırkeu lealer Yuna• ft Mora yanm· 
llzerinclekl bareUtm lae

taatiye halinde bulunmasına 
· mihveriıı bu tadiyeyi ta

~:•ayı beklemiyerek sür'at
-... harp cephelerine döne· 

teltariiz ettiriyorlar. Ancak 
eııia aeresi nya nereleri o· 
iı hakkında hiçbir teJ 11zdı· 

t Yar. 

Almanların 
Türkiyeye 
karşı takip 
ettikleri si
yaset ne~ir? 

•Filvaki lıir miktar Alnum ... 
lııni Finlhdiyadan geçmif " 
Alto Tarlıo limanma Y&rmlfhl'. 
Fiıılindiya arazisinden timali Nor· 
weçe ciden Alman kıfalınnın, 
Finlandiya ile Almanya arasında 

alrtedilen anlaşmıya tevfikan de· 
tiştirilmesi mevzuu bahistir. Bu 
.,;iterler silahlı tleğildir. Adetleri 
H 13,000 i geçmemektedir. 

Bugün 1 llayıs Bahar Ba7ramı· 
dır. Bu mttnasebeUe resmi dalre· 
loer, bankalar ...., emsali müesse· 
1eler lr.apalı bulunmaktadrlar. 
Dunyanın bir çok yerleri harp 

Afeti içinde bulunurken Türkiye; 
seçen yıl oldutu Cibl bu ""1C de 

1 
Bahar Baynımını sulh ve oülr.lln 

O esnada İmparatorluk kuvvet· 
teri ileri mevzilerden çekildikten 
ııonra Termopil mevziinde düş • 

HARP VAZIYE,Tİ . mania sıkı temas halinde idi. Dü • 1 
man havalardan tam h5.kimiyetı 
elde etmiş ve bİ.ı suretre birlcık Jll-liilıliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;::;:::;:;:;::::;:;::;:;::;;;;;;;;:;;;;;;:;:;;;;;;;;;:;~ 
iyi liman olan Pireyi lst mali gay-

lllıınia yola ile, ilk planda gö· 
taarruz istikameti Cebelüt· 
Portekiz Ye garbi Afrika 

ridir. Şimali Afrikada da esa· 
lıir cephe teessüs etmiştir •e 

.
1
denlzde hemen her tarafa p• 
olııaak üzere laava taarruzları 

etmektedir. 
llıı ilk n umumi tahminin ve 

cut fili harp vaziyetinin dı· 
muhtelif eenebi ajans ve 
lerinin de ortaya sürdükleri 
ve mlitalealar vardır. isviç· 

lbetelerinin Berlin muhabir· 
•Btltfta Alman laezırlıkları 
aaferlerle iktifa edilmiyece· 

L_"• Seriinin dediği cibi; nihai 
""rebe için tam bir ı, rörlilmek 
~itini. yine Berlin siyasi me· 

l"'"llUiı...._ki 1~ n dinleyişleri· 
~en kaydediyorlar. İngiliz 
ı....· lerinin iııe; noktai nazar ve 
~harlan 4atuııktır. Bir çokla-

111 kanaatine röre; Bitlerin ye
~ plim Cebelllttarıkı dü· 

ken, ayni zamanda Sllveyşi 
,.,__•tıı&rmek •e Iraka atlamaktır. 
::"'1llılae ve diler bir iki gazeteye 
'-L: ıie; Almanyanın pliınında 
,;-~JeJI çeovirmek ve batıl Tür
...:/' bilcum etmek tasa•vuru da 

ır, Taymiı bu hususta tunları 
Yar: 
Almanlar bir adadan öbtirll· 

il 1•~la•ak suretile planının icra· 
tııı l&znmlu olan Çanakkale 

ııı.ı:..-ı_ı.. yaklışmıya yanyacak 
~<&ları kontrolll altına almak 
eıı leap eden biltlln adaları it· 
'ıeıt •tıalye, Türkiyeyi tuylk et· 
~ 't1ı lıatti bu memlelıete bil· 
"-L' ._bilmek için ııevkulceyşı. 
--....,dan ehemmiyetli olan 

"::--._. (Deftmı 5 llld llolllfMe) 

Londra gazetele -
rinde Türkiye etra
fıııdaki neşriyat 

devam ediyor 
Londra 1 (A.A.)- •Mıınc· 

hester Guardian. gazetesinin 
diplomatik muharriri yaztyor: 

Bitler ve geueralleriniu Mı· 
sıra karşı taarruzu hem prk· 

• 1 
tan, hem de garptan yapmarı 

(Devam 1 lllcl ..ıııteııe) 

ôçlnde ldnık etn'ıekteclir. 
1 

(Denmı 5 tnc! Salılf-) 

(Denmı 1 ID<ıl SMMede) 

Katil Kazım korkunç Be

şiktaş cinayetini anlat.yor 

-

'' Ahmedi evvela iple 
boğduk, sonra yerde 
bıçakla doğradık.,, 

-------~ ... 
Gece 'Oakti bir genci 'Oahşiga- ı 
ne öldüren 5 kişi tevkif edildi 

Geçenlerde B@şilttaJta Al:ıbe9 Ala 
Parkında bulunan lr.eslk lr.ı:ıl ... ayak
lar cinayetinin faillerinin 7akalandı· 

tını 7aznuştJk. 

Alman harp 
mın takasına 
giren gemiler 
Berlin, ı (A.A.) - Yarı .-.1 bir KAzmı, Mustafa Şevlr.n isimlerinde 

lı;aynaktaa. blldJrili7or: lltl erir.elde Ayıe, Zebra ve Sati adla· 
Alman Hariciye Nezaretinde, Ame- nnda ile lr.lıdından mü ... kkep olan 

rikan donanmasının devriye hıallyet- auçlular dlln Sultaıuıhmri 2 inci Sulh 
Jerine dair B. Ruıvelt tarafından ıa- Ceza Mahir.emesine verilmişler ve tıev· 
ııetecller toplantısında yapılan beya· kif olumnlJllardır. 
nala karşı alakasızlık göstennelr.te- lliB ÇOSAP'l'AN CJXAN tl'Ucuı 
ııı;r · Çolr. esrareıııiz bir mahiyet aneden 

Berlın siyasi mahfillerinde kayde- .,., biç bir ipucu bulunrruyan bu lr.or-
.Uditine ıöre, bu meseleyi Alınan ba· lnıııç cinll,'l'elin meydana çıkarılmasın· 
8IJll klıfi derecede bahis mevzuu et· da lr.esik ayaklardal<I bir çift çorabın 
ınlıtir ve Almanya harp mıntakası mühim rolü olmuıtur: 
llakkmda valr.tiyle lr.a!'I beyanatta bu· Clnayet masası 1erlr.omiserl Ali,an 
ıunmuı olduğundan siyasi aabaya da çorapların taeralı bir ifç! çorabı oldu· 
filmulil yolr.tur. tunu ıörünce Bqiktaştaki ilçl kah-

Alınan siyasi mabfllerinden alınan elan lr.aybolan blrl bulunup bulunma· 
tnUba f6yle bulAsa edilebilir: Alman· dığını araştırırken bir yandan da o· 
78Jlın tesbit ettiği harp mıntakalarına ralarda fllpboell yazôyet gösterenler o-
riayet edlllP edilmiyeceğl •• bunun Bu vahflyane dn•yetln failleri: olup olmadığını tetkik etmiştir. Uzun 
lr.lmln tarafından yapılıp yapılmıya· Yukarıda salda Mustafa Şevket, l(lnler .Oren bu tetkikler ve eliler •· 
cağı Almanyayı kat'iyyen alAkadar et· :yanında Kazım. A§Ağıda safda ?B1tırmalar aetleesinde KAzım ı.mın-
mez. Hitier kat'l beyanatla bulunmUI Ayp •e difer ıuçlulu de bir pııchı !azla asabi ve fllphell 
.,., barp mıntakasına ıtrecek ber ıe- !------'---------'-----. ~ 1 IDcıı! llaltttede) 

ınlnln torpmeneceıını bildirm~ı1r. Malzeme taşıyanı----------ı 

BUGÜN BAŞLADIK 
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

vapurları Ameri
kan topları müda 

BiR CASUSUN 
GiZLi DEFTERi 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

BIJ1lll Barp, c a 1 •••• il' Afil 
ve Entrika &omanı 

faa etmeli 
Nevyork 1 (A.A.) - cNevyo!k 

Times• . gazetesi, başmakalesinde Japon Hariciye 
diyor kı: 

Nazırının Ame· 
rikayada git
mesi muhtemel 

Tokyo 1 (A.A.) - Ofi: 
Japon hükiımeti sözeli. muavini . ' 

bugun gazet.x:ıler toplantısında 

• Cemiyet içine siren bir caıuıu tanımak iıter ~i· 
llniz?. Mutlaka bu e.eri okuyunuz. Caauau teıbiate 
liiçlük çekmiyecekıiniz .• 

Birleşik Amerika devleti kıya. 
siye hır rnücacreleye atılmış bu. 
lunuyor. Müdafaa bırçok şeyleri 
istilzam etmektedir. Bu, cephe 
hattında savuşmakta olan cesur 
milletlere daha sür'atli hır yar • 
dımı, lngiltereye gönderdığımiz 
malzemenin kendi topraklanmı • 
zın himayesinde oraya varması 

kararını lcabettirmektedir. 

Mezbaha mühü
rü taklit edilmiş 

B. Matsuoka'nın Amerika Birle • 

§ik devletlerıne bır seyahati ih • 
timali hakkında sorulan suallere 
cevaben demiştir ki: 

Nakleden: lskender f. Sertelli 
Bu ueri yazan Franciı MaclıarJ, ~-~yarlı Ca

._ Melıtebinden birincilikle çalrmıf matlılf ~e be>': 
rtelnıilel bir ıöhret, Entellicen• Servisin en gar.de .., 

malarındanda .. 

1 ncl SAYFA 111 Z DA OKUYUNUZ. 

Bakırköyünde bir 
cü -mümeşhut yapıldı 

Bakırköyünde lıazı kasapların 

Karaaiaç mezbahasının mühürü
(0.v_, 5 iU<! Salllfede) 

•- Bu suali bızzat B. Matsuo. 
ka'ya soracağım. Fakat B. Mat • 
suoka'nın buna sarih ibır cevap 
vereceğinı garanti edemem.• 

Bu seyahat fikri, B. Matsuoka· 
nın B. Ruzvelt ile açık kalple gö. 
rü· melerde bulunmasını tavsiye 
eden bırçok Japon siyasi muha~-

(De.amı ~ lncf Sahifede) 

rikabil bir ~~1::~ş~h:::ı~~n Mihver devletlerinin Akdeniz hav· 

Runelt 

Ruzvelt mü-
. dafaa bonola
n satışını bir 
nutukla açh 
Amerllla laglltere-
1• 1111n1 llDell., de· 
ailen klçlll tonda 
gemiler de .. veriyor 

VaşiD(toa 1 (A.A.)- Cumhur· 
reisi Ruııvelt dlln akşam mildafaa 

(Denm 1 ın.ı ..ı.ttede) 

Balkanlarda 

Vulyete bala' 

Yunanistan 
harbi Akde
niz harbinin 
bir kısmı imiş 

Eplr'de t e ı ı ı m 
· oıaa kamudan 
AtlDada bir 111· 
, kUıet teılllletu 

lngilizlerin Belgrad 
Sefiri Draç'ta imiş 

Anadolu Ajansının bUdirditlne 
göre, Berlinln yan re=ıl lr.ay· 
naklannda. Yunonistan harbine 

(Deftllu • ı-ı -~) 

zasındaki giriş!ikleri harekat Bren
nerde hazırlanan planın daha ha
tasız olarak tatbikinden ibarettir 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
AKDENİZ HAVZASINDA TA

ARRUZ İSTiKAMETLERi: 
.lUihver devletlerinin Akdeniz 

havzasında muhtemel rörülen ta-

1?ruz istikametleri ve hedefleri, 
lngiliz askeri muharrirleri tara· 
fmdaır yepyeni hareketler diye or· 

(Devamı 5 ID<t :ıJılfe<k>) 

Anadoluya gidecek olanlar 

Trenle sevk, ayın 
11 inde başlıyor 

1 

Zonguldak ve /neboluga ilk 
kafile bugün hareket ediyor 
Şehrimizden meccanen Ana • 

doluya nakle, lecek olanların ilk 
kaıfilesi bugün saat 14 de Tırhıuı 

vapıırile Galata nhtımından lne-

boluya hareket edecektir. 

Yine bu akşam saat 18 de Aksu 

vapuru Zonguldak ve civan yol. 
(Devamı 5 ine! ~) .. ,~-----~ 

/ç 'Oapurlar 
yolcu salonu 

bu sabah açıldı 
Florya plij ve ga· 
zinoları da bu gün
den itibaren açık 

Münakalat Veldleti Devlet Li. 
manları İşletme Umum Müdürlü.. 

(DeVMn 5 ln<:i sa.Juf<d•l 

Ki SACA 

SIYAIETIMl 1 
Türk •iyaseti, dünya radyo 

ve neşriyat vasıtalarının, fU 
pnlerde üzerinde en çok dur· 
duiu mesele oldu. Halbuki. lıi· 
sim, mesele olan biçbir tarafı· 
mız yoktur. Tllrk aiyaııeti, har· 
bin airfesinde ne idiyııe. la1?bln 
muhtelif safhaları ve ııeyrı 1· 
sinde tle ıı,.ıma ayni blmı~tır. 

Burün muharebe ııahal&Tın· 
da, askeri barekitın yeni inkı· 
tafiarı karımnda. deiişmiş hıç 
bir veçhemiz yoktur. 

Bugün içi,n, bize dokunan 
kimse olmadığına göre. bıç bir 
yabancı devleti dü man telikkl 
etmiyoruz. Türkiye, bilen, mu· 
barip defıil, barp dışındadır. 
Bütün arzu ve en1elimiz bu va
ziyeti, muhasan1atın sonuna ka· 
dar muhafaza etmektir. 

Be9lerbeyinde 
yeni, ikinci bir 
tünel açılacak 
Beylerbeyinin ala
cağı müstakbel 
şekil nedir? 
Bolaziçinln Anodolu sohUının lrnan 

için hazırlanan nAzım planlann ş lıli' 

(Devamı 5 ine! Sahite<le) -
Fakat, bu imkan elimizde ve 

ihtiyarımız~a bulundufu miııl• 
det~e sulh ve sükılna bağlı Juı
lacağız. Bfzi, sulh gayemizden 
ıyıracak tek hadise, milli bil· 
tünlüğiimilze, uiz vı:tın top
raklarımıza ve istiklıilimi&e 

karşı vuku bulacak bir teeavlla 
olaeaklır. Böyle bir hal, sulh 
sevgimizi, derhal •sulha nefre
timiz• şekline inkılap ettirecek· 
tir. O anda, bütün enerji, mad· 
di, mane\'İ bütün \'asıtalarımız· 
la mukaddesatımızı müdafaa 
yolunda muharip kesileceğiz. 
Yapacağımız knga, yeni bir 

istiklal sa\'aşı olacaktır. Dünya· 
nın ha)·ranlığını (ekecek yeni 
bir destan ~·azat1lgız. 

Türki) e, ttef 'e isliklali'nl 
müdafaa)'• .mttb11cı kalacağı 
gün icin: dııTnıaılaı1' hazıo fnn· 
makladır. Ted rlcr>miz ~•r'n· 
de, -ağlam ve tnmdı.r. • • 
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.. SON TEl.GRA 

TUZSUZ 

DEL/ BEKiR 

Bir meslekdq, pzetel 
arasında vuku bulan müna 
lıtll§alarm tarzını tenkid ede 
ken, fU aahırları yazıyor: 

el' 

-
r-

c- Medeni olduk, ha:,.l; 
iak.ıliplar batardık, faka 
miinaka,a tarzını bilmiyo
ruz. Hali, Tuzsuz Deli Bekir 
a,izıyla komquyonız.ıt 

"' t. 

e 
Diyor. Evv~li, Tuzauz Do

li Bekir Türk sahne taribind 
bir tiptir. Karagözün n:ıeıhur 
:i'uzsuz Deli Bekiri?. Ona ııe 
cür'etle hakaret ediliyor?. 

Karagözcü lnnail Hakkı 
Baltacıoğlu duymasın?. 
RUZVELT'IN 

TATiLi 

Amerika Cümlıurreiai R-. 
velt, maden amelesi grevi do
lay.iye, yapmayı kaı:aria,tır
dığı tatilden vazgeçerek, mo
aa İRne deyam edecekmif ! 

lnaaf Ekıtelins Ruzyelt! 
Dünya atq içinde, Avru

pouıuı gözü Amerikanın yar -
dımında.. • 

ı Hal ve keyfiyet böyle iken 
. Amerika Cümhurreiıinin, ta 
tilinden feragat etmesi bü-

' -
yük bir fedakirlık aayılma -
mak lizım. 
AMERiKALI 

lltllLY ARDERLEA 

Ruzvelt' e yardım ve mü
saheret için, Amerikalı miJ.. 
yuderler ve milyonerler, de
mokrasiye yardım hakkında 
çal.ıımıya bll§lamıılar •• 

Evet, Amerika, ayni za• 
manda milyarder ve milyo
nerler memleketidir. Harp
ten evvel, kendilerinden çok 
bah.edilen bu zevab muhte
reme, timdi, acaba, nerede
diriıer?. Amerikanın muaz
- altın stoku, geoit madde 
kaynakları, sayısız milyar. 
der ""' mil,.....,..leri biraz da
ha sür'atle harekete ıreçmeli
dir. 

AHLAK 
BAHSi 

Mendirek 
inşaatı 

Liman Reisliği muh· 
telif ye r l e r d e ~ ni 
mendirekler yapacak 

Kartal ve F'enerbahçe mendi • 
reklerinin tamirine başlanmıştır. 
Bu mendirekler esaslı bir şekilde. 
tamir edilecektir. 
Di~ taraftan İstanbul Liman 

Rei.!liğine bağlı olan mendirek • 
!erin hepsi esaslı bir §elıilde tamir 
olunacaktır. Bu meyanda yeniden 
muhtelif yerlB'de mmdirekler ya
pılacaktll'. Burgaı adasında da ıbir 
mendirek yapılması düşünülmek
tedir. 

İskelenin sağ tarafı bu hususta 
çıok müsait görülm~tür. Esasen 
mevcut olan döküntüler kısa bir 
zamanda muntazam bir mendirek 
haline sokulacaktır. 

ViLAYET "* BELEDiYE: 

* Çavdar ekmeklerinden çoğu. 
nun kalitelerinin bozuk olduğu 
görülerek muhtelli yerlerden nü. 
muneler alınm~ır. Bunlar Be -
lediye kimyahanesinde tahlil e • 
dilmiş ve çoğunda çavdar az bu. 
lunmuştur. 

* Kabalaş iskelesinde Bl'le • 
diy-e bir Şark kahvesi yapacaktır. * Yakında Beyazıttaki İnkılap 
Müzesinde bir uTemaşa sergisi.. 
açılacaktır. 

* 15 - 18 yaş arasında olup da 
sıhhi muayenede kazanmış olan 
Hava Gedikli namzellerınin okula 
sevklerine başlanm~tır. 
* Şeker sarfiyatı son günlerde 

artmıştır. Günde eskiden şehri • 
mizde 110 ton şeker sarfolunduğu 
halde .bir haftadanberi bu mıktar 
günde 125 tona çıkmıştır. Diğer 
araftan Belediye mürakipleıi şe.. t 

tk er ihtikarı yapmağa kalkışanları 
ıkı bir surette takip edecekler • s 

dir. 

Tfr.ARET ve SANAYi: 

T 
1 

l 
v 

* Almanyaya kepek ihracı içiıı 
oprak Mahsulleri Ofisi bir an -
aşma yapmıştır. Bu anlaşma ile 

Alma.nyaya 5000 ton kepek veri
ecektir. İlk parti olarak 500 ton 
erilmiştir. * Üzerinde yapağı bulunan de.. 

nleriıı ihracının menedılmesine 
arar verildiğini yazmıştık. 1 a.. k 

-gustos 941 tarihinden itibaren 

o 
c 

.-.=:==ıı·· ·,~:..~ GününTfleselesi: MOze 018 r.nl*AMI. \ • 
Mtlcenet sellep 

Çörçildeıı sonra ,İngiliz g•azete
leri de, J!Ullaııistan harekatılllll 
neden k•ybedildiğini izah eden 
UZUB makaleler, tefsirler neşred.i· 
yorlar. 
Loudralı bir meslekdaşın iddi

asına göre. eğer, müttefikler em .. 
riııde 100 tayyare daha olsaydı, 
Yunan harbi kaybedilmiyecek ve 
hatta kazanılacaktı. 

Biz, bir mağlôbiyeti bu kadar 
küçük ve mücerret bir sebep kad
rosu içinde görenlerden değiliz. 

Mesleğimiz ve ihtisasımız askerlik 
olmadığı halde, makul ve mantı
ki bir dü~iınce silsilesine kafamız
da yer verince, böyle bir iddianın 
doğru olabileceğini kabul edemi
yoruz. 

Mültefiklerin Yunanistanda 
mağlüp olmalarının bir çok sebep.. 
!eri vardır Başta geleft sebep, 
bittabi asker ve malzemece sayı 
üstünlüğünün temin olunamayı· 
şıdır. 

İngiliz Başvekili Çörçilin çok 
açık ve sarih olarak ifade eliği gi. 
hi, İngiliz imparatorluk kıt'alan 
Yunanistan istikametinde yola 
çıkarılırken bile, nazi istilasılllI 
önlenemiycceği biliniyormuş!. 

Aksi halde, yani, 100 tayyare da
ha temin edildiği takdirde, zaferin. 
müttefikler lehine döneceği bir 
kat'iyeti riyaziye ile tesbit edile
bilseydi, ne yapıp yapıp bu ihtiya
yacı karşılamıyan bir harekat sa
hası başkrunandanının mes'ul ol
ması icap ederdi. 

REŞAT FEYZi 

Oç kazada yapılacak 
hava denemesi 

Vilayetimize bağlı kazalardan 

Beyoğlu, Kadıköy ve Beşiktaş ka.. 
zalan henüz hava denemeleri 

yapmamışlardır. Vilayet Seferber
lik Müdürlüğü bunlara tebligat 

yaparak denemeleri yapacaklan 
zamanlarını bildirmelerini iste • 
miştir. 15 Mayısa kadar bütün 
denemeler bitmiş olacaktır. 

KARTALDAKİ TECRÜBE 

Düıı sabah Kartalda yapıldığı.. 
m haber verdiğimiz hava dene • 
mesi çok muvaffakiyetli olmuş -
tur. Bir saat süren tecrübe esna. 

sında iskele civarında B. Ömerin 
evinde yangın çıkmıf B. Halil 
Vehbinin evinde enku kaldırıl. 
mış, Çırçır ve Rahmi Bey k.öfkü 
civarına indirilen paraşütçüler 
esir olunmuşlardır. 

1 Milyon serma eli cak yalılar 
yeni bir müdürlük 
Şehrim!zde 1 milyon lira serma · 
yeli bir iaşe Müdürlüğü kuruluyor 
Şehrimizde bir iaşe müdürlüğü 

kurulması kararlaştırı~tır. İaşe 
teşkilatının ilk şırbe müdürlüğü
nü teşkil edecek olan İaşe Müdür
lüğü için şimdiden hazı.rlık yapıl
maktadır. İaşe Müsteşarı Şefik 
Soyer bir haftaya kadar tekrar 
şehrimize gelecek ve bu müdür
lüğün teşkilatı yapılacaktır. 

İstanbul iaşe mü·dürlüğü İaşe 
Umum Müdürlüğüne bağlı olacak
tır. 

buna mümasil hususlarla meşglll 
olacaktır. 

UN STOKU İÇİN KURULAN 
KOMiSYON 

Belediyenin şehrimizde yapaca
ğı 1 milyon liral:k un stoku hak· 
kında Vali ve Belediye Reisi B. 
Liltfi Kırdar dün Şehir Meclisine 
izahat vermiş ve bu unları müba
yaa etmek üzere bir komisyon teş
kil edileceğini söyliyerek komis
yona Şehir Meclisi azaS'lndan da 
4 kişinin seçilmesini istemiştir. 
Yapılan intihapta komisyona 

Hamdi Rasim, Ferit Cemal, Mu
rat Furtunzade, avukat Arü inti
hap olunmuşlardır. Komisyon bu
gün toplanacak ve yapılacak un 
stoku için depolar kiralanması işi
le de meşgul olacaktır. Stok ya-

için pılacak unlar hiçbir yerde kulla-

İstanbul iaşe müdürlüğünün e
hemmiyetine binaen emrine 1 mil

yon liralık mütedavil sermaye ve
rilecektir. Bu müdürlük münhası
ran İstanbul şehrinin iaşe işleri, 
halkın her türlü ahvalde muhtelli 
ihtiyaçlarının karşılanması 

stoklar vücude getirilmesi ve nılmıyacaktır. 

~~~~~~~ ... ~~~~~~~ 
Maaş zammı ! İaşe Müsteşan 
Tlneı mlrakiplerı. 
mn aylıkları 400 er 

liraya çıkarıldı 
İstanbul 'l'raınvay, Elektrik ve 

Tünel İdareleri nemindeki Bele
diye mürakıplarımn 300 er ı;ra. 
dan aylıklarının 400 er liraya çı... 

kraılrnası dün Şehir Meclisinden 
istenmiştir. 

Buna rebep olarak da vazifo • 
!erinin ehemmiyetine binaen 300 

er lira ay lığın az görüldüğü gös
terilmiştir. Meclis bu zammı ka. 
bul etmiştir ve zam bugündA!n iti. 
baren başlıyacaktır. -----
Otlmrlktea elli ban
d al çıkartılıyor 

Şehrimizden hare
ketinden evvel Bur
sada tetkikler yaptı 

Şehrimizde obir müddettenberi 
tetkikler yapan İaşe Müsteşarı 

Şefik Soyer evvelki gün Anka -
raya hareketinden evvel Bursaya 
giderek Bursa Valisi ile ve diğe~ 
aLakadarlarla muhtelü lıjler üze
rinde temaslar yapmış ve bazı 
direktifler vermiştir. Bursada da 
iaşe maddeleri ve un üzerinde stok.. 
lar yapılması kararlaşmıştır. ----
Muallim yardım ce
miyetinin toplantısı 

Şehrimiz muallimleri Yardım 
Cemiyetinin yıllıhk kongresi mü
zakerelerine yarınki cumartesi gü.. 
nü saat 15 de İstanbul Kız Lise.. 
sinde devam olunacaktır. 

lzmit Maarif 
müdürü 

Boğazdaki bazı yalı
lar müze haline ko
nup halka açılacak 
Boğaziçin<l:eki tarihi kıymeti o. 

lan yalıların yıkılrnıyarak birer 
müze halinde muhafan olunmlUll 
kararlaştırılmıştır. Bunlar Top • 
kapı Müzesi Müdürlüğüne bir şu
be halinde raptolunacak ve halkı· 
mızın ziyaretine açılacaktır. 

Ancak bu iş için evvela yalıla. 
rın istimlak edilmesi icabetmek • 
tedir. İstiınlik ·bedellerinin Be • 
leci.iyece tediyesi de mümkün gö· 
rülmemektedir. Nitekim Kanlı • 
cadaki Amca Hüseyin paşa yalıııı 
denmekle maruf olan meşruta ya. 
lının bu maksatla istimlaki için 
Belediye Reisliği Şehir Meclisin· 
den 5000 lira tahsisat istem~ de 
Meclis; bu hususta istihd;ıf olunan 
gayyi Belediyenin umumi vazi
feleri meyanır.daki işlerden ad • 
detmeyip tahsisat verilmesi tek
lifini dünkü içtimaında reddet -
miştir. 

Maarif Vekaleti ise; •bu yalı lan 
harabiden kurtarıp eski Boğaziçi 
alemlerine sahne olan tarihi yer
leri aynen muhafaza etmeği pren
sip itıbarile kararlaştırdığından 
hem kendisi tahsisat ayıracak 
he mde Belediye ile Evkafın da 
tahsisat vermeler' ni tal-:ıp ede • 
cektir. 

Emniyet okuUarın
da ı muallimler 
Şehrimizdeki ekalliyet ve ec

nebi mekteplerinde çalışan mual· 
!imlerin• de diğer muallimler gibi 
tatil müddeti içinde bir ikinci e. 
mir gelinciye kadar vazife yer. 
!erinden ayrılmamaları dün Ma
arü Müdürlüğünce mekteplere 
tebliğ olıı.nmuşlur. 

-<>---

Benzin sarletmeden 
caddeleri salama 

çaresi 1 

Bir sabah gazetesinde cNıt 
İmzaaiyle fıkralar yazan bir 
mealekd&fUl, geçen gün inti
far eden cahlak softaları» 
isimli bir yazısı, bir takım 
declikodularat sebep oldu. 

Yazıyı, bir kere daba dilG
katle okuduk. itiraf edelim 
ki, sarih bir mi.na çıkarama
dık. Makaat nedir, matuf 
kimdir, bu yazı niçin yazıl
m1'br?. Bu suallerimizin hiç 
birine cevap bulamadık. 

muayyen evsafı haiz deriler ihraç 
lunabilecektir. Bütün deri lhra
atı bu tarihten itibaren kontrol 

altına alınacaktır. * Altın fiatları düşmektedir. 
Dün, Reşadiye altınına 2780 kuruş.. 
an alıcı bulunuyordu. Külçenin 
gramı da 355 kuruşa kadar in • 
miı;tir 

Lastik tevziatı dün 
ikmal edildi 

İstanbul Tramvay İdaresi, güm

rükte bulunan 85 bandajdan Fran
sız hüki'ımetinin müsaadesi üze • 

rine 50 sini çıkarmak için mua • 
melelerini ılıitirmiştir. Bandaj • 

ların gümrükten çıkarılmalarına 

!bugünlerde başlanılacaktır. Bun

lar işlemekte olan tramvaylarda 
kullanılacak ve garajlardaki tram.. 
vaylar çıkarılmıyacaktır. 

-= 

il:zmit (Husu.si) - Vilayetimi • 
zin faal Maarif Müdürü Bedret
tin Ahiskal, Maarif Vekaletince 
bir derece terfi ettirilmiştir. 

İzmit (Hususi) - Belediy-e ben· 
zin tasarrufundan istifade etmek 
ve mevcut hortumların eskime -
mesi için caddeleri arazözle su. 
!atmıyordu. Bu yüzden caddeler. 
de toz halkı rahatsız edip duru
yordu. Nihayet Belediyemiz bir 
!fıçının arka kısmına ince ince de
likler açılarak bir ara-ba vasıtasile 
şehrin her tarafını dolaştırmak 
çaresini bulmuştur. Bu sayede ead. 
deler evvelkinden daha güzel su
lanmakta ve toz olmamaktadir. 

Halk, bundan ziyadesile mem
nundur. 

Bir bll§ka refikimiz: 
«- Ahlak miakinliii-

1nidir? .• 
Diye soruyor ve mevzau 

baba fıkranın uyandırdığı fo
p.a a.lıı:ialere ıütımlarmda yer 
veriy<ır. 

S.,.lemek istenilen bir fik
ıin daha açık yazılmaması, 
bizce ummnun ıüpheaioi da
'ffl eti.en bir hareket olur. 

AHMET RAUF 
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* Bugün, matbuat 3.lemimizio 
ski simalarından cSıyah Gözler• 
omanı müellifi doktor Cemil Sü
eymanın ölümünün bırınci yıl 

önümüdür. 

z 
* Esnaf Cemiyetlerine yenı i

a kabulüne ve eski 3.zaların ka • 
tlarının tecdit olunmasına ha • yı 

zıranda başlanacaktır. 

le 
* Bazı Alman fabrikaları mem
ketimize muhtelif emtia $atmak 
zere tekliflerde bulunmuşlardır. * Galatasaray ve Fenerbahçe 
tbol takınılan yarın sabah An· 

Ü 

fu 
karaya hareket edeceklerdir 

KOL KOLA 
Müellifi: Nizamettin NAZiF 

_ GöriiyorSU11 ya ... Bu bAdise

ie ilen tamamile masumwn. Onu 
metres edindı.ğiıni sanıyorsan 

58.n bunda da aldanıyursun? Asla 
böyle bir niyetim vok. Garson ba.. 
na iblı- biftek. Sen? 

- Ben de isterim .. Peki ,beraber 
yaşadığınız bu beş gü.n içinde ~.en 
bir kat.elik papazı gıbı yalnız gu. 

nah çıkarmakla ıru meşgul ol • 

dun? 
_ Şüphesiz hayır, .ben yanın • 

daki kadından hazzeden bir erke:k 
gibi, 0 da hazzettiği bir erkek • 

ten hiçbir şey esirgeroiyen bir ka. 
jın gibi hareket ettik. 

- Yanı karı koca gibi yaşadınız. 
- ~ağı yukarı.. 
_: Bana aratlığın motörle kot-

u. bir başkası içın mi? . 
- Yoook ... Perihan ~ Iikan. 

dal gümi, Tarabyadan geçerken 
Jooydakı kotraları görünce de • 

nizciliğe merakından bahsetmişti 

de. 
- Bana kotra al, fil.an dıye yal. 

vardı rn ı sana~ 
-Yok. 
- Demek bu kız ne söylerse 

sen derhal onu yapmajla kendini 
ııneobur addediyorsun. 

- Pek öyle değil amma ... N• 
yalan söylıyeyim? Onu sevindir • 
mek hoşuma gidiyor. . . 

- Bu hale bir mana veremıy« 
musun? 

- Bir fevkalfıdelik görmuyo • 
rum ki. .. Esasen insanları sevin
dirmekten hazzeden bir adamım. 
Oldum olasıya bu böyledir. Şimdi 
çok param var. A~la sarfetsem 
•bitmesine im'dn yok. İstanbul uı· J 

Evvelki gun başlıyan lastik 
tevziatı dün tamamlanmıştır. Vi. 
U.yet, şehrimıze gelmiş olan las
tiklerden 250 tanesini daha tem 
etmek müsaadesi almıştır. Bugün
lerde bunların da levziine b~ • 
!anacaktır. Şehrimizde latsik lhti. 
yacı hemen hıç kalmamıştır. 

Vapup tarifeleri 
Denizyolları İdaresi Köprü ile 

Adalar, Yalova ve Anadolu ya -
kası bkeleleri arasında bu sene 
yaz tarifesi yapmamağa karar 
vermiştir. İlkbahar tarifesine ha
ziran ayında ilave edılecek birkaç 
seferle ihtiyaç karşılanacaktır. E· 
sasen ilkbahar tarifesi çok geniş 
hazırlanmıştır 

sana para sarfetmek imkanını ve. I 
ren bir şehir değildir. Bir kotra
nın değeri ne tutar? 

- Büyüklüğüne ,küçüklüğüne, 
denize dayanmasına, motörünü.n 
cinsine. sür'atine göre değişir. 

- Faraza İslanbulda en iyi kot. 
rayı kaça alabilirim? 

- Sekiz on bin liraya ... 
- Yani? Bin sterling .. 
- Eh... vet ... aşağı yukarı.. 
- Mesele değil. Perihanı sevin. 

dırmek için bundan çok daha faz
la sarfodebilirım. 

- Acaba demin sormak iste. 
diğim suali şimdi sorarsam kızar 
mısın? 

Garson, bin itina ile tıpasını çı... 

kardığı şişeyi kolalı peçeteye sar
mış. kadehleri doldurduktan sonra 

kovayıi. yerleştırmişti Naci ka • 

dehini kaldırarak: 
- EvveU. şunu içelim. Bir par. 

ça neş'emiz artsın - dedi • şere • 
fine Semih! 

- Şerefine Naci! 
- Şimdi hazırım. Ateş edebi. 

].!n;m. 

r . - . " .----ADLiYE ve POLıs---- ı·lzmltte Çocok E. Ka-
c. • • • J rumu çalışmaları 

Sahte ım-ıa ıle Fatıh postaba.., İzmit <Hususi) -Şehrimiz ç:o.. • J cuk Esirgeme Kurumu mesaisini 

ll e 5 ID de ll para a m 1Ş1 ar r son günlerde çok arttırmıştır. Ku. 
rum, aza sayısını çoğaltmış, kıy. 

metli öğretmenlerimiz burada va· 
zile almış, iş hacmi genişletilmiş

tir. Bu arada 300 fakir yavru da 
giydirilmiştir. 

Bu iddia ile Adliyeye verilen çil gençten 
bfrl sorgu neticesinde tevkil edildi 

Mehmet Aytekin isimli bir genç 
namına gelen 13 liralık posta la-
valenamesi muhteviyatını, mühür 

ve imza taklit ederek Fatih pos • 

tanesinden ~kıneğe teşebbüs et • 
tikleri iddiasile, Turgud, Orhan 
ve Şehap adlı üç genç, dün Adli-

- Şu ... Son beş gün içindA! =· 
feaiğin on sekiz bin liranın he
sabını öğrenmek istiyordum. 

- Öğrenmeden duramaz mı • 
sın? 

- İdare genel direktörü değil 
miyim? 

- Kaydet defterine öyle ise. 
Bir çift küpe dört bin lira. Bir yü.. 
zük dört bin lira. 

- Vay vay vay! 
- Dişin mi tuttu? Bir broş se-

kiz bın lira. Bir bilezik iki bin 
lira. 

- Bır bılezik almıştın, şimdi de 
ik.incı bileziği mi aldın? 

- İlkinde saat yoktu. 
- Mükemmel. Elmas, kotra, ko.. 

nak. Şöyle böyle Perihan sana 

otuz kırk obin liraya mal oluyor. 

Bu derece pahalıya satın alınan 

bu malı başı boş bırakacağını pek 

sanmıyorum. 

- Kasamda mı saltlıyacağııru 
sanıyorsun? 

- Hayır amma, koynundan ve 
yatağından ayırmak istemiyece • 

~eye verilmiştir. Turgud, suçu di
gerlerıne _atfetmekle, diğerleri de 
bu ışle alakalarını inkar etmek • 
tedirler. Sultanahmet İkinci Sulh 
Ceza mahkemesinde sorgulan ya. 
pılarak, Turgud, tevkii olunmtıf
tur. Orhanla Şehap salıverilın. tir 
Tahkikat genişletilmektedir. ~ · 

ğin anlaşılıyor. 

- Aşık olduğumu mu iddia e
deceksin? 

' - Görünürde vaziyet bu. 

- Seni temin ederim ki alda • 
nıyorsun. 

- Rezzanın evinde onu görür 
görür görmez gözlerinin karar • 
<lığını, etrafdaki!eri göremediğini 

ne hallere girdiğini biliyorum. 

O zaman iş sarpa sarar gibi olun
ca bir manevra çevirdin. Yan çiz.. 
din. Bu sefer, davayı halletmekte 

kı".'.n büyük bir vasıtalık göster. 
dıgı anlaşılıyor. Rezzanın evinde 

kıvıramadığın işi şehrin dışında, 
tenha bir kahve odasında kıvıra
'lıildin. 

Ve kadehini kaldırarak ili.ve 
etti: 

- Tebrik ederim patron! Peri
han zarif, güzel ve t'eII!iz bir kız. 
dır. Daniş ile hiçbir münasebeti 
yoktur. 

'V'-" kH'J D - '""' ......... anişi Cavidan 
tarafından seıvild.i~ine inandırdı.-

Çocuk Esirgeme Kurumu de • 
miryolunda yeni bir bina tutarak 
orada çocuklar için muntazam 
bir kütüphane de tesis etmiştir. 
~urada bir öğretmen de buluna • 

rak nezaret etmektedir. 
Cevdet Baykal 

ğın kadar kolaylıkla beni Periha. 
nın aşkına inandıramazsın. 

- İnan, inan. Kadınlar daima 
·budalaları severler. 

- ne dedin? 

- Budalaları severler dedim. 
Budala olmadığını da inkar ede. 
cek değilsin ya? Senin kırk bin 

liraya satın aldığın ıbu kız ... 

- İleriye gitme! 

- Emredersin patron. 

- Hayır. Senden bunu bir dost 
gibi rica ediyorum. Zira mu-have
reyi ilerlettikçe hatayı büyütü • 

yorsun. Seni şerefimle temin ede. 

rim ki Perihanı ne metres edin

mek -niyetindeyim, ne de bir izdi. 
v~ projesi hazırlamış bulull'\l • 

yorum. Hayır. Prihan bir başka 
kfünatın yıldızı, .ben bir başka 
dünyanın insanıyım. Hem aranuz
da büyük l:ıir yaş farkı da var. 

- Asıl tehlike bu yaş farkında 
ya. İzdivaç içiJı ildniz biçilmiş kaf.. 
tansınız. 

( Arlcea ıı<ır j 

Her zamana söre fikirler 
tabiidir. Vekayün geleceğio 
yelle bilemiyen için bir çok ~ 
malleri &ÖZÖD.ll.De getirmek 41 
mertebe zaruridir. Zaten istik n 
a.ı çok isabetle tahmin etoı~ 
türlü türlü ihtimalleri düşüıı 
kadar hayal kuvvetine de sabiP 
mağıı benziyor. 
Yalzız ihtimalleri yürütürk . S 

fada nikbin olmamak gerek. JI 
nikbinlilrte ileri gidilmiyecek. 

ümit ve cesaret eksilmiyecek· 
türlü ihtimallere karşı neler 
pılacağı düşünülecek. Her b 

birçok kabiliyetleri işletirmİŞ· 
çen sefer muharip la.rafların b 
sinde derece derece azim ve k• 
sahibi olmakla meşhur ad•"' e 
görüldü. Tabiidir ki bu harP ~ 
öylelerini çıkaracak. 

Bu başlangıca neden lüzuııı' 1~ 
Şundan dolayı: Ha1pte daha ç< i 
günler geleceğini dü~ü nmL.~. ıı ~t 
bir nikbinliğe kendiler ni kaP ~ 
mıyarak dahn ziyade boşa gi 
yen ihtimalleri a) farca C\'vel 
şünmüş ve yazmış olan İııg:li1 

rin yüriittüğii bazı nıütntcıı 

şimdi tekrar gözden gcç;rınck 
rakı ile. llcr zanıana göre fikİf 
olmak ne kadar tab.ı ise A ,·r 
harbi başladığı ilk aylarda da 
manyanın abluka altına alın 
ile İogföz tarafının harbi ~ 
lehine neticelend'relıilmesi 

kolaylaııacağı iiınit edilmişti. 
bir ınisal. Yoksa tat'i netice a 
kadan beklenmiyordu. Gerek 
lukanın tesiri, ve gerek Alına~ 
da ihtilal çıkacağı Lah:,ıeri " 
rinde türlü türlü ümitlere k• 
mamak liizııu geldiğini vatan 
!arına hatırlatan sal1ihiyetlaf 
giliz, Fransız kılıç ve kulem sab ~I 
leri eksik değildi. Sırası ge!dt t 
onların ne dedikleri Jazıtıııı~ t 

Bir kısım İngiliz askeri nıııb 
rirleri geçen harpten aldıkları ti 
!erle ortaya bazı mütalealar k (· 
muşlardır ki bunların huliı• 
muhtelif cepheler uçmaktan~' 
kinme~lir. Eğer, diyorlar. gr il 
seter lngiltere birçok cephe! 
harbi kabul etmek nıecburiyrl' 
girmeseydi de bütün kuvvetini 
yerde toplıynbilseydi hem ok• 
paramız gitmez, hem de o k• 
çok zayiat vermezdik. Garpla 
cephe ,şarkta birkaç ceplıc, P. 
kada, Asyada hep birer sıı 

meşgul oHlıık. Halbuki asıl ht 1 

neydi?. Al,nanyanın knvvctiııi 
mak değil mi?. Bunu AvrııP 
yapacaktık. Bu maksada ,.a 
tan sonra diğer tarafların işi ~ 
mazdı. Bu seferki hnrp de 
benzemesin. İngiltere kU\·,·t1 

öteye beriye dağıtarak uğra! 
sın. Fakat kuvvetlerini bir l' 
toplıyarak nsıl varılması elz<~1 

lan hedefe vasıl olnıağa çalı"" 
Bu fikirler harbin bugiiP ' 

müşkülatı başgöstcrıneden r' • 
ileri sürülmüş oldu"u iciıı bclkı l"> ~ ., 

o kadar nazarı dikkati celbctn11
• 

bilirdi. Lakin vekayi onlara · 
radan başka bir ye~ilik verıı• 1 ' 
luyor. İogilterenin biitiin ku(' 
!erini bir yere toplıyarak we: ~ ı 
gerek Avrupa kıt'asında oluP 
tenlere, gerek Afrika ve AsyB' 
hillerinin, denizyollarıoın u{:t'1 

cağı tehditlere karşı bir :ıaıtl~ 
çin göz yumması ilk zamaPlı~ 
tasavvur edilmesi müskül ııal 
dendi. Bilakis daha ziyade ibti 
verilen keyfiyet birkaç cephe~' 
gilterenin kendini giisterecef:'i 
muştur. Bu tarzda ihtimal ~~' 
ken"llaha ziyade hissiyatın ' 
olduğu sonradan farkediJiyO 
Halbuki bilhassa harp en ine' 
hesap işidir. Yukarıdanbcri fi~ 
ler hulasa edilmek istenen zii~ 
nin noktai nazar1nca eskiı!eJl ~ 
birer kat'i hakikat diye suY11 

mülahazaların artık münak• 
zamanı gelmiştir. İngilterenin J 
Avrupada, hem Asyada, Jıcıtl 
rikada, şurada burada muhat' 
ye tutuşarak kendini gösterPJ 
evvelce arzu edilir hareket1<1 

olabilirdi. Lakin geçen hatP 
1 

gibi arzular ve mülahazalar 
zünden hem uzun sürdü, 1ıeıı' 
pek çok kan dökülmesine •' 
oldu. Bu harbin icapları da ' 
göre dü~üniilmeli. 
. Bu noktai =zardan bak~1 'ı 
Ingiltere buı:iia kendini iç•~ j 
çıkılına':! bir vazi \'l'fc ~oknıtı~ 
ğildir. Daha kuneılcrini daf:'11 

mış olarak ilerU.i için lıuıtl' 
bilecektir. 



ykuş iki 
altınına 

b11 çetin mücadelenin 
günleri de olabile

diiklcri için bir takım 
..-........ ra.rak kendi ken-

Cebelüttarıkta bir za
manlar mahsur kalan ln
gilizlerin neler çektiğin-

den bugiinküler m~tanet 
ve tahammül deni alıyor-
lar .• 

Uyorlar. l\liişküliitı 
ek, tehlikeyi gizle-

8b~ hasletleri vardır.Bu 
•ksonlann asırlardan
~e yetişmiş olduk-

ııa kadar devam edea, nihayet ln
gilterenin galebesile yine Cebe
lüttarıka hakim kalmasına varan 
bu muhasara esnasında mahsur 
İngiliz askerine kumanda eden 
General Eliot fedakarlık ve sebat 
hususunda gösterdiği misallerle 
bugün de adı unutulmıyan bir 
kumandandır. Emri altındakilerin 
sabır ve tahammülünii, kuvvei 
maneviyesini daima yiiksek tut
mak için evvela kt!ndisinin metin 
ve mütehammil olması ne derece 
elzem bulunduğunu iyice takdir 
eden bu İ\lgilİz Generali diğerle
rinden ayrılmamış, onlarla bera
ber açlığa katlanmıştır. Kuman
danın feragati iyiden iyiye_ belli 
olunca emri altında bulunanlara 
açlık ve mahrumiyet daha hafif 
gelmiştir. 

. babalarından mi-
\it hal olsa gerek. Bu

tek diğer bir rnezi
Yi gördükçe kuvnt 
İni topılyabilmele-

"ıırhlamak. 
turulan suallerden 
: Cebelütturık haki
ileınez mi?. 
hayayı beraberlerine 
llya ile İtalya Akde

İngilizler aleyhine 
ı... .. bir harekete geçmek 
:""'Qen Cebelüttarıkı al

lla etmesinler?. Şu ol-
diye hep nikbin

ıa yürütmek hele 
~e emin olmıynn bir 

için İngiliz askeri 
• lapanyanın da mih
. leçtiği takdirde ne 

· tetkik etmekten, 
t tan kendilerini ala-
•kat İspanya varsın, 

Un. "Oç sene çektiği 
açtıfı yaraları iyi 
Ne kadar süreceği 

'- hir harbe bilhassa 
•teybinde olarak iş
il kendini korsun ... 
ar İspanyolların bi-

IL tı.aıyarak şu noktada 
.""llllb geliyor: 

İngiltere aleyhine 
. tlerile beraber ola

iii farzolunursa mih. 
4\kdenizde müsait 

~cude gelecek. Afri
)ollar elindeki kısmın· 

l toplar nr. Bu top-
ttarıkda İngilizlere İf 
~ulıtemel. İngilizler 
~ca, fakat kat1iyet 

!ıtııSCSyJüyorlar ki Cebe· 
"dafaası için hiç bir 

edilmemiştir. Her
----.. ~ , nereden gelirse 

• inden fazla mu· 
~ıılapcaktır. Artık 

Aıniralleriııin İm
.l,.~arıaı müdafaa içia 
·.~arı bahsine dahil 

de İngilizlere ha· 
~ et Dıühim bir keyfi
~ Cebelüttarıkda ltir 
~ ~aykuşun 2 İnıiliz 
4t-.aı cüaler olmuştur. 
"-.~İ var ki lnıiJiz. 
~tt.rıkı şimdiye ka-

etınenin ucuza mal 
~lermeğe lifidir. Bu 
! ~ ve ispuyol kuv· 
""~ Celtelüttankta
~ .... ulıasara altına al· 
~rilie kıtlık başıös
tı_ illa ae varsa o ka· 
\ıı.... llıaııştır ki ltu arada 
~hile ne kadar pa

:tı_ il yine İngilizler 
t. 

~tarihte Cebelütta· 
~ a hir muhasarası ... 
~ ... e, 7 ay ve 12 gün 
t llatlJEavemetin buıün 
~~~İharla kaydetlilen 

1 \'ar. 
::::do 1783 fUhata-

Düşman tarafının silahça üstün
lüğünü unutmamak lazım: O za· 
man bir Fransız mühendisinin 
kullandığı toplarla Cebelüttarık
taki İngilizlere karp açılan topçu 
ateşi pek şiddetli oluyor, çok 
devam ediyordu. Bir taraftan da 
Fransız ve İspanyol kıtaatı kara· 
da kendilerine en eh·erişli yer
lerde mevziler temin etmişlerdi. 
Fakat yine Cebelüttarıktaki mah
sur İngilizler nihayet bundan da 

. kurtulmuş, o zamanki İngiltere
nin başına açılan daha nice dertler 
)er gelip geçmiştir. Mazideki ders. 
ler hal ve istikbal için faydalı o
lagelmiştir. Bir milletin uzun bir 
tarihe malk olması ona lazım ol· 
duğu zaman kuYvet ve metanet 
menbaı teşkil eder; diyenler ya
nılmamı1-

• • 

~HALK---.. 

____ ..__.OTUNU 
lı V• ltfi Arıyanlar, 
ıilıayell.r, ,.,,.enni
I• oe ma,lıall.,. 

Bir genç her nevi İ§ arıyor 
25 yaşında elektrik ve her nevi if· 

lerden anlar müstait bir genç kannat
kAr bir ücretle iş aramaktadır. Muh
te~em is sahiplerinin uaren Clbalide 
inhisarlar Matbaasında mUretUp Ba7 
Samiye müracaatıan rica olWlur. 

İt anyonım 
Ortamektep mezunu •enç bir kı

zım. Yaşım 20, daktilo bilirim. Mail 
vaziyetimin darlığından dolayı çalış
mak mecburiyetindeyim. Yazıhane 
veya herhangi bir milessesede mOna
slp bir iş arıyorum. Taliplerin Son 
Telgrafta MuallA rwnuzuna müraca
atlan. 

İt hayatına yellİ karıımak 
isteyen geaç bir kıs 

Yazısı dilzgfin, biraz daktilo bilen ve 
ortaokulun a inci sınıfına kadar oku
muş 17 yaşında bir kızım. Ailevt va
ziyetim dolayısiyle hayatımı, istikba
limi kendim çalışarak temin etmek 
mecburiyetinde bulunduğumdan it 
sabasına atılmak istiyorum. Bana iı 
vermek suretiyle hem himayeye muh
taç bir kıza en bilyfik bir yardımda 
bulunacak ve hem de onun istikbalini 
hazırlıyacak olan yazıhane, hususl 
müessese ve emsali iş yerleri sahiple
rinin Son Telgraf Halk Slitunu Se
mahat ismine muracaatlannı diler ve 
kendilerine ~imdiden en derin minnet, 
şükran hi!rlerlyle teşekkürü bir borç 
bilirim. 

Gelen it •erme mektuplan 
Bayan N. D: c İstanbuldan> - Ba

yan Meral cistanbuldan> - Bayan S. 
K. cLüleburgazdan> - Mektuplarınız 

vardır. 

fi de Seveceksin ! 
\'azan : ETEM İZZET BENiCE 

:•la.ıışıaı galiba .. 
otıı"karıya çıktı, bana 
ll'ı. evi dolaştı. Anlıyo
~ dinlenmeden bu 
tt~ İ kontrol ediyor. 
l\ •ıaaazın gelmesi de 
~ ll'ırna. niçin kontrol 
tra ~ti kestiremi~ orunı. 
.. Una sebep hizmet
"t.ı· to •, adama •eler siy· 
l~~rn? Kendisi bana 
l •Yer: 

cide iılerim biraz ıev-
llttn için erken çıka· 

"au \e l:l eve gelşhule yi-
l ~a~laına'l ınca: 
tııi; illan dn değru ol· 
~ lıizınctci alsak. Ya

•ffet en de getir· 

1 
Decli. 

. - Eskisiain bir daha bu. n:e 
dönnıcsıne imkan yok. Yeaı hır 
hizmetçi arayalım .. 

Dedim .Sonra lakırdıyı bir hiçi
miae getirdi. 

- Sokak kapısının bir ana'htan 
da bende olsa feaa elmıyacalr... 

Dedi. 
- Evde hizmetçi yok. Sen 1t1ef· 

gulsün. Belki evde de olınıyabilir
sin. Bir 'yedek anahtar beniın Ü· 
zerimde bulun1Ras1 herhalde iyi 
olacak .. 

Diverek nektai nazarıaı mihla
faa ~tti. Aksini ıwüdafaa etmek 
şüpheyi üzerime cclhetmek· ola
caktı. 

_ Ha,- hay, btr çilingir getirt.. 
Yahut da ev sahi itinde fazla annh· 
tar , ·arsa aL 

ili ı ı n· il 
zamanı geldi 

Yeni mahwl gelmiye baı
ladığı için, Fiat Mürakabe 
Komiıyonu beyaz peynir Ü· 

zerindeki narhı kaldırdı. Bu, 
demektir ki, beyaz peynirin 
daha fazla yükıelmesi ihti
mali artık varid değildir ve 
hatta, bir miktar ucuzlaman 
makul ve mantıkidir. 

Ucuzlamaıını temenni e
deriz. 

Bu arada, bir nokta üzeri
ne parmak baımak iıtiyoruz. 
H atırlaraınız )li, F iat M üra
kabe Komiıyonunun bütün 
müdahale ve l8Tarına rağ

men, bir zamanlar, lıtanbul
da beyaz peynir bulunmamıı 
ve halk peynir•~ kalmııtı. 

Mesele lxuitti, toptancı tüc
car veya diğer bazı açık göz
ler, peyniri •aklıyorlar, da
ha pahalıya satmak iıtiyor-
lardı. Bunların ileri aürdük
leri iddia da İu idi: 

Peynir yok! 
Yalan.. Peynir vardı. 
Şimdi, peynirin var oldu-

ğunu iıpat etmek ve ortaya 
kaymak çoi! kolaydır. Yeni 
mahsul gelmiı ve peynir bol. 
lanmıı.. Vaktiyle peynir aak
lıyan tüccarın elindeki eıki 
maldan bakiye kalan piycua
ya riiriilttcektir. Şimdi, tetilı 
davranıp, kimlerin, ne milf. 
tar peynir çıkardığına dilt
lıat etmeli ve yalancı aahte
karları el kiırı umumiyey• 
teıhir etmelidir. 

BVRHAN CEVAT 

Şimdi artık örümcekler de gö
rünmlye başladı. Bazı kimseler 
örümcekten korkarlar, nefret ve 
istikrah dll)'arlar. 

Halbuki örümceklerin hemen 
hiç biri zehirli olmadığından, 
bunlar korkulacak mahluklar de
iildir. Bunlardan iğrenmek ise 
herkesin tab'ına göre değişir. 

Bununla beraber, bazı örüm
cekler kaz3.ra vücudün bir yerin
den geçtikleri zaman, burada ha
zan cilz't bir kırmızılık ile bera
ber hafif bir şiş hasıl ederler ve 

o mahalde cildin yumuşaklığına 
ıöre, az çok kasınma dahi husule 
ıelebilir. 

Ehemmiyetsiz olan bu hal kar
şısında bilhassa çocukların pelc 
telAş göstermeleri mümkündür. 
Bu kısmı, içine biraz sirke veya
hut amonyak damlatılmış su ile, 
yahut kolonya ile yıkamak kflti
dlr, kasıntı ve kabarcık zail o
lur. 

Örümceklerin bir başka fay
dası vardır ki, bugünkü tababet 
bu !aydalanııdan istifadeye te
nezzül etmez. Maamafih söyliye
lim. VUcudün bir yeri kesilerek 
kan nkmıya ba~hıtfığı zaman, bu
raya örümcek atı konursa, kan 
diner. Ağ tıpkı kav gfbi akan ka
nı mas eder ve pıhtılqtırır ve 
tekrar akmasına mAnl olur. 

Dedim. Herhalde hu cevabım 
~ok yerinde oldu ve.. yüzünde 
dağılan çizgilerden kendisinin hu
zur ve emaiyet bulduğunu hisset
tim. Zatea ltenim de ona vermek 
istediiim bundan haşka bir şey 
değildi amma isabet oldu da ne ev-
de hizmetçi, ne de onda anahtar 
bulundu. Yoksa dananın kuyruğu 
bugiin aramızda feci bir halde ko
pacaktı. Ben. Salihle a~·rılırken 
hiçbir skandal vesilesini ele ver
mek istemiyordum. Hatta, Halil 
Necip saisa ve tekrar benimle kar
tılaşır da evlenmek me\'Zuu bah
selursa, muhakkak !<i, evlenınemi 
gedktirir ve hatta bir başka şe
hirde onunla e\'lenirim. Ta ki, hak
kımda hiçbir dedikodu vesilesi 
kalmasın. 

Hoş bütün bualar da hul~·atlan 
ltaşkn hirşe;)' değil. Daha ortada ne 
HaJil rrecipten halter var, ne de 
olsa bile benim oRunln evlenmem 
ilıtimnli. Bakalım çocı;k beni sev
mekle beraber benimle r\'lcnmcyi 
hic düc;" ıdii mii?. Belki de, hiç 
beyle birşey diişünuıüş de~ilclir. 

MAHKEMELERDE: 
Doktor mu, komisyon
cu mu, muameleci mi? 
" Nerenin doktoru be?. Ben onu 
tanırım .. Manitacının daniskası .. ,, 

--t=Yazan: Bt)SE'l'IN BEHÇET =1--
- Şuna da bak .. Bu da doktor. 

muş .. Doktora ki taksi... 
- Nerenin doktoru be?. Bu, 

bal gibi dolandırıcı .. Ben bunu içe· 
ridcn tanırım. (Hapishaneden de
mek istiyor). 

- Yahu, herif anlattı .. Doktor
muş .. Doktormuş da, bir kaşkari. 
ko yapmış, enselenmşi.. kodese 
tıkmışlar.. Doktorluğuna doktor
muş amma, hem de manitacı imiş. 

- Yok lbe .. Bu, manitacı.nın da. 
niskası .. İçeride bundan d-ers a -
lanlar çok oldu. Mal bu 'be, mal.. 
Hangi doktor .. Malın gözu .. 
Hakkında konuştukları adam 

mevkuftu. Kıyafetine bakarak ibir 
hüküm vermek lazım gelse, dok
torluğuna pek inanılamazdı. 

Her ne olursa olsun, iki bıçkı· 
nın ıbirıbirlerine cmal be.. Malın 
gözü be ... > diye tez.kiye ettikleri. 
ne göre !her halde benim için en
tresan bir adam olacaktı. 

kadar anlamaz. Neyse, Kontrat 
var ya!. Eve yerl~p oturduk. Bu 
da geldi. 

- Güle güle oturun valde .. 
Memnun kalırsanız gelecek sene 
kontratı tazeleriz. dedi.. Gitti. 

Ay başında, kapıcı geldi: 
- Bey aylık istiyor .. Fazla ge

ciktirmeyin.. Bugün yarın hazır 
edin! dedi. 

- Ayol bey şaşırdı mı? Aklını 
mı oynattı? Çıldırdıysa Allaha 
yalvarsın! dedim. Ne aylığı isti
yor? Yıllığını peşin aldı ya! .. 

- !Hangi bey? dedi. 
- Ayol işte apartıman sahibi, 

doktor Halit Bey.. dedim. 
- Doktor Halit Bey apartıma

nın sahibi değil ki ... O kirala tuL 
tu. Bir aylık peşin verdiyid .. Kon. 
tratı size ciro etti. Her ay, aylığı 
siz vereceksiniz .. dedi. 

G<>zlerimle, mütemadiyen onu 
takip ediyordum. Ga~t sakin, 
müteve!kkil, hareketsiz oturuyor. ! 
du. Yalnız, siyah, zeki gözleri, fıl-

1 
dır fıldır, etrafı tarıyordu. 

Sonra işi anladık .. Meğer; apar
tımamn saMbi müteahhit Celal 
Beymiş. Bu ondan kirala tut -
muş .. Bir aylık peşin vermiş. Hem 
de, kırk beş liraya tutmuş. Bize 
beş lira fazlasile ciro etmiş. Bizim 
altı yüz lira gitti gider, dahi gi
der. Çağırdılar: 

- !Halit.. Safinaz! .. 
Jandarmayla beraber mahke. 

meye girdi. Davacısı da, yaşlıca 
bir kadındı. 

.Hakim: 
-. Davanızı anlatın! dedi. 
Kadın anlatmağa başladı: 
- Beyoğl~ tarafmda rahatça 

lbir apartıman arıyorduk. Bir tel. 
lal bulduk. Bizi bu adamla tanış· 
tırdı. Konuştuk: cBen doktorum .. 
Biı apartımanım var. Bir katı boş. 
Kiraya vereceğim .. Siz de apartı.. 
man anyormuşsunuz.. Görün .. 
.Beğenirseniz tutarsınız.> dedi. 
Beraber gittik. Taksim tarafında 
bir apartımana girdik. Birinci ka- 1 
tı boştu. Kapıyı anahtarla açtı. 1 
Beş oda .. Bir mutfak .. Affeder • 
siniz bir ayakyolu, bir banyo da-
iresi vardı. Sıcak, soğuk suyu, 
gürül gürül akıyordu. Karelüf eri 
(kalorifer olacak) elektriği, ha -
vagazı vardı. Odalar ferah... İki 
odanın arasında bir camlı bölme 
vardı. Onu açınca, iki oda birleşip 1 
•büyü kbir salon oluyordu. 

- Fuzuli tafsilatı bırakın da, 
asıl davayı anlatın!. 

_ Apartımanı beğendim. Pa • 
zarlığa başladık. Altmış liradan 
tutturdu .. Elli liraya indi. Biz de 
kırktan başladık .. Elli lirada u -
yuştuk. Damadım dışarıda tüccar· 
dır. Bir kızım, üç tane de toru -
rtum var. Hepimiz ibeş kijiyiz . 

- Bırakın efendim şimdi to • 
runlarımzı da, davanızı anlatın!. 

- Elli liraya mutabık kaldık. 
Bir senelik peşin istedi. 

- Altı aylık verelim, dedim. 
Razı olmadı. Nihayet bir S"enelik 
peşin vermeğe karar verdi~. ~ltı 
yüz lirayı, tıkır tıkır aldı, gıtiık .. 
Katibi adilde bir kontrat yapıldı. 
Kontratı bana verdi. Benim pek 
okumam yoktur. Bizim kız tla o 

Birço~ işıklar gibi yalnız hissine 
bağlı \'e şehvetini tatminden ba9-
ka birşey düşünmiyen neviden de 
olabilir. Fakat, Halil Necibin ba
na verdiği teselli ve ümit onu de 
riist ve aşkına bağlı saymamda
dır. Niha~·et cinnet derecesine 
yiikselen bir aşk gelip geçı.·i ol· 
mamalıdır. Eğer, sözümii dinledi 
ve bir unutma seyahatine çıktı ise 
bu onun aşkının derece ve hq~ı 
bakımından dddi bir smaç ol.'
caktar. 

Bakalım, aşk mı daha galip gele
cek, yoksa şuur ve irade mi?. Rl•· 
nu netice gösterecek \'C.. ben bu 
netict'yc en yakın bir halde hu
lunuyorum!. 

SON MEKTUP 

Aman ne katlar iyi .. Ne kadar 
iyi. Tam dar güniimde yetişti. Ko
ıniser baham beni İstanbula çağı
rıyor. Bu davetten istifade ctielti
Jir de fstanbula gidebilirsem her 
şey hallolur. Fakat, babam hazin 
şc~ }erden bahsediyor ve .. diyor ki: 

.. fstanlml çok kötii. Harp zen
ginlerinden başka kimsede takat 

- Davanız bu.. Altı yüz lira 
dolandınldığınızı iddia ediyor • 
sun uz? 

- Evet.. Altı yüz liramı isti
ıyorum. Ondan alın .. Ev sahibine 

• 1 
verın .. 

- Ondan alıp ev sahibine ver. 
rnek bizim işimiz değil .. Biz, ka
nunun icabına göre ıhareket ede. 
riz. Oturun!.. 
Kadıncağız oturdu. Halit ayağa 

kalktı. Hakim soruyor: 
- Siz, doktor musunuz? 
- Hayır! 
- Peki apartımanı kiralarken, 

kontratı Safinaza devrederken 
doktor olduğunuzu söylemişsiniz .. 

- Hayır! Kimseye böyle birşey 
söylemedim. Ben, muamele takip 
ederim. Komisyonculuk yaparım. 

- Birlikte kaydınız var mı? 
Komisyoncular Birliğinde .•• 

- Hayır! Eskiden yapardım. 
Çoktandır komisyonculuktan vaz 
geçtim; muamele takip ediyorum. 

- Peki., Hakkınızdaki iddiayı 

dinlediniz. Ne diyeceksiniz? 
- Efendim.. Ben apartımanın 

o katını kiraladım. Sonra, bir it 
için taşraya gitmek icabetti. Kon
tratı Safinaza ciro ettim. Altı yüz 
lira aldım. Aylığı her ay ben ve. 
recektim. Vaziyetim bozuldu; ve
remedim .. Borcumdur, veririm. 

- Peki.. Bundan evvel de hep 
böyle mi olduydu? Sizin bu ne. 
viden bazı sabıkalarınız var. 

- Vallahi efendim .. İtimat bu· 
yurunuz ki, her seferinde bir tür
lü aksilik oldu. Bütün hüsn üni. 
yetime rağmen, her zaman, zan 
altında, fena mevkide kaldım. 
Yoksa ... 

- Peki.. Siz de oturunuz!. Şahit 
Celali çağır ... 
!Mübaşir seslendi : 

<Devamı 5 kwıt Sa.hilMe) 

= 
kalmadı. Millet açlıktan kırılıyor. 
Tifo, tifüs salgın halinde. Yeni ço
cuk doğmuyor, doğanlar da ölil
yor. Millet bütün bunlara vatanın 
kurtuluşu davası karşısında da
yanrnıya hazır ve da~·anıyor. An· 
cak, felaket bu yoldaki itimadın 
sarsılmış olmasında. Miithiş sui-
istimal, iş başındakilerin kemlile
rİRi düşünmeleri, zenginlerin pa
ralarını harice kaçırmaları, harp 
kabinesinin şaşkın ve sakalı kap 
tırmış bir halde bulunması ye' ~i 

arttırıyor, ümidi kırıyor. istaa~ul 
hastaneleri malullerle ve yaralı-
larla dolu. Büyük evler bile has
tane yapıldı. Kurtuluşumuzu teh
dit eden darbeler karşısında Aciz 
ve zebun bir vaziyet idame ehnek 
hele biıi felikettea felakete silritk
lüyor. 

Cephelerden ıeletı ha 1'erler de 
kiHü. Rus ortkıJan Suşehrine ka
dar gelmiş. Şamın da tehdit al
tında olduğa halter '\'erifö or. Bel
kisi n Giineşi kayltettiktr'l senra 
seni de kay~ebnekteR ko uyorum 

( ı\ Vu) 
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IK DAM 

B. Pro!e6r Hüseyin ŞUkrü Baban 
cÖbür uçta> isımll bugünkü bq 

yazısında Almanyanın Balkan Yarun
adasınin istil!isını :fillen blUrdliinl 

ilAiı ettikten sonra ana taarruz hedefl 
Büyük Britanya adalar kalmak esası
na sadık bulunmakla beraber Mısır ve 
İspanyada asker!, siyasl hareketlerine 
hız vermi;ı olduğunu söyliyerek: 

cBalkan meselesinin tasfiyesi, Mısır 
harekıltına ba;ılanmış bulunması İs-

panyayı artık sarih bir vaziyet almı
ya sevkedebilir. Hariciye Nazırı Ge-
neral Frankoyu esasen istediği tiçli 
Pakta iltihaka imale için elinde koz
lara rna1ik bulunuyor demektir. Bil
hassa Msır harekatı daha seri bir in
kişaf gösterirse Üçüzlı.i Pakta iltihak 
edildıkten sonra İngiltere aleyhine ha~ 
rekete geçmek için birden fazla sebep 
bulunabilir. 

Fransız ia;ıe müııkülAtı ve ablokadan 
çekilen istırap ileri sürülerek bunun 
gevşetilmesi istenebilir. Fransanın da 
üzerinde durduğu bu bahiste Büyük 
Britanya fazla mfilAyim davranamaz. 
Bu dn bir aldka kesilmesi sebebJ ola
bilir 

Yhut daha açık bir harekcUe iki a
sır e\'\ el bir sürpriz ile İspanyadan 
almmıs olan CebelUttank'm iadesi ta
lep olunablr ve o zaman İspanya or
dusu muhasamata geçebilir. Böyle bir 

hareket de zaruretiyle ittifakları do
lııyısiyle Almanyanın askerl yardımını 
istiluım edebilir. Esasen Alman kıt'a
ları, İngiliz gazetelerinin rivayetine 
göre, Bayon civarında şimdiden top-

• lanmış bulunmaktadır. 

Almanya askeri muvaffakıyetlerin
den siyasi istltadeler temin hususun-
da dnklka ve fırsat kaçırmak niyetin
de olmadığını sarahatle gösteriyor. 
Büyük Brltanyanm faal bir politika 
ile bilhassa Madrit üzerinde tesir icra 
etmesi icap eder. Orada en büyük 
diplomatlardan biri Samuel Hor se.fır 
olarak bulunmaktadır. Bauın bir sefir 
bir orduya bedeldir.> demektedir. 

CUMHURiYET 
B. Yunus Nadi cHarbin neresinde

yiz?> isimli bugünkü başmakalesinde 

harp baslıyalı 2 yıla yaklaştığı halde 
yeşil çuhalı sulh masasının kurulaca
ğı günün henüz uzaklardan bile sezfl· 
mediğini söyliyerek: 

cİkincl senesine yakla§an harbin 
daha ne ka<Lar sürebileceğini tabmJn 
etmek güç olmaz. Gerek Almanlar, 
gerek İngilizler karşılıklı vaziyetleri
nin mühim noktasını billyorlar. A· 

rasıra bazı seyircilerin de gürültilye 
gittiği acayip bir boks maçındayız. }fer 
maçta tarafiar karşılarındakine ken
di lf!Svilş sistemlerini kabul ettirmek 
isterler. Burada da 6yle oluyor. Al
manya serl yumruklarla hasmını bir 
an evvel yere sermek emelinde. Onun 
adaleleri kuvvetli fakat nefe.i darca-
dır. İngiltere ise, tamamen aksine o
larak, dayanıklı bir nefese mukabil 

biraz ge;ıvek bazulu. 
İkinci raundun bitmesine az bir le)' 

kaldığı halde maç daha ne kadar llO.
recek bilmiyoruz. Yalnız tahmin edi· 
yoruz ki, neticeyi almak için her Ud 
taraf da daha pek çok yorulacak, ter
Jiyecek ve dünyayı da beraber üze
~ektir.> demektedir, 

YENi SABAH 

B. Hüseyin Cahlt Yalcın cİtalyan
lara karşı Almanlar> isimli bueQnldl 
başmakalesinde İtalyanlarla Alm&Q78 
arasındaki" mfinsebeUerden bahset
mekte ve: 

cAskerl sahada İtalyanlar ancak bir 
safra gfbl telAkki edildlti ve icabında 

• ~ 
llmrll1R1:1~·1!1> •• 
40 Ura maa,11 sek
reterıerıa elbette · 
191r WeU vardır 
Artık aabnm tükendi, da. 

ha fazla tahammül edeme. 
yip, bugün baklayı ağzımdan 
çıkaracağım. Filvaki, aıağı
ya yazacağım ıeyler, daha 
ziyade, biz gazetecileri ve 
mesleğimizin huıusiyetlerini 
ali.kadar eder amma, niha
yet, bu mevzu, dolayısile bü· 
tün okuyucuları tatmin eder, 
dütünceaindeyim. Çünkü, ev• 
veli, bahis para bahsidir. 
Sonra, bahis, dedikodudur, 
sonra, babiı, bir bakıma if
ıaattır. 

Babıali caddesinde bir çok 
sazete çıkar. Allah arttırsın, 
bunların aayııı hergün ziya• 
deleıiyor. Şöyle böyle, latan· 
bulda çıkan günlük gazeto
lerin yeklınu 20 ye yakındır. 

Bir gazeteyi, Yazı lıleri 
tdüdürü çıkarır. Bizim cad· 
dede, bu iti yapan arkadaıa 
Sekreter, deriz. Sekreter, tec
rübeli gazeteci, emekdar ga• 
zeteci, olgun gazeteci, kiya• 
setli, ferasetli gazeteci olmak 
iktiza eder. Her sekreter böy· 
lemidir, orasını bana sorma
yın .. Ne iae .• 

Bu iti yapan arkadaıların 
maqma gelince: ayda 400 
lira alan ,sekreter de vardır, 
ayda 40 lira alan sekreter 
de .. 

Ucuzun vardır bir illeti, 
derler. Elbette, bu 40 liralık· 
ların da illeti olmak iktiza 
eder. 

Geçenlerde arkadaılarla 
konUfuyorduk. latanbulun kı· 
demli gazetelerinden birine 
40 lira maatlı bir sekreter a· 
randıiını aöylediler. Bunu 
duyduğum zaman inanmak 
istemedim. Fakat, bu habe. 
rin maalesef doğru oldugu
nu acı duyarak kaydetmeli-. 
yım. 

Bizim bir Basın Birliğimiz 
vardır. Bir de, gazetecilere 

. kolaylıklar göatereceii tah
min olunan bir nizamname 
projesi vardır. Üç yıl var ki, 
bu nizamname ikmal edilip 
tatbikata konamamııtrı. 

Neden?. 
Belli değildir. Matbuat 

Kanununda, bu kanundan 
sonra çıkarılması dütünülen 
nizamnamede mesleğin muh
telif mevzuab yer tutar. 

Bir de iç hizmet talimat· 
namesi yapsak ta, bir kısım 
patronların 40 lirua aekre. 
ter aramalarının önüne geç
sek. 

insaf •e ayıp! 
R. SABiT 

tereddütsüzce feda _oıundutu gibi aıyu1 la..tll• prole•lrlDI."' 
sahada da yüz verılmeal caiz olmıyaıı ...... _. 
müz'iç ve değersiz bir arkadaı mua
melesi görüyor. 
Bwıda Almanlara hak vermemek 

kabil değildir. Çünkü İtalyan Fqlst-
leri harpte bir işe ,-aramak hususun
da ne kadar beceriksiz iseler başkalan 
zaferi kazandıktan sonra yatmaya 
koşmak hususunda da o kadar ac61 ve 
barlitirler. 

Dedikten sonra İtalJ'aıua Adri7atik 
sahillerinde bir çok ıeyler isteditlnl 
söyllyerek: 

cŞimdl de İtalya Xerfu adaaını iı
gal ettiğinden, Prevezeye asker çıkar
dığından bahsolunuyor. 

Roma kabinesi böyle işi azıtınca 
Berlinden şamar gecikmedi: Balkan
larda biıtün ittihaz edilen idari ve si
yasi mukarreratın muvakkat bir mahi
yeti haiz olduğu ilan edildi. Hiç bir şe
ye istihkak kesbetmeden hazıra kon
mıya kalkan fasistler de mahcup bir 
vaziyete düştüler. Bugiln için artık 
müstakil bir siyaset sahibi İtalya mev"\ 
zuu bahsolamaz.. İtalya tamamen Al
manyanın nüfuzu altına girmişUr ve 
Berlinın işareU dairesinıle yürilmele 
mecburdur.> 

TAN 

B. 7..ekeriya Sertel cincilterenfa Yu
nanistana yardı.ını meselesi> ia1mll 
bugünkü baş yazısında ezcümle: 

cHer hezimet bir hoşnutsuzluk do
ğurur. İngiliz askerlerinin, Yunanı.
tanda ufra"iı Akıbet de ıerelı: ia
gllt.erede, gerek Domfnyonlarda, ıe
rekse İngilterenln müttefikleri ara
sında bir takım şikıiyet ve münakaşa
lara yol açmııı~r. Bu mesele, Yunan 
cepheeinden ciönen All"erikalı muha
blrkrin ajansları ve gazt"teleri vasıta

yle yaptıkları if a ttan ('ıkmıştır . Ö· 
ıru dekı hafta iç ndc Avam Kama

traUı n auık goruşulecektır > 
c edır 

lloaleru• ve temsili 
Eminönü Halkevindan: 
Evimizin Cağaloğlundaki salo. 

nunda sabık Nevyot.k ve Avus -
tralyadaki Melburne ve lahik 
L<mdra Universitesi Pedagoji ve 
Terbiye Enstütisü profesörlerin -
den Beynelmilel İmtihanlar Ko. 
misyonu azası H. P. Hanley ara. 
fından 2/5/1941 cuma günü saat 

21 de (İngiliz terbiyesinin ruhu) 
ve 3/5/1941 cumartesi günü saat 

· 21 de (Çocuğun inkişafı) mevzu
larında birer konferans verilecek 
ve konferansları müteakip Evimia 
Temsil Şubesi tarafından (Him
metin oğlu) piyesi temsil edile • 
cektir. 

Her iki günün davetiyelerinin 
Evimiz bürosundan alınması rica 
olunur. 

lıtaabal Umamada
ld demirler, ıınclr
ıır çdlartıbyor ı 
Liman Reisliği alakadar arma. 

törlere ve vapur idarelerine ta -
mim yaparak İstanbul limanında 
batık bulunan zill<!ir parçalarile 
dJğer demir aksamın çıkarılması 
ve eğer çıkarılmazsa Reislik tara
fından çıkarılarak ibir daha sa • 
hiplerine verılmiyeceğini bildir • 
miştir. Limanımızda bu şekilde 
deniz içirıde kalmış mühim mık
aCTH•t ;ılınacaktır. 



CANSIKINT I Si ... 
...--1= Yazan: BECAi SANAY =1--

Muhıtınde, tanıdıkları arasın - ı 
4ia cEvka'f ketebesinden Mahmut 
B~y• diye anılırdı. Evkafın eski 
memurlarındandı. 

Pek gençken atıldığı m muri • 
yet hayatında saat .gM>i ayarlı ve 
muntazam ıbir !hayat sürmüş, evile 
aaircsi arasında adeta. mekik do
kumuştu. 

Mahmut Bey, yalnız pek genç
ken memur olmuş değil, ayni za. 
aanda, ıhcnüz toy bir delikanlı 
•en evlenmişti de ... 

Erkenden çoluk çocuğa karış • 
@llŞ, gcnçlığinde olsun şöyle bi
raz çapkınlık etmek fırsatını bu· 
lamamıştı. 

Ona sevmesıni ibilmiyen bir a. 
dam da denem.ezdi. Gençliğinde 
&arısını, pekala, sevip de almıştı .•• 

Tabii, karı koca arasında, ilk za. 
aıanlardaki sevgi, sonradan ye • 
ftni h~t ve arkadaşlık hisle
rine vermişti ... 

Mahmut Bey de, diğer erkek • 
ler gibi kadın, güzelliğine (yahut 
cfizel kadınlara!) hiçbir zaman bi. 
pıe kalmamıştı; fakat, nedense, 

~pkınlığına da vakit ayırama • 
~h. Hayatını, evine ve vazüe-

sine sadık, muntazam bir adam, 
halim, selim bir aile reisi olarak 
ıdevam ıettirmiş, ihtiyarlık çağına 

gelmiş, nihayet tekaüt olmuştu. 
Mecidiye köyünde güzel, babç.

seli bir ev tuttu. 
Memuriyet hayatında, maaşı ol. 

dukça dolgun olduğu ve tasarrufa 
da riayet ettiği için biraz dünya-

hk yapmıştı... Bir bankada epey
ee parası vardı. Muktesit adamdı. 
h'ekaüt maaşı da onları ıpekfıla 
idare edebilirdi. 

Şimdi, artık işi gücü yoktu. 
Mecidiye köyündeki evinden de 

memnundu. Temiz hava, bol ışık.. 
Jlirkaç ay rahat etti; başını din. 
ledi. 

Fakat insan alıştığı hayatı me. 
ier ararmış ... 

Mahmut Beyin bu aylak hayat· ı 
ian gitgide canı su~· mağa baş • 
lıyor. Bunun sebepleri ıde yok de
lil: Burada kimse ile tanışmıyor-

lardı. Ne tanıdık vardı, ne konu 
komşu. Bunca senedir Cerrahpa. 
şada oturmu§lardı. 

Mahmut Beyde can sıkıntısı art
tıkça artıyordu. Kendisine bir 
meşgale arıyordu, kendini oya • 
Jamak için 'bir meşgale ... 

~ıhayet, bu da kendiliğinden 
arşısına çıkıverdi: 

Bir pazar günü biraz gönül eğ
lemek için, istanbulun maruf ~1-
cılı gazinolarından birine gitti. 
Alaturka musikiyi severdi. Sah
neye yakın masalardan birine o. 
turdu. Kalabalık saz heyeti Hi
cJzkfırı kilrdi peşrevi çalmakta 
idi. Saz ıheyetinin önünde on ka-

dar kadın oturuyordu. Hepsi de 
cenç ve güzeldi bunların... Peş • 

ıevden sonrn, koro halinde, eski, 
ağır şarkılara geçildi; adha sonra 
aololar başladı ..• G€nç kadınlar 
Wrer birer şarkılarını okuyorlar
dı. İşte bu sırada, Mahmut Beyin 
!çlerinden birine .gözü takılıver -

di ... cNe güzel.. Ne cana yakın .. 
Ne ciwlek şey ... Ne güzel sesi 

var ... Ne tatlı okuyor ...• diye jçin
den geçirdi. Ve .. orada kaldığı 

müddetçe, gözlerini onun yüzün
den, - fırsat buldukça • gözlerin-

den ayırmadı ... Kalbinde, •bir kuş 

kcmadını,- ~ırpıyormt.tŞ gibi tatlı 
bir ürpertı hissetti. Geç vakit eve 

dönerken kalbinde, ruhunda bu 
anlaşılmaz halet devam ediyor -
du... • 

Mahmut Bey artık, bu gazinonun 
müdavimleri arasına katılmıştı. 

Haftanın dört lbeş gecesini orada 
geçiriyordu. Fakat, Mahmut Bey 

içki içmezdi. Halbuki burası bir 
içkili gazino idi. Her zaman sah. 

nenin yakininde işgal ettiği ma
sanın yanındaki masaların hemen 
hepsi içki sofrası halide, Mahmut 
Beyin masasında ise, ya bir gazoz 

şişesi ,yahut bir limonata barda -
ğından başka ıbirşey bulunmu • 

yordu, oturuyor, dinliyor ve sa -
at1erce gözlerini genç kadının yü-

zünden, gözlerinden ayınnıyordu. 
.Mel(ıl ve hayran bir bakış ... 

Bu hal, güzel muganniyenin 
dikkatini celbetmekte gecikmedi. 
Ara sıra Mahmut Beyin bakışla. 

rma o da mukabelede bulunma
ğa ibaşladı. Bundan cesaret alan 
i:htiyar aşık, onu herkesten fazla, 
avuçları patlarcasına alkışlarken, 
bir gün başile selfun verdi. Genç 
kadının 'buna mukabele ettiğini 

görünce sevinçten çıldıracak de -
receye geldi... Bu vaziyeti, lbir fır
satını bulup onunla tanışması ta
kip etti. İlk defa onu bir pasta-_ 

neye davet etti. Gülümseyerek bu 

daveti kabul eden genç kadınla 
salonun tenha bir köşesindeki bir 
masaya çekılip oturdukları za • 
man, yirmi yaşında toy bir gen. 
cin heyecanını duyuyordu ... Genç 

kadın, söz arasında onu bir mu. 
siki hayranı sandığıtıı söyledi ve 
gözlerinde ytani bir panlh ile 
gülümsedi. Mahmut Bey de, he
yecanından mahcup bir çocuk gi. 
bi kınla döküle, musikiye değil 
ona, kendisine hayran olduğunu 
söyliyebilcll ... 
Artık hemen hergün buluşu -

yorlardı. Üç aydır bu genç kadına 
o kadar alışmıştı ki... Ömründe 
ilk defa aşkın ne olduğunu anlı. 
yordu. Şimdi, hiç .. hiç canı sıkıl
mıyordu. l.şsizlikten şik{cyet et
miyordu. Hayatından memnun -
du. Fakat, bir gün, genç kadın 
randevusuna gelmedi. Ertesi gü. 
nu, daha ertesı günü, gene gel. 
medi. On beş gün onu hiçbir yer
de bulamadı. Aklına fenalık getir
medi. Acaba hastalandı mı? Başına 
bir kaza mı geldi? Başka bir iş mi 
çıktı? Gibi suallere cevap aradı. 
On altıncı günü. ona, genç bir 
erkekle rastladı. Gözgöze geldik. 
leri halde başını çcYirıp bakma
dı bile ... 

Mahmut Be~. .mdı, kendisine 
karısı ve çocukları ile meşgul ol. 
maktan daha miınasip bir meş -
galc olmadığına ınanıyordu ... 

Son Telgrafın Tarihi Tef;rikası: 50 

TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

Yazan: it. SAMl KABAYEL -=~-"' 
Osmanh Sarayında Bizans Ruhu 

Lakin Karamanoğlu da dahil 
cılarak Anad-olunun bi.ıtün bcylerı 
Bursaya geldiler, ıkram gördüler. 
Takdim olunan hedıyclcrin haddi 
hesabı yoktu. Bu padışahm atı
yeleri, ihsanları daha çoktu. 

Hediye takdımi hususunda el'· 

klnı devlet ecnebi hükümdarları .. 
na rakabct edıyorlard Misal ola· 
rak Evran B ın hediyeleri hak
lmıdı:ıki vaktın tarih kaydını şu-

• ra) a naklediyorum: 
• Yüz re's guJam niltendam ve y.itz 

re s cariyei '.hoş hıram ıntihap e-
41ıip her i>irmı envaı atlas MRm 

ile giydirip evvern on neferi gu
lam tazeııi ellerinde gümüş tep
siler içinde altın memlU, on nefer 

cariyei rurniye, kezalik elleriode 
gümüş tepsiler içinde flori dol
durulmuş, on nefer gulamL dilber 
ve on nefer cariye! şevkaver altın 
tq>siler gümüş meskUkat olduğu 
ilaalde, diğeri dahi iki cinsten ola-
rak yirmişer, yınnişer ellerinde 
cevahiri giranbaha ,.e ekmaşei 
.frengiye ve rumıye ile anı kil~ı 
ubudiyet eylediler• {l). 

'1) Rn:rulJalt .Ehnıli &Dthi. 

1- ..... J-- Ya ,tın Tarihten: 1 ==,Jım--ı 

Yugos i rğ·n·n 
Banis· Kral 

Aleksandrın Hayatı 
Yazan: HiKMET NiSAN 

Günün en mühim me\'zuunu 
Balkanlar teşkil ettiği şu sırada, 
ilköncc akla gelen memleket Yu
gosla\'ya oldui:'lt gibi, Yugoslav 
hirliğı.ıi kuran \ c şimdiki genç ve 
talihsiz Kral Piyerin babası olan 
ınutc,·cıta Kral Alcksandrm ter
cümei hayatı da, bu münasebetle 
anılmaktan hali kalmıyor. 

1888 de Çetinede ~oğan Alek
sandr, Sırbistan Kralı Birinci Pi
yerin oğludur. Validesi, •Avrupa 
hanedanına gelinlik kız yetişti
ren adam. lakabı verilen sabık 

Karadağın ilk ve son Kralı Niki
tanın kızı Prense Zorkadır. 

Aleksandr, çocukluğunda ıyı 

büyütül_wü_ş "'e askeri tahsil gör
müş bir Prensti. Büyük harpte de
ğerli yararlıklarda bulunmuş ve 
bizzat cephede harbederek cesa
ret ve şecaat ni~aneleri göstermiş
ti. Harpten sonra Avusturya • Ma
caristanın inhilalile büyüyen Sır
bistan, J!lUhtelif cins ve mezhep, 
Karadağ, Arna\'utluk, Bulgarstan 
ve Avusturya Kral ve İmparator
luklarından ilhak ettiği arazi sa
yesiadc, Yugoslav Krallığı namile 
Balkanların en büyük devleti ha
line gelmişti. Birlik, doğrudan 
doğruya Aleksandrın zamanı sal
tanatında temin edildiği için, mü
teveUa Krala Yugoslav Birliğinin 
hakiki banisi sıfatı \•erilmiş ve bu 
itibarla Yugo la\'yanın ctlk hü
kiimdarı• denilmi ti. 

Kral Piyerin 1922 de vukubulan 
vefatı üzerine tahta çıkan ve o 
sene Romanya Kralı Karolün hem· 
şiresi ile evlenen Alekc;andr, muh· 
telif ve yeni rejime muhalif ele
manlarla uğra~mnk mecbr.r~·ctin
de kalmış ve ancak otoriter bir 
de\•let kurarak bunun ÖnÜJ!e reç• 
meğe çalışmıştı. Esasen kendi a
leyhinde bulunan ve ilhak dolayı
sile bir kat daha aleyhine dönen 
yeni tebaanın bir kısmı, memle
ketin her tarafında karışıklık çı
karmak, anarşi husule getirmekte 
birbirlerine erkabete koyulmu§
lardı. 

goslavyanın Adryatik sahillerinde 
büyük bir devlet olarak bulunma
sı, italyan komşularını hayli ür
kütmüştü. Yugosla\'ya hu taraftan 
da bir rahat ızlık serisi yaşamağa 
başladı. Harici ve dahili gaileler 
zaman ile yekdiğerini tevali etti 
ve memleketin atisi ile istiklali
ni korumak için komşularla itti
faklar akdi düşünüldü. 

Kral bizzat istanbula gelerek 
Atatürke mUliki olmuş, o tarihten 
itibaren Türk milletinin en har ve 
samimi dostu olarak kalmış ve 
bu hissiyatını ölünceye kadar mu
hafaza etmişti. 

• 
Kral Aleksandr da, babası gibi 

Fransayı çok sever, Fransız kültü
rü ile büyümü ecnebi P.rensler
den biriydi. 

1934 de Fransaya resmi bir zi
yarette bulunmak iizere •Oobrov
nikn kruvazörile Marsilyaya gel
miş, Parise gitmeden evvel, Mar
silyada, umumi harpte ölen Sırp 
askerlerine yapılan abidenin kü
pt resminde bulunacaktı. 
Rıbıma yanaşan kru\'azörden 

arabasına binen Kral, Borsa mey
danına muva. al atında, kendisini 
büyük tezahüratla se1amlıyan a
hali arasından ayrılarak arabaya 
kadar yaklaşan ve bir kaç el silah 
atan bir adam tarafından öldürül
müş, yanında bulunan Fransız 

Hariciye Nazırı Barthou da ayni 
cinayetin kurbanı olmuştu. Filha-
kika, arabanın yanında giden sü
vari zabiti nziyeti kııvramış ve 
sür'atle katili kılıç darbesile yere 
sermişse de işişten geçmişti. Ani 
bir şekilde tereyan eden bu vak
adan sonra, Aleksandr, kaular i- ! 
çinde vilayet bina ına nakledilmiş 
ve zavallı hükümdar, Fransız top
rağına ayak bastığından dört da
kika sonra, ölümle.rin en f eciile 
karşılaşmıştı. 

Haftalarca süren tahkikat neti
tesinde katilin ''e arkadaşlarının 
•Ustaşi. denilen Hırvat teşekkü
lüne dahil oldukları ve Kralı kat
liçin dört gün C\'\'el Marsilyaya 
geldikleri anlaısılı•ıştı. Muhake

mede, şayet Marsilya suikasdi müs-
bet bir şekilde ncti<'elenmez.se, 
Kralı Paristc öldürmek için ora-

da da tertibat "alındığını ve her 
ne paha ına olursa olsun, Alek· 
s~ndrı, memlekete sağ olarak gön-

( Merakb Şeyler J 
Amerika' da 

Medeni 
Göçebeler 

Hnval r ısınmıya başladı mı, sayfi
yeye ragbet artaı·. Fakat bizde neden
se, snyfıyeyc çıkmak bır kul!et haline 
getirilmiştir. Bir göç yapılır ki, evin 
belki yan eşyası sayfiyeye taşınır. 

Halbuki her millet bu işi bir yoldan 
tutturup gitmiştir. Bunların en prati
ği, şöyle bir su kenarında çadıra çık-
maktır. Ameriknda ise, canbazhruıe 
arabalarına benziyen ve otomobllle is
tenilen yere götürülen içinde banyo
suna kadar her türlü konforu bulunan 
arabalardır. 

Amerikada her yaz b6ylc mnbluz a
rabalarla üç dört milyon aile kırlara 
açılıyorlmu,. Bu arabalann üstü ka
palıdır. Yağmur zamanında hemen il
tica edilir. Açık zamanlarda sabah, 
öğle, akşam sofra çimenlere kurulur. 
İstiyen arabadaki yatağında yatar, is-
tiyen iki ağoc arasına bir hamak ku
rar. Radyo veyahut grnmofon, oyun A
letleri de eksik değildir tabıi ... 

Amerikoda bu motörlQ medeni ıö
çebclerin bu sene altı, yedi milyona 
varacağı tahmin edlllyormuş. cTrai
lcrn dedikleri bu arabalar için veri
len siparişler o kadar ço{;'lllmış. Bu 
nevi arabaların imali ile tanınmış 350 
firma ,miltcmadiycn seri halinde ara
ba yetiştirmiye çalışıyorltınnış. 

Bnznn bunlar kervan halinde de ha
reket ederek, guzcl manzaralı, temiz 
havıılı bir yerde lıcmcncccik küçük bir 
köy kuruveriyorlar. 

Bulundukları mevkiin i:ilzelliğı ile 
iftihar eden bir çok köyler, bu zengin 
göçebeleri kendi civarlarına celbet· 
mek için, bunlara bir cok kolaylıklar 

göstermektedirler. McscUi elektrik 
yoktur. Bu köylerin belediyeleri, gö
çebelerin çergi kuracakları yerelere 
.flektrik prizleri uzatmışlardır. 

Sonra bu goçebeler, ayrıca bir de 
cemiyet teşkil etmi lcrdır. Bir gaze
teleri ve öç de mccmuala~ı varmış. 
LAkin halkın bu göçebe hayatına kar-
şı gittikçe büyüyen inhimaki, hllkQmet 
idaresinin karşısına dn hnllcdilccck 
bir çok yeni meseleler çıkarmıştır. 

Bu cemiyet kuranların bir kısmı, 
artık çingeneler gibi büsbütün şehir 
hayatından uzaklaşmışlardır. Bir ba-
kar~ınız, bugUn bumda, bir bakarsı
nız, yarın bnska yerde .. Sabit ikamet
gAhlıın olmıyan bu ailelerden vergi 
tahsili güçleşmiş. Bir tahslldann gel
diğini gördüğü zaman, motörlU çergi 
hemen tebdili meklı.n ediyormuş. Son
ra posta idaresinin de mürselunlleyhlcri 
bulması lmklinsız bir hale giriyormuş. 
Bu göçebelerin çocuklıınnı mun
~aman okutturmalnn da bir mesele 
teşkil ediyormuş. 

Diğer taraftan otelciler de bunlar
dan memnun değildir. Çünkü hiç bi
rinin otel odasına ilıtlyacları yok. 

dermemeğc yemin etmiş oldukla
rını da ilave etmişlerdi. · 

işte o günden itibarendir ki, bu· 
günkii genç Kral Piyer, Yugos
lnların Kralı ilan edilmiş, fakat 
henüz çocuk dene<'ek bir yaşta bu
lunması dolayısilc, aınıcası Prens 
Pol, Kral Naibi sıfatile tavzif o
lunmuştu. 

Ahvalin alacağı vahim vaziyeti 
idrak eden Kral, bu karışıklıkları 
kaldırmak istemiş ve nıüsebbip
lere - ki mühim bir kısmı Hırvat
lardı - karşı son derece şiddetli 
davranmıştı: Birçok kimseler nef
yedilmiş, diğerleri mahkemeye ve
rilerek idam cezasına mahkum et
tirilmiş .. Bu suretle memlekette 
saltanat \'e hükumete muhalif hiç 
bir siyasi teşekkül kalmamıştı. 

Fakat zahiren bu şekilde cereyan •••••••••••••••••••••••••••••" 
eden \'8ziyet, hakikatte, daha iyi ,. - Sayın Kadıköyliilerin arzuları 
çalışmak ve daha müsmir netice- üzerine YARIN A \ŞA!\1 

Sinemasında 

ler elde etmek için, gizli komita- 21 de 
ların mu\'akkat bir miiddet için 
sükutu kendileriu.L unutturmayı S fJ R E Y Y A 
tercih etmelerinden ileri gelmişti. 

• 
Dün)a garabetle dolu olduğu 

«ihi, hatır \'e ha.)ale gelmi.)en bir 
çok ,·akıalara da sahne olmaktan 
kurtulamıyor .. Cihan harbinde İ 
talyanın miittefiki olan \'e harpten 
sonra onun da iştirak ettiği bir ı 

SAFiYE 
ve arkadaılarmın 

Son b tl y tl k konseri 
muahede neti<'esinde biiyüyen Yu m•••••••n•••••••••••••••••••~ 

Sultan Murad, gelen beylere ve 
Acem \e Mısır Sultnnlarına hedi
yelerle mukabelede bulundu. Mı
sıı· \ e Aceme giden hediyeler için
de bir hayli müntehip köleler ve 
cariyeler de vardı. 

Görülüyor ki, bir Rum dönmesi 
E\Tanos bey, Bizans ruhunu Os
manlı sarayma taşıyordu. 

E\Tanos Beyin hediyeleri çok 
calibi ~ikkattir. Oğlanlar, carı) e
ler .. Bilhassa, Rum oğlanları tak
dimi ve hediy~i mütalea değer .. 

Kayı.han aşireti ve bidayette 
Osmanlı Türkleri gayet sade ve 
mazbut idiler. Görülüyor ki, Ev
ranos gibi mühtediler, oradan bu
radan gelmeler safi Türk muhiti
nin ahlakını, adatını bozmağa baş
lamışlardır. 
Düğünden sonra Sultan Murad 

Rumeliye geçti. Edirne sarayında 
yerleşti. Yakında Anadoluya gec
mek fikrinde değildır. Bunun için 
Anadolunun idaresıni üç oğlunun 
elJerine verdi. 

Büyük şehzNe Yılchrun Beya
Eıd Bey yeni iltıak oiunan Germi
yan emareU. merkezinde, Kütahya-

da yerleşti. Eskişehir ve Ankara- 1 
ya kadar cenup hududu beylerbe-
yisi oldu. ' 

Ortanca şehzade Yakub Bey Ka
resi valis~ oldu. Küçük şehzade 
Savcı Bey Bursada kaldı. O dahi 
Kocaeliyc kadar olan sancaklara 
nezaret edecekti. 
Yıldırım Beyazıt Bey Savcı Be

yi sevmez, kıskanırdı. Bilhassa 
anın paytahtta yerleşmesi gücu
ne gidiyordu. Aleyhine dolaplar 
çevirdıği muhakkaktır. 

Bursa kadısını bu bapta şerik 
yaptığını ve Savcı aleyhinde ha
rekete hazırlandığı tarihen sabit
tir. Savcı, daha idareci ve sakin 
bir şahsiyetti. 

Fakat, ortada ufaktcfek dediko
dular vardı. Bilhassa ümera sızla
nıyordu. Çünkü Sultan Murad ~a
zaya talıp değildi. 
İşbu hoşnutsuzluk Savcı Beyi 

fes at cihetine sev ketti. O sırada 
Bizans İmparatoru Paleolog06Un 
oğullnrı beyninde dahi adavet ve 
ihusumet peyda olmuştu. Küçüğü 
Andronikos Savcı Bey ile müna
sebet ltaınl etmifti. 

Bu iki ogullar, pedcrlcrmi hal' 
ile yerlerine kenclılerı geçmek ü
zere gızlice ittifak etmişlerdi. Sav
cı Bey bu ışe muvafakat etmiştı. 

Görülüyor ki, Türkler, Rumcli
ye geçtikten ve Bızans sarayların
dan kız alıp içlerıne soktuktan 
sonra, Bizansın entrikaları Türk 
saraylarını da zchırlemeğc ibaşla
mşt. 

Sulan Murad, fesattan mahlmat
tar oldu. Padişah, telaşa dfi§tü. 
Şehzade Yıldırım Beyazıd Savcı 
aleyhinde babasına gizli mektup
lar yazıyor ve bu suretle babasını 
Savcı aleyhıne teşvik ediyordu. 

Sultan Murad, Bizans impara
torunu konuşmıya davet etti ve 
müttefikan hareketle oğullarını 
tedip etmeğe karar verdiler. 

Bursa civarına kadar gitmiş <>
lan Sultan Murad av için İznik 
civarında duracağını beyan ile 
Savcı Beyi yamna davet etti. 

Savcı Bey gf1ya pederini har
ben elde etmek üzere üzerine git
miş, askerı g(ıya son dakikada Sal
tan Murad tarafına geçmiş de fe-

sadı akim kalmışm19. (Aıtl.Mı Var) 

Bekri Mus 
Yazan: OSMAN CEMAL KA 

Tefrika • 
Mustafa Bu Meyhaneye 
Defa Ayak Basıyord 

Mustafa evlendikten sonrn, ilk 
macerayı Balatta büyiik bir Ya
hudi meyhanesinde ~eçirdi. Bir 
akşam işten çıkmış, yanında l\lar
puççu Halit isminde bir arkada
şile Asmaaltından başlıyarak, sıra 
ile Unkapanı, Cibali, Fener mey
hanelerinde birer, iki er tezgab
başı yaptıktan sonra Balat dışın
dak Tekirdağlı Kel Rafaelin mey
hanesine düşmiişlcrdi. 

Kel Rafael, gayet iri yarı, şiş
manca, gayet kalın enseli, kıpkır
mızı ve çil yüzlii, başı çırçıplak bir 
adamd. Ayni zamanda Balat civa
rındaki biitün Yahudilerin de en 
kabada~·ısı idi. Vaktile gençliğin
de Tekirdağında da bir hayli ka
badayılıklar etmi olan Kel Rafa
elin meyhanesine gelen en sulu 
bir sarhoş bile orada pek fazla i
leri gidemezdi. Çiinkii JlafacJ kı
zınca böyle sululnrı hemen kuca°!(
lar, meyhanenin kapısından dı arı 
ya fırlatırdı. Mustafa bu meyha
neye bu akşam, o da arkadaşı Mar 
pu~çu Halidin zoriyle ilk defa a· 
yak basıyordu. 

Bunlar meyhaneden içeriye gi
rince Ranfrl tezgah ba ında nar
gile çekiştiriyordu. Öyle olur ol· 
maz müşteriye kar ı bu) urun de
mek adeti olmıyan Rafael, bunla· 
rı görünce yine aldırmadı, çırak· 
lardan biri kendilerini kar ıladı: 

- Buyursunlar ağalar!. 
Mustafa ile Halit pe~ keyc çö· 

künce ayni çırak lrnrşılarrna diki
lip sordu: 

- Ne içeceksiniz.? 
Mustafa ce\"ap verdi: 
- Nargile!. 
- Nargile kolay, o sonra gelir. 

Peşin rakı mı istersiniz, şarap mı, 
reçina mı?. 

- Peşin rakı isteriz.!. 
Biraz sonra rakılar bunların ö

nüne gelince Mustafa sordu: 
- Nargile ne zaman gelecek? 
- Şimdi, şimdi, nargileleri dı-

şarıdan bir kahveden getirtece
ğiz. Hele siz rakılarınıza başlayın! 

- Fakat bizim nargilelerin içi-
ne su konmıyacak!. 

- Ne konacak ya?. 
- Onlara da rakı konacak!. 
- Nasıl dedin, naryile içinde 

de mi raki koyacayız!. 
- Evet!. 
- Alay mı ediyorsunuz hem-

şerim, hiç naryile içine raki konur 
mu?. 

- Sen bizim ke~ fimi:ıin kahyası 
mısın? Canımız nasıl isterse sen 
öyle yapma~ a mecbursun!. 

_ iyi amma, bir kere bizim us
taya danı alım bu i1'i!. 

- Danış bakalım!. 

Şeytanlıkta gözleri velfecri o
kuyan çırak hemen gidip mesele-
yi ustasına anlattı. Fakat Kel 
R~fael aldırış etmtdi. çırağına: 

- Belki şaka ediyorlar, hele bi
raz bekle bakalım, bir kaç tane 
içsinler, mesele anlaşılır!. 

Dedi. ikinci kadehlerden sonra 
hala nargilelerin gclmtdiğini gö
ren Mustafa çırağı çağırdı: 

- Hani ulan bizim nargileler!. 

- Şindi yeli~ or paşa~ 
tomhakiniz i falıan nll . ., .raz mı .. 

- Tömhekiler ne olaaıt' 
fakat şişelerin içi rakı d 
liyorsun ya!. 

Çırak yine ustasının ) 
dip ayni şeyleri ona sÖ1 
Kel Rafael ona tekrar ~ 
verdi: 

- Yine aldırış 
sonu ne çıkacak?. 

Biraz sonra Mustafa Ç 

le çıkıştı: 
-Ul,!n köpoğlu, biı' 

mı ediyorsun, hani na 
- Alayı ben değil, s~ 

sunuz be, hiç nar~·ile iç 
konur mu?. 
-Rakı değil, şarap bili 

haydi uzatma da, dedi 
buk yap!. 
Çırak tekrar gidip U5 

rikilerin ille rakılı nar~ 
rarlaruıı anlattı. Kel " 
sefer çırağa, mademki 
ısrar ediyorlar, dcdikl 
bakalım, alt tarafı ne Ç 

bet göriirüz!. 
Biraz onra Jiileleri aC 

oldtığ-11 • '·1~ sişeleri u '. 
kı dt'h ı nnrgile getir 
riııe konuldu. Kcl Rafatl 
tan yan gözle netice) i 
du. Nargileler önlerine) 
Mustafa: 

- Haniya dedi, bunları' 
balıklar?. 

- Ne balıkları?. 
- Bunların içine ikiştt 

kayabalığı ister!. Haydi,ı 
git dört tane kayabahft 
bunların içine at!. 

Çırak kızdı: 
- Siz benimle mllytab' 

bu yece?. 
- Ulan kafanda patJaC 

di nargileleri ha, çabuk. f 
tarı al, gel!. 
Çırak hiddetle usta ın• 

o daha söze başlamnd:ıll 
sordu: 

- Kihaber Mişon?. 
- Bunlar ya di\'ane, '' 

yapıyorlar. burada bir ~"" 
karmak için!. 

- Ne oldu ~ine?. 
- Nolacak, şimdi de fi-. 

lar ki, naryilelerdeki r• 
çine ikişer tane kayabahl' 
sın!. 

- Kıdişo, kıdişo? (nt 
dedin?). 

- Yit istersen sen 1' 
ben onlarin dilinden ani 

Rafael sağ kolundaki ;~ 
sol eliyle yoklayıp kendJll'" 
dayıca bir çeki düzen ' 
sonra, koltuklarını k• 
bnrta berikilerin masa•• 
ve iki elini fiyakalı bir 
sanın kenarına dayadı: ~ 

- Ne istiyorsunuz ai• 
söyleyin bakalum!. 

Mustafa gülerek: 
- Dört tane kayabalıl' 

L A L E'nin 2 müstesna fimle hazırladığı ınuazzall1 
programlarının 1 

Üçüncü Ve En Mükemm~ 
Bir zafer destanı... Bir kahramanlık menkibcsı j 

ı. Ttlrkçe \'ILDIBIM ALA1 
RA.NDOLF SCOT - JEA..o.~ BENNET1' 

En meşhur plajlarda .. En modern barlarda geçen hiiyük aş~ 

2-PLAI \'OBMALABI 
bugün matineler den itibaren 

LALE Sinemasında 
SeanSlar: Yddırım Ahırı: Saat 2.15 - 5.15 ,.e 8 de 

Plaj Yosmalan: 3.30 - 6.30 ve 9.10 da 

Bu akşam SARAY sinel11 
Büyük artist LIORI BABBYMO' 

Mesleğinin zafer tacını kazandıran ve küçük artist I 
BOB WATSON'la beraber yaratıll 

ÖLÜM AG~C 
Şahuerini takdim edecektir • 

Saadet aeredc başlar?.. Hal nt ve aşk .. Ha~ atm hh;le.t 



-
~Hu yazının metinleri Anaa.oıu 

.\,iansı billlenlerinden alınıruatır) 
r,ı •. 

"11$ eden: Muammer Alatar. 
"I:as ajansı dün şu haberi bil

~işlir: •Pravda• gazetesinın 
~illın'deki muhabirinın bildirdi.. 
~göre, 26 nisanda dört Alman 

;aV't, ~ Y<> gemisı, Finiandiyada A. 
" " it - Turku limanına gelmiş, es-

l~ha, tank, topçu ve sairesi ile 
ıl~t tabın kişilik Alınan kıt'alannı 

(,t'.aya çıkarmıştır. 28 nisanda bu 
• ı·ı la alarm Tenpereye nakline baş-
, nınıştır. 

-
İngiliz gazeteleri, Akde
niz vaziyetinden bahse
derken Türkiyenin du· 
rumu ve Almanyanın 

maksatları hakkında bir 
çok ne!rİyatta bulun· 
maktadırlar .. 

::::::::::::::::::::::::::::::::: 
nının ikinci safhası Süveyş ka • 
nalına taarruzdur. Bu taarruz ha
reketi Llbyadan ve Suriyeden ya
pılaeak ve bir kısım kuvwtler 
Hart uma d-O~u sarkacaktır. 

Üçüncü safha şimali Afrikayı 
ele geçirmek gayesini istıhdaf et. 
mekt"edir. Bu hareket İspanyanın 
işgali ve İspanyol kuwetlerile Fas 
kıt'alarının da iştiraki ile temin 
olunacaktır. 

,öyl SOVYETLER HARP 
ır f' 1'11\LZEMESİ GEÇİRTMiYOR 1 

. Diğer taraftan Moskovadan bil-

DİGER GAZETELERİN 
MÜTALEALARI 

Diğer gazeteier de aynı mevzu. 
dan bahsederken diyorlar kı: 

Son .. Tel~raFlar 
' ı •·. - •· .. ,., .. ..;.;."t' -·· . .- . .· 

lngiltere ile 
Irak arasında 
ihtilaf var 

Londra 1 (A.A.) - İngiltere, 
Basraya yeniden askeri kıt'alar 
ihraç etmek niyetinde olduğunu 
Irak hükumetine bildirmiştir. Irak 
hükumeti 17-18 nisanda Basraya 
çıkarılan kıt'alar Iraktan ayrıl • 
dıktan sonra yeniden asker ihraç 
edılebileceğini bildirmiştir. Bu 
muhalefet İngillt!re ile Irak ara. 
sında ihtilaflara yol açmaktadır. 
İngiliz makamları Iraktaki İn -
giliz kadın ve çocuklarının tah -
liyesi i<;in tedbir alıyor. 

EN SON 

DAKiKA 

Habeşistan da 
bir şehir 

daha alındı 
Kahire 1 (A.A.) - İngiliz Orta 

şark umumi karargahının tebliği: 
Libya'da, Tobruk'daki vaziyet. 

te değişiklik yoktur. 
Sollum 'da, keşif kolları faali • 

yetleri devam etmektedir. 

~· ~ıldiğine göre, Sovyet hükümeti, 1 
) t türlü harp malzemesinin Sov-

1 çı 
1
.•Uer Birliği arazisinden geçme

"' ,'.nı Yasak etmiştir. Mühimmat, 
ıizıv- "it'ır-ı, 

Askeri mütehassısların çoğu -
nun fikrine göre Hitler, Türkiye
yi çedrerek, esasen bir çoğu e • 
!inde bulunan Egt! adalarından ve 
12 adadan Kıbrıs yolu ile Suri • 
yeye atlamıya gayret edecektir. 

Anadolu ya gidecekler 

Habeşistanda, Sudan müdafaa 
cüzütaınları, pazar günü, Soko -
tayı almışlar ve düşmana insan<:a 
pek çok zayiat verdirmişlerdir. 
Ayrıca 400 ü yerli olmak üzere 
515 düşman esir alınmıştır. Yerli 
askt!rler, derhal İmparator Haile 
Selasiyenin hizmetine girmeği ta. 
ahhüt eylemişlerdir. Bütün diğer 
mıntakalarda, bizim kıt'alarımızın 
ve Habeş vatanperver kuvvetle • 
rinin memleketi münrerit müfre
zelcrden temizlemek maksadile 
yaptıkları faaliyet şiddetli surette 
edvam etmektedir. 

ırgi tı •iare, mühimmat imaline ya -
Yacak aletler ve patlayıcı mad

siı ~l · er pu malzeme meyanındadır. 
i'ı " ' '>Unking'deki Çin kaynakların. 
bil• ~ verilen malümata göre ise, bu 
jiği~ ı· ~r Çine harp malzemesi tes -

·llııni müteessir etmiyec!'ktır. 
LoNDRADA TÜRKİYE ıstı• 

ıril' li:TRAFINDA NEŞRİYAT 
~al b i\fi ajansı, Şarki Akednizden 
i b'' ahs-ederken, bilhassa Türkiyenin 
kl•r' ~Yik edilmkete olduğundan bah
çı~ letınektedir. Buna €Öre, Alman • 

'-tın, İngilizlerle ittüakını boz • 

8 ıe ~sı için Türkiyeye bazı tek • 
flerd,, bulundukları zanncdil -

lııektedir. Hitler'i umumi karar • 
fhında ziyaret ettikten sonra, • 
, thne giden Fon Papen'in An. 
taraya oon Alman tekliflerini ha
llıl:-en dönmesi muhtemeldir. 

ınr'~ •beyli Telgraf• ın diplomatik 
~lıharriri Hitler'in •büyük fütu -
kat planından bahsederken diyor. 

1 
ı: diitler, planı tahakkuk ettiği 
altdırde ıbütün Avrupaya ve şi.. 
llıali Afrikaya hakim olacaktır. 
~lanın birinci safhası Türkiyeyi 

IS!<aç içine almak gayesini takip 
ıb' ~tllıektedir. Bu kıskacın bir ucu 

~llıalde Batuma, diğer ucu cenup
h Suriyeye dayanacaktır. Hitler 
, lı hareketi tayyareler ve gemi. 
;;1; temin etmeği düşünüyor.• 
""'NIN DİGER SAFHALARI 
AYni gazeteye göre, Hitler pliı-

General Rommelin emrinde bu
lunan kuvvetler Mısıra karşı yap
tıkları harekatı tesri ederken, ay. 
nı zamanda başka Alman kuvvet. 
!eri Cebelüttarık üzerine yürü -
yeceklt!rdir. Binaenaleyh çok çe· 
tin muharebelere intizar etme • 
lidir. Bu muharebelerde İngiliz • 
!er için İngiliz donanması mühim 
bir rol oynıyacaktır. Almanlar ta
rafından ise Alman hava kuvvet
leri kendilerini, mutadları V"Ç • 

hile büyük tehlikelere maruz bı. 
rakarak i<at'i amil vazifesini gör
miye uğraşacaklardır. Maamafih 
İngiliz kuvvetleri karada adt!tçe 
üstün olmadıklarından azami ih
tiyatla hareket edeceklerdir• 

Bahar Bayramı 
~l ine~ Sahifeden Devam) 

Ekseri İstanbullular bu Bayram 
gününü ılık bir güneş, açık bir 
hava altında kırlarda, ınesi~ yer
lerinde geçirmektedirler. Sabah
leyin bir çok aileler Adalara, Me
cidiye-köyüne, Boğa.zıçine ,~e kırla
ra gitmişlerdir. Adalarda ve sair 
mesire yerlerindeki bır çok dük
kiıncılar, dük.k:inlarının kapısı üs
tüne bu sabah ba.h.s.r çiçekleriyle 
sllslü yuvarlak çelenkler a:;mış
laı-dır. Bahar Bayramı şerefine bu 
sabah halkımıza Maarif Cemıyeti 
rozetleri tevzi ed!lıniştir. 

HARP VAZİYETİ 
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t ( 1 ine! 8aJı.lfedeıı Devam l 
aya atılmaktaclır. Biz.im kana~! .. 
:ıi~~ göre bunların hiçbirisi yeni 
h~gıldir, Bunların tam beş a:,:lık 
ır nıazisi vardır; Almanya ve Ital
hııın Akdeniz havzasına ait harp 
Pl~nı 29 ı. Teşrin 1940 da Breııner 
lııuiakatında tasarlanmıştır; bu 
tla~ nıuı;ibince İtalya Libya cep
l <sınden Mısıra ve Süveyş kana· 
ıııa ~·ürüyecek; Almanya da Fran

ııa • İspanya iizerinden Cebelü ita· 
~ı~~ ve Balkan yoliyle _Şarki A~
~'.'nıze inecekti. Bu planın tatbı-
lllde İtalya büyük bir hata yap· 

~: lıütün kuvvctile LibJ'_adan ga~-
• \·c Doğu Afrikadan şımale dog· 

~u )·aJnız Mısıra taarruz edecek yer 
de, siyasi gayelere kapılaTBk or
ı:•un11 parçaladı, Yunanistana da 

arruz etti. Libyada büyük bir 
lııağ)fibiyete uğradı. 
t "-lnıanya da büyük bir hata )'ap
t~: Garpta Cebelüttarık istikame· 
h' 11de yalnız siyasi taarruzlarda 

1 
ulundu, İtalyanın Yunanistana 
aarruzuna mani olamad ve Libya 
teııhesinde de İtalyaya vaktinde 
hslteri yardım yapamadı. Brenner 
~rp plarunın hatalı tatbikinde 
lııihvercilerin elde ettikleri son "a . zıyet şudur: 

hlihverciler şarki Akdenizde 
:latabanburnu - Rodos hattında 
1.ulıınuyor. Alman ordusunun Af· 
tıka kolu, İtalyan ordusile birJrk
e Sollum civarında yani Süveyş 
~nalından 750 kilometre mesafe-

tdir. 

Garbi Akdenizde vaziyet beş 
ay evvelki gibidir. Şimdi muhte
tneı görülen hareketler, Brenner 
harp planının hatasız ve tam ola· 
~a~ yeniden tatbik edilmesidir. 

cgra(i vaziyete, sevkulceyşi za .. 
~~••tlere ve karşılanacak müşk~· 
ı..tın derecesine göre taarruz istı· 
•ınetıcrini ve hedeflerini şöyle 

&ı.aı -aınak daha dogrudur: 
t·1- Pirene dağları - Madrid • 
. ınca; lıedef Cebelüttiırık, Elce-

>ırag ır l k İl ve nadis. Bunu tamam ama 
d '•re İspanyol Fasının işgali, he· 
•I Septe ve Tanca. 
2_ İtalya _ Trablusgarp - Bin-

ltazi d • 1 t . 
~ en1z muvasa asını emın e-
S~vek Libya üzerinden Mısırı ve 

6Yş kanalını zaptetmel<. 

3--- Küçük Asp üzerinden \"eya 
Akdeniıdeki adalardan istifade e
derek Hayfa ve Trablus petrol üs
lerine varmak ve buradan Sü•·eyş 
kanalına inn1ek. 

İngiliz askeri muharrirleri bizim 
üçüncü sıraya koyduğumuz istika
met ve hedefi, en başta ınütalea 
ederek varit göriiyorlar. Bu isti
kamette hedefe erişmek, yukarıda 

saydığımız sebepler dolayısile U· 

zun zamana bağlıdır. 
Bundan başka harbin genişle

mesini intaç edecek tehlikelerle 

doludur. Bu tehlikeleri yazmağa 

lüzun1 görmüyoruz. Krsa bir za
man sonra hepsi ortaya çıkacak· 
tır. Almanların önce bu istikamet 
üzerinde hareket etmek hatasın
da bulunacakları bekleuenıez. Ber

linde bütün nazarlar şimdi Cebe· 
lüttarıka çe\'rilmi~tir Cehclütta
rık Pircnelerden kuşhakışı 900 
kilometre uzaktır; fakat karşıla

nacak müşkülatı, diğer hedeflere 
nisbetle azdır. Hulasa bu Jeni ha· 
reketler, Brenuer harp planında 

yapılmış hataları tamir şeklinde 
telakki etmek lazımdır. 

iç vapurlar 
(l ine~ Sahil&den Devam) 

gu tarafından liman işcilerinin 
sıhhi ve çalışma durumlarını tan
zim emclile teşkil olunan işçiler 

servisinin ve ayrıca, iç hatlar yol· 

cuları için Galatada tesis edilen 
yolcu salonunun açılma mera • 
simlt!ri bu sabah saat 11 de ya. 

pılmıslır. 

Merasimlerde Vali. Devlet Li
manları İşletmesi Umum Müdü
rü B. Raufi Manvasi ile. Denizyol. 

ları Umum Müdürü İbrah[m Ke. 
mal Baybora, Vilayet, Beledi)"' 
Liman, deniz erkanı ve gazete • 

ciler hazır bulunmuşlardır. 

Resmi küşattan sonra Yolcu 

Salonu lokantasında bir ziyafet 

verilmiştir. 

Diğer taraftan Beledıve tara -

~ından müteahhide ihale olunan 
Florya gazino ve plajları bu sa • 
bah açılmıştıc. 

(1 lnot Sahifeden De>'lLlll) 

cularınt götürecektir. 
Gwecek olanlar bu sabahtan 

itlbaren ellerindeki numaralı ve. 
sikalanle ve eşyalarile birlikte 
vapura müracaat etmeğe başla -
mışlardır. 

Yerler numaralı olduğundan 
hiçbir karışıklığa meydan veril
m!yecek \•e yalnız hastalar, ço • 
cuklu. emzikli yolcular, ihtiyar
lar, hamilt!ler kamarlarda naklo
lunacaklardır. 
Diğer taraftan Haydarpaşadan 

trenle muhtelif yerlere yapıla -
cak sevkiyata 11 mayıs pazar gü. 
nü başlanması takarrür etmiştir. 
TRENLERDE SEYAHAT ÜÇÜN. 

CÜ MEVKİLE YAPILACAK 
Demiryolları İdaresi bu mak

satla hususi trenler tahrik ede -
cektir. St!yahat üçüncü mevkile 
yapılacak, hastalar, emzikli, ço. 
cuklu ve hamile kadınlar. ihti • 
yarlar 2 lnci mevkide gidecek -
!erdir. 
MECBURİ SEVKİYAT YOK! 
Bazı gazeteler beyanname al • 

dıkları halde muayyen sevk gün. 
!erinde hareket etmiyenlerin mec. 
buri se,·kiyata tabi tutulacakla -
rını yazmışlardır. Halbuki bu ha
ber doğru değildir. 

Beyanname vermiş olan tayin 
edilen zamanlarda ve vasıtalarla 
• meşru mazeretsiz • hareket et· 
medikleri takdirde meccanen nak
ledilebilınek hakkından mahrum 
kalacaklardır. 

---o----
Balkanlarda 
Vaziyete bakış 

(l inci Sahi.reden Devam.) 
bitnu.s nazariyle bakılıp bakılaıru
yacağı hakkındaki suale, Yunanis
tarun işgali tamaınlanuıca, harbe 
bıtn14 nazariyle bakılabilecegi. 

fak~ıt Yunanistan harbi.nın Akde
n ı harl>in1J1 ancak bir parçasını 

teşkil ettıği ce\·abı ,·erilıni:;ı;ti.r. 
Diğer taraftan Ingıliı; hükü.meti de 

Girid adasından nı .. ada butün Yuna
nıs.tana da ablokayl te~nıll etm:,tir. 

Radyfl Gazetesinin \"et'digi baı,ka bir 
habere gOre, .ı\lınada yeni bir hükü
rr.et kurJ.lmu~tur. Bu l;ükünıeti Epir 
cephe.,lnde tesJim olan Yuni:ln ordı.;su 
kumandam teıkil etmiştir. Kuıtrtında

nın neşrettlgr İ'X'.'yannamede, nasıl E
pir cephesınde Almanyanıa kahir 
ku\'\'etleri k<.ırsısında · teslırr olnıak 

mecburiyeti hasıl oldu ise, ylnP. ayni 
şartlar aUında hüklunet teşk'line mec
bur kaldrgı zın1nen aııhıtılınaktadır. 

Alınan Radyosu, ecnebi diplomat
lardan elli kadar ailenin Drac:ta bir o
telde bulunduklarını bildirnliştir. Bel
graddan Yugosla\· hükün1eti ile be
rabL. ayr1ldıktan sonra kendisinden 
haber alınaınaınış olan fngilterenin 
Belgrad Sefiri Sir Kanıpbel de bunla
rın ara:..;ında bulunınaktadır. 

İngiliz Başvekili Çörçil, A\·am Ka
mara:;ında vciki olan beyanatında de
rniştir ki: 

• Yunanistana >0.000 asker çıkannış
tUc. Buna Yeni Zel[ında \'e Avustral
ya tün1enleri rL.hildir. Bu ku\r\.·etl(>rin 
45 bi.nr tahlıye edilınişt;r. Yun3ni;:tan 
harbinde 3000 ölü \ e yaralı verdik.~ 

İngilizlere Göre 
(1 lnol Sah.ifeden Devam) 

tasarladıkları anlaşılıyor. Binaen
aleyh Türki~cnin de imtihana çe
kileceği an uzak değildir. Şimdi
lik Türkiye üzerindeki Alınan teh
didi ba~lıea askeri mahiyettedir. 
Fakat Almanların maksatlarına 
erişmek için muslihane hulül tabi
yesini Jeniden tecrübe etn1elcri de 
muhtemeldir. Türkiye~·i, İngiltere 
ile olan ittifakmı bozmak ve bita
raf bir hale koymak üzere diplo
matik bir harekette bulunması da 
muhtemeldir. Almanların kulla· 
nacakları tabiye her ne olursa ol
sun, Türkleri, Yunanistan muvaf
faki)·etsizliğiııe rağmen, Alman 
taleplerine kulak asnıaınağa teş

vik edecek bir çok amiller vardır. 
Mısır vaziyeti ve şarktaki İflgili:ı 
mevkilerinin takdyesi Türklerin 
azmini ku\'vetleııdirecek mahiyet
tedir, 

Japon Hariciye Na
zırının Amerlkaya 
gitmesi muhtemel 

( 1 ine!' Sahifeden Devam) 

rirleri tarafından ilt!ri sürü.lmüş 
ve bazı Amerikan gazeteleri de, 
B. Matsuoka'nın Vaşingtonu zi -
yareti arzusunu izhar etmiş!~. 

~~..u;'Q#~ 

RUZVELT 
(1 lncl Sahifeden Devam) 

bonolarının satıo. alınması lehin
de radyoda bir nutuk söylemiştir. 

Ruzvelt demiştir ki: 
•Anıerikaya inıanımızı göster

mek iç_in tam bir gayret göstere· 
!im. Eğer yeni dünya demokrasi· 
sini idame ettirmek istiyorsak, 
eski dünyada harbeden demokra· 
silcre yardıın etn1eliyiz. 
Müdafaa bonolarını satın almakla 

tehdit edilen mukaddesatımızın 

müdafaasına yardım etmiş olu· 
JOruz. Bu tehdit her göründüğü 
) erde nıağlfıp edilmelidir. 

Katil Kazım 
( 1 ine~ Sa.hileden Devam) 

velerine gitmiş \·e son günlerde orta
hareketleri nazarı dikkati celbetmit, 
Kazım tarassut altına alınınca kol ve 
ayaklann bulu.nduğu Abbas Ağa Par
kı ch-arında Ismailiye so-kagı 12 nu
marada oturduğu ve Ayşe isminde 
biri ile evli olduğu anlaşılmıştır. 

Nihayet Kiıı.un sorguya cekilntlş ev
veıa bn· şey söyleıne.ınisse de bilahare 
herşeyi itiraf etnliştı~·· . 

KORKl':liÇ iTiRAF! 
Kazım bu vahşiyane cirıayeti ne 

i<;in ,.e nasıl ışlediklerini dün mah· 
kcn1ede şöyle anlatmıştır; 

_ cMust<ifa Şevketle bir gün kah .. 
,-ede oturmuş, konuşuyorduk. Bana: 

_ .-1\hmet isn1inde biri benim karı
mı kaçırmıŞt\. Kendisine ne vakittir 
diş biliyorum. İntikam alıp öldüre
cegjın• .. .> dedi. Bw1u ciddıye alma
dım. Erte.::;i günü ı1ustafa Şe\·ket pir
zola, kıyma, soi:an, ekmek \"e dört şi
şe 29 luk rakı aldı ve: - .Haydi size 
gidct.:eğiz. Ahınede ziyafet çekeceğim. 
Fakp.t sarhcş olduktan şonra yum
ruklıyacağım!> dedi. Ben ses cıkar
madıın. Eve Ahmet te geldi. Mustafa 
Şevket, karıın Ay~e ile Zehra ve Sa
ti de dahil olduğU halde ziyafet ma
sasına oturduk. Kadınlar az içtiler. 
n.1ustaCa Şe\·ket hep Ahmede veri
yordu. Hatta bir aralık çabuk sarhot 
olsun diye gizlice rakısına kül de ka· 
rışlırdı. Ahmet sarhoş olunca da ya ... 
pııtı yakasına .. baıladı ilti eliyle bir
den boğmıya,,, Duvarda asılı bir ip 
vardı. Beni korkutarak ipi ist.edi. Mec
buren verdim. Ahınedin boynuna il
mik yap~p geçirdi. Zavallı Ahmet çok 
sat·hoş olduğundan mukavemet ede
miyordu. Cani azalınca ipin bir ucun.
dan bana da çektirdi. Bu ara kadınlar 
Ahn1edin ayaklarından çeJdyorlrdı! .. 

HAYVAN KESER GİBİ... 
Nihayet ölüüyü hep beraber aşalı. 

mutfağa indirdik. Burada Mustafa 
Şe\"ket Ayşenin tuttuğu lfımbanın Ut
rek ışığı altında Ahmedin başını bı
çakla gövdesinden ayırdı. Sonra da 
kollarını, bacaklarını kesti. Bunları 
Zehranı.n getirdiği çuvala koydu. c.e
sed1 de siyah bir çarşafa sardık. İki
miz götürüp Hayrettin iskelesinden 
denize attık. 
· Kflzım bu ifadeye sadece: ciftiradır> 
demiştir. Kadınlar da ink:Ar etmi:sler
dir. Denize dalgıç indirilerek ceset 

• aranmalı..tcdır. 

Mezbaha mlhOrl 
( 1 ine! Salı.it eden DeVllllll) 

nü taklit ettikleri ve bu sahte mü· 
hürü kaçak olarak kestikleri ka
saplık hayvanların üzerine vur
dukları anlaşılmıştır. 

Dün bir cürmümeşhut yapılarak 
bu lıadise tesbit edilmiş v.e sakte
kiirlnr hakkında adli takibata ge
çilmiştir. 

Bütün cephe
lerde birden .. 

(BRpn•!raJedaı Deva.Ja) 

mevkileri zapt ve 12 atla ile irti
bat tesis etmiye ve belltl de Suri· 
ye yolunu i§gal ederek Türkiyeyi 
sarmıya gayret edecektir.• 

Yine Ofi ajansının lıir haberiAe 
göre; Akdenizin iki ucuna kup 
Alman tazyiki artmaktadır. UCllll 
birinde Fransa, İspanya, Cebelüt· 
tarık, Portekiz vardır ve Fransa 
ile İspanya "üzerindeki tazyik cit· 
tikçe artmalrlaclır. Ucun öbiiriiıl
de ise; yine İngiliz İmparatorlu· 
ğu ve Ayrıca da Türkiye vardır. 
Ofi bu kısmı verirken şöyle diyor: 
•- Bilhassa Türkiye tazyik e· 

<...... .. ... . Almanların İngiliz· 
!erle ittifakını bozması için Türki· 
yeye tekliflerde bulundukları zan· 
nolunmaktadır. Bitleri umumi ka· 
rargaİunda ziyaret ettikten sonra 
Berline giden Fon Papenin Anka· 
raya son Alman tekli.Clerini hami
len dönmesi muhtemeldir. Bu a
rada Türkiye sahilleri boyunca 
Yunan adalarının işgaline bir U· 

su! dairesinde devam edilmekte
dir ve Tilrkiyenin sarılması ta· 
mamlanmaktadır.• 1 

Görülüyor ki, yukarıdanbcri 
muhtelif kaynaklara istinaden sı· 
raladığımız tahmin, haber, müta
leaların hiçbirini tutmamakta ve 
hakiki rnziyetin ne olduğu kafi 
şekli ile bilinmemektedir. 

Bilinen tek şey şudur: Almanya 
yeni bir taarruza hazırlanmakta· 
dır. Bu taarruzu ile kendisi için 
kat'i addedebileceği bir neticeye 
vasıl olmanın yolıınu ve yollanlll 
açmak kararındadır. Fakat, buna 
nereden başlıyacaktır?. Onu da 
bizzat Bitlerden ve erkanıharhiye
sinden başka bilen kimse yoktur. 
Yalnız ve muhakkak ki, Almanya 
harbin kısa zamanda bitmesi ve 
Amerika - İngiltere teşriki mesai
sinin çok vakit kazanmaması ta
raftarıdır. Bunun için de bu son
bahara kadar, tek cephe yerine 
bir iki cephede harbetmeyi lil· 
zumlu görebilir ve muktedir o
lursa; Norveçten frmit burnuna 
kadar; bütün Avrupa ve ,Afrika 
garp sahillerini işgal etmek, Ak
denizden İngiltereyi çıkartmak, 
Avrupa kıt'asına tnmamile haklın 
olmak ve Asyaya yayılmak ister. 
Almanyanın bunlardan hangisini 
yapınıya teşebbüs edeceğini, en 
nihayet bir hafta, on gün içinde 
göreceğimiz gibi; ne yapabilece
ğini, tasavvınlarmı fiil haline ııo
kup sokamıyacağını da yine SO•· 
bahar sonuna kadar göriip öğre· 
neceğiz. Yalnız, şahsi kanaatimize 
göre; Almanya hu yaz içinde top
yPkiın cephelerde barbetmeyi ter
cih ettiği takdirde; İspanya, Ro
manya Slovakya, Macaristan or· 
duları~ da Alman ve İtalyanlarla 
bir arada ve harp halinde görmek 
galip ihtimal arzetmektedir. 

Türkiye - Almanya münasebatı 
hakkında yürütülen, yukarıya 
naklettiğimiz mütalea, tahmin,. 
haberlere gelince; filhakika Al· 
manya Taşoz, Semendrek, Liınni 
adalarını işgal etmiştir. Fakat, 
Midilli işgal edilmemiştir ve 
Londn radye"-unun istical ile ver· 
diği bu haber teyit olunmamıştır. 
Taymisin ileriye sürdüğü tahmin 
bizce ve şimdiki halde sadece bir 
mütalcadan başka birşey değildir 
ve bizim kanaatimize gön de; a
daların işgalinden ve Oıil'ki ad!l· 
!arla muvasala temin olunmasın· 
dan daha çok endi~e dnymak mev· 
kiinde olmı:.sı iktıza eden Kıbrıs, 
Girit, Filistin, Süveyş, Portsait, 
İskenderiye üsleri ile, bilhassa İn· 
giltere olmalı ve donanması ile, 
bilhassa bu işgalleri sür'atle istir· 
dada tebdil etmelidir. Oniki ada· 
!ardan ve Yunan adalarından A
nadoluya asker çıkarmak, yeni 
bir Çanakkale denenmesinden 
başka bir neticeye vasıl olmaz ve 
fakat saydığımız İngiliz üslerinin 
tahrip edilmesine ve donanmanm 
Şarki Akdenizde hakimiyetini za• 
yıflatmağa az çok yarıyabilir. 

Filhakika, Almanların dimağın
da Türkiye için yeni halde ne dll

şündüğünü kat'iyetle bilmiyo~ 
Aramızdaki mii.nasebatın, Berli· 
nin tayin edeceği herhangi bir 
istikametle bir menfi tebeddül U· 

zedip etmiyeceğini de bilmiyoruz. 

Fakat, yine Ofi ajansının veriiii 
haberin de şimdiki halde tamami· 
'ıe asılsız oldn~nu söyliyehiliriz. 
Türkiye, bu ha kadu kiçı.ir tas· 
yika maruz bırakılmamıştır, Tftr. 
kiyeynin salim, kararlı, dürüst, ae 
yapacağını bilen siyaseti karpll .. 
da tazyikin fayılasıııı olacaiıru btl· 
tün düRya gilti Bftlin de talrltr 
edes. Binaenaleyh, tall7fk balıılı 
mevzuu deiildir ve eler Alman• 
yama halı::lı:mıız .. m!nlyat v• kıı. 
sıt taşıyan l.a pJb v-. lttuııml 
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Bir C~susun 
Gizl i Defteri 

No. 1 -
Yazan: Francis Machard Çeviren: lskender F. SERTELLi 

Mister 9 nasll 
BAŞLANGIÇ 

Hatıralarını okuyacağın.z arka· 
daşunı kısaca size tantmak iste
rim: Mister (9), Nevyork Casus 
Mt!ktebinden mezundur. Ayni 
mektepte ben de onunla beraber 
okumuştum. Fakat o, benden bir 
sene evvel tahsilini ikmal etti. 
İsmini söy !emeğe sal.ıilıiyetim 

yoktur. Ancak, size, onun hüvi
yeti ve yaptığ; işler hakkında bi
raz mallımat verebilirim. 
İlkönce tipini tarif edeyim: U

zuna yakın boyu, yetmiş altı kilo 
stldeti vardır. Bilekleri çok kuv
vetlidir. Nt!vyorkta bir aralık or
ta sıklet boks şampiyonu da ol
muştu. Bununla, Mister 9 un ayni 
zamanda kuvveili bir adam oldu
ğuna işaret etmek istedim. 

Kumral saçlı, koyu mavi gözlü, 
kırmızı çehreli, zeki b~lı, so
ğukkanlı bir adam olan arkada
şımın en büyük meziyeti: Uzağı 
görüş kabiliyetine malik: olınası
dır. illdiseler karşısında da kat
iyyen irade ve muhakemesini kay
betmez. Kulağı deliktir. Herşeyi 
görür, işitir. Hasılı bir istihbar 
memuruna lazım olan bil.tün evsafı 
nefsinde toiılamı.ş çok değerli bir 
şahsiyettir. 

N evyork mektebinden. mezuıı. 
olduğu zaman otuz altı yaşında 
idi. Zaten bu mektepten otuz bet 
yaşından evvel hiç kimse mez.".11 
olamaz. Bu işler yalnız zekA degil, 
yaş ve tecrübe m"'8elesidir. 

Bir gün Londrada bir gazinoda 
oturuyordum. Mister (9) un aa· 
neıri.ni uzaktan gördüm.. TelAşlıı. 
yanına koştım. Aziz arkadaşınım 
nerede bılunduğunu öğrenmek i.9-
tedim: 

_ Mister 9 Londrada mıdır .. 
Yoksa vazifede mi?. 

İhtiyar kadın: 
- Bu ne güzel tesadiif, dedi, 

ben de çoktanberi sizi arıyorduııL 
Oğlum bundan altı ay evvel vefat 
etmiş. Bir valizi ile ufak tefelı: et
yasını <Entellcens Birno&\b ndan 
bana teslim ettiler. 

Birdenbire çok müteessir ol-
dum: 

- Vah, vah, Mis!. Neretle öldü
ğünü anlıyabildiniz mi?. 

- Hayır. Maalesef bWM1 aöyle
mediler. Biricik oğlumuoı yeeyii· 
zünde mezan bile yok sanıyorum. 

- O hal de bir dettiz kazasında 
bctğulmuş olsa gerek. 

- Ben de böyle tahmin edi?8-
rum. 
Kadıncağız ağlama!a Mşlamış· 

tı. Kendisine: 
- Müteessir olmayın! dedim.. 

Oğlunuzun memlekete ~ l!li:ıı
metleri vardır. Bununla iftihar e
debilirsiniz. 

Matemli kadın başını sall11ara!ı: 
yüzüme baktı: 

- Sizi niçin aradığımı IOl'UlU

yorsunuz!. Oğlumun valizi içinde 
büyük bir defter çıktı. V asiyetna
mesinde de şu satırlar yazılıydı: 

•Anneciğim, 
•Eğer bu defterim senin e

line geçerse ,otlu '.bemen be
nim Nevyork arkatlafDll elan 
Françise cötir, teslim et ve 

1 
ha tıralan1111 utretmesiıai 
söyle .• 

Arkadaşımın aıtnesi bundan 
sonra gazinodını. kalktı .. Beni evi· 
ne götürdü ve oğluıuın, akıllan 
durduran hatıralarla dolu defteri
ni bana teslim etti. 

İşte, şimdi olruınatl- başlıyaca· 
ğınız o mühim ve esrarengiz hatı-

bir gün doğrnılan doÇuya karp
m1za çıkarılucağıaı ve Tlirkiyetle 
bir pazarlık sahuı bnlvH11Uyaca
ğını takdir edecek vaziyetteyiz Te 

bunun için de ıa dak:ikafl lıiçlıir 
teklif karşısında IKıJ...., ... akla 
beraber; milli istiltlH ve hakinti· 
yetimizin e....,ettiii lıer ttlrlii teli· 
bire, herkese •ost v• kayırkah si· 
yasetimiz içinde Nlıip lınhrauy•· 
ruz. Binaeaaleyla, Oli ajansıRD. 
zan ve tahmin yola ile 'ff ıaalfun 
prepaganda taktiği ile Alıınınyaya 
1rir nevi illıaın perilifi etmek re
lüne kalkışmasına lüzum yoktur. 

Berlı.alde, Almanya; Ofi ajuw· 
nın tahminleriai ken•i ıiyaset ve 
müaaseJıetleriH reelıer JıiJmiye
ceği katlar, Tür!ri,'e 41e Avrupa 
barlıi içinıldd fft!iyeftaİ. ıaevtııi 
ve relü.nü ve ne yapacaPıo tama· 
mile ve lıiçlıir salnaacait Te çeld
neceti olmadaa lıiliyor. 

ıı:naır t.ıozd IUINlal 

bir adamdır ? 
rclar, arkadaşım :-.ıı;ter 9 tın ken· 
di el yazısile yazılm ş notlar:dır. 

Bu noUar, o sırada me~gul ol· 
duğum bir deri ticareti mi.:nase· 
betile İsveçe gittığim zaman Stok
holmde neşrettim. 

Londrada neşretseydim belki 
birçok dedilrodulara meydan ,·er
miş, hatta belki de bu )·ü,den 
müşkül vaziyete düşmüş olacak
tım. 

Arkadaşcmın bu notları be~eri
yet için çok faydalı malüıratla d-J
ludur. O ölmüş <>L" bile, b.ı rru
him eserile insanlık alemini bir
çok mühim meselelerde tem r et
miş ve buna ben de ta••aı.:suı etm'ş 
olmak itibarile kendımi ba tt. _,. 
addediyorum. 

(Arkası rarı 

BİLEN İDAM 
OLUNU 

Bu tefrikam..ı.aı. muharririn~ 

hastahtı dobTtSiyle, maale-<;ef, 
son zaman.11.rda P.\'"ri muntaı~ 
bir fek.ilde nıevett'k.. ~n. eser 
sonuna ccı.w,tir. Bir veya lk:i 
tefrikalık lolr U;ı.ın kalmı~tır. 

Tefrikama eonunu buı-ünl~rde 

oka.yu~u.la.rmlı:n. takdim edettii
m3.I ümJt e7ler. ozur dUeriz •• 

BEYLERBEYiNDE 
(1 Jnoi Sahifeden Dc\ıtDl) 

lı-1.eclisinde kabul olunduğunu dU. 
yazmıştık. Bu plA.nlara göre Beyler
beyinde iskele yanındaki meydanlık 
ve yol genişletilecektir. Bunun lCil.. 

bazı d\lkkinlar istimlflk edilecektir 
Üsküdar - Beykoz yolunun Beyler· 
beyi Sarayı hizasına isaQ_et eden ttinel 
kısmı olduğu &ibi 1pka erif]ecek \ e 
seyrüseier ihti7acı arttığı zaman bu 
tünele muvazi olmak ve aynı şera ti 
ihtiva etmek: frıere ikinci bir tunel da
ha yapılacaktır. Beylerbeyinın inkışat 
sahası olarak Çamlıca yolu qe Çen
gelköy arasınadki yamaç intihap olun
mus ve. plia esasları ona gore. tanz:..ra 
olunmuştur. 

Bürhaniye mahallesi aekeııesini.a 
Kwltlı tramvaylariyle münasebetleri 
tem.in edilecektir. Saray miıştemilt .. 
tından olan Ukmektep yerinde hilktı
m~t dairesi Bostanbaşı cam.il c:\ :ınn
da spor saham, Çamlıca - Çenııelk.OF 
70Ju üzerinde mezarlık yapılacaktır. 

MAHKEMELERDE 
(3 üncü salıifedızn decamoJ 

- Şahit.. Celil!.. Şahit.. Oe • 
Jaaiill!.. ~ 

Şahit, aparlıman sa!ıibi, mü!&. 
ahhit Celaldi. Tahliften sonra, ~ 
diseyi anlatmağa başladi: 

- Bu Halit, apartımanın alt ka. 
tını bir sene için istiycar ettı. B"' 
aylık pC§İll verdi. Bir senelik koo
trat yaptık. Üç dört gün sonra 

daha taşınmadan, bana müracaat 
etti, Kontratı ciro edeceğini söy. 
ledi. Zaten hususi şeraitimizde 

ciro sal.fıhiyeti kendisine yeril -
mişti. Muvafakat ettim. Kontrat 
ciro etmiş. Ciro ederftıt de, Sa • 
iinazdan bir senelik peşin al
mış. Ben kirayı kapıcı vasıtasıl.e 
ay başında isteyince iş meydana 
çıktı. Fatihde de buna benzer oir 
iş yapml§. ÖÇendim ki, ondan da 
~tca hakkında tak.mat yapı • 
lıyormlJf. 

Mahkemeden çıkıldı.. Önce 
.doktordur .. değildir .. • diye mün• 
kaşa eden iki bıçkından biri: 

- Amma yaman adammış ha! 
dedi. Bak, ~ fırıldaklar Ç"Virm~ 
Bana da, herif, doktordur, dediy. 
di. Meğer değilmiş. 

- Ben sana söyledim ya .. Dolı:. 
tor değil, manitacının dımıskaso.. 
Bilmez miyim? 

lnglUz teblltl 
(1 lnot Sah.lfe~n D<va.m) 

üzerine tahliye, şiddetli duşman 
tazyikine ve ~ilhassa düşman hü· 
cumlarına rağmen açık plajlardaa 
yapılmıştır. 

Tahliye eciilen biltün kıı'alar tec
bizatiyle irklp edılm\ilerdir ve mu-

. cadele ruhunu tam olarak muhafaza 
etmektedir1er. Terkine ~burivet ha~ 
sıl o an ağır malı.emenin yeri.o~ yeni· 
leri konacaktır. 

Resmt teblil. düşmanın eıici faiki
yetine rağmen1 tahliyenin buyük bir 
başarı oldufunu ı-.öyliyerek ıı"hayet 

bulmaktaıltr . 
Hariciye Nazırı Eden Yunan hü.k\1-

metinin bu tturustaki mektubunu A
"\'"Bm Ka.manıısında okumuştı:r. 

çEKlİJş DEVA 'il EDİYOR 
Kahire. 1 (A.A.) - Resmen Da-

dirildii{ne &öre, İngi:U k•••a1:anıuD. 
Yunanistandu. geri çPk.:1işf, r.ı.:r-ı 
memnuniyet W tanda devam .._ 
mP1ctedir. 



• - SON T!LCRAr --

Turgut, kaptan Sinan paşa tarafından inti
kam kasdile neler yapılacağını kestirmişti 

On bef1nci asrın ikİtıci yarısanda edilmiş ııokaklarında koşarken 
~ İspanya, ilk iş olarak Hasan isminde bır levend tara. 
Afrika topraklanna akın eyle - fından yakalanın~. lev•ende karşı 
mış, M.eimıet bin Hasan'ın sefa. kılıç çekmek cür'etini gösteren 
bet ve dolayısile memleketi, or. Argıtla Hasarun bir palada kel -
duyu lbınali yüzünden A vran lesıni uçurması üzerine cansız ye. 
(Vehran) Becaye, Trablus gibi re serilmişti .. 
sıağnptalı:i k.aielerı kolayca ele Hasan; bu enfes ganimeti ala-
ıeçirm.iş, nihayet Trablusgarp e- rak yoldaşlarının yanına geldi .. 
yaletini de kolayca upt ve teshir Al!iyeri, Anjellayı bulamayın- " 
eylem.i§ti. ca yeisten ölmüş gıbi Turguda 

İşte ııon 42 ııenelik İspanya h&.. koştu. Yaşh Türk denizcisinin a-
kiın.iyeti aıruında İspanyolların yaklarına kapandı. Talatin çizme. 
Araplardan intikam almak kas • lerinl ~zyaşlarile ıslatarak yal -
clile çok zalim davranl§lan Trab- nrdı: 
lwı halkmı canından bıktırml§, - Merhamet et büyük aınira. 
tıu lebeple Utanbula iki defa he. hm .. Anjellayı kaçırmışlar, ne sa. 
yet röndettn Trabl~arplılar rayda, ne şehirde izine ra.stlıya • 
büyiik TUrk Hükümdarı Kanuni madım. Emir ver .. Askerlerin is-
&ıltan Süleymandan kurtarılma. terlerse onu bulup çıkarabilirler .. 
.lan rlcasmda bulunmuşlardı. Turgut genç z"'bltin hizmetini 

Hatta Şarlken; Kanuniden çe- mükıUaUandırmağı difıiinüyordu. 
lrindiği, korktuğu için; bu heyet. Sevgilisinin kaybolduğunu öğre - / 
lerin devam etmesini ihti!M mev- nince A.btiyeriyi teskin etti. 
suu lı:ablliyetinde gördüğünden - Kalk ayağa. Metin ol biraz! 
• aralık ltıendisinden müstemleke Sen nasıl ubitsin be? Şiındı ara. 
ı:icasında bulunan Malta Şöval- dığın Ye bulamadığın yosmayı 
relerine Trablıısgarbı vermiş, buraya getirtirim!, 
2M2 yı1mda.n 1551 yılına kadar Bir .saat ııonra Tuigudun levend. 
eolruz .enede burada Aziz Yahya leri Hasan ile Anjellayı bulup re-
palyeleri hükümdarlık eyle • islerinin huzuruna getirdiler. 
~ti. (Ark- .... ı 

1651 yılmcl.a (959 hicri yılı) yani 
tıundan 398 yıl evvel Kanuninin 
&'(iııderditi donanma n ordu ile 
enun ~a bulunan kahraman 
Türk d.eni2ıcis.i Barbarosun da iş
tlraklle Türkler tarafından Malta 
fiivalyeleriDden zaptolunmuş, 1911 
yılına kadar 36b ttne müddetle 
Türk bAkllnıyeti altında ve bir 
Türk eyaleti olarak idare edil -
m.işti. 

1911 yılmcl.a, yanl Osmalnı İm. 
paratorluğunun inhitat aenelerin. 
ıie İtalyanlann ini bir taa.mızu 
ile Tllrk topraklarından •YTılan 
't'e gıısbolunan Trablus ııon otuz 
7tlmı da İmparatorluk bulyasil~ 
çırpınan becerilaıiz 1talyanın tı.r.
kimiyetinde geçirdi. (Trablusun 
elimi.ı.den çıkması, bu tıefrikamızın 
llinci ve en mütıim tarihi kısmı 
hatıralara istinaden hazırlanmış 
olarak okuyuculanmıza sunula -
caktır.) 

İşte 1561 yılmcl.a Turgudun fev. 
lı:alide ldares'ile Malta §Ö'Valyele
rinden zaptolunan Trablu.sgarp, 
Mırlar süren tarihini Türk haki. 
ırıiyetile böylece taçlandınnıı; ol. 
clu .• -·-Turgud'un 'iğbirarı 
Türk denizcisi Kap• 
taa Paşa tarafından 
gasbolunan hakkı na• 

ııl 1kurtardı ·ı 

l •tanbal Komutanlığı Sa
tınalma Komİ•yona 

ilanları 

Haydarpaşa hastanesinde 15 adet 
•bit dolabın 5.5.941 gunü saat 11.30 
da pazarlık.la ihalesi yapılacaktır. Ke
ıi! bedeli 1269 lira 18 kunııtur. Kat't 
teminatı 190 Ura 38 kuruştur. Şart
namesi htt gün komisyonda Cörülebi .. 
Ur. İsteklilerın belli giın ve saatte Fın
dıklıda .. Lın atma komı:;yonuna ıeı-
meleri. cl390> .... 
~htt kilosuna 80 kuruş tlat tah

min edilen 22 ton ;razlık vakum ;rap 
1.5.941 ıünil ıoat 11,30 da pazarhltla 
•tın alınacaktır. Muhammen beden 
13200 Ura olup kat1 teminatı 1980 11-
rackr. 

Şartnamesi her sün komisyODda gö
rülebilır. İsteklJlerın belli gün ve sa
atte Fındıklıda salın alma komJs:ro-
auna gelmeleri. c339h 

Fatih, 1aOt İkJnet Butr.'* wıktml&... 

ltnd<e: 
TAHİR; Beyaı.ıt Fuatpaşa Cllddeal, 

8 numaralı kahvede, 
Davacı Hatice Soysal'ın ev kirasın

dan maUubu albııış liranın ılınması 

için aleyhinize açtığı alaoak davasının 
lebliğ edilen davetiye ve a;rnca ilA
nen yapılan gıyap kararına ratmen 
icabet etmediğinizden eıyabınızda ic
ra kılınan muhakemesinde: mebJAtı 
müddeabih altm1$ liranın maa masa
rifi muhakeme a.lzden tahsiline 18 Ni-• 
aan 9U de temyizi kabil olmak Uure 
kırar verildiğini mübeyyin işbu hü
kUm oul.asası tebliğ makamına kalın 
o1malt üz.ere on beş &ün müddetle illD 
olunur Esas: No. 194ı/59 

Ademi İktidar ve Belgevşekliği 
Muhı.ere:"Oı dokt.orlann. ~ depolanrun \·e eczaneletın naz.an dt katı ıe· 

Dr RIC11ARD VEISS'ın butun dunyada tanmnuş gene ve dinç hayva
natın hu~ye ve hormonlarından milstah1..a r ve ZAFiYET, DİMAG YOR
GUNLl'GU, ADEMi İKTİDAR için kutlanılan 

VIRILINETS 
l ı 

ft kadın hıstalık1arı tedavisinde kullanıl.tn 

F E R T JLiNETS 
Tabletleri Piyaıııamu:a Gelml,tir. 

Ambalaj Sandıkları 
• 
lstiyenlere Müjde 

Sandıkçıllğa A it Her Tesisatı Haiz 
Fabrikamızda Her Cins Keresteden 
Her Çeşit Ve istenilen Her Şekil 
Ambalaj Sandıkları Yapllmaktadır 
Fabril<amzıda imal edilen aan dıltlar daima düzgün verilen ölçü 

w sip~e uygun fiatta men ve yapım itibarı ile sağlam ve temiz
dir, Miitar her ne .kadar olursa olsun mallar aür'atle yapılır ve 

tayin edilen günde lıeslim olunur. 
Adttr. 
Wanbul Kiiçükpazar Sabunhane 

-.,kak No. 24 

Sağla:m Sandık Fo.briJGıın 
Telefon: 22195 

lla.ş, Di9, H ezle, Grip, Boma.tizmP 
Nevralji, K.ınktık ff Bütiln Ağnlanaın Derhal Keser 

icabında rancı. J - •heabllil. TAKLiTLERiNDEN SARlllllNIZ 
HF.R YElfOF rt~LU ICUTlıt.Al!I ıSRARLA ISTPYl'ill 

Devlet Demiryolları ve limanları İşletme U. Maresi ila.1lar 
Muhammen bedeli (1400) lira olan 5000 kilo bulqık ve sair işlerde kullanı

lan aabun (20.!S.1841) Balı 10ntı aaat (11) on birde Haydarpasoda Gar bina
• dabillddelti komis)'on taraf.ından açık eksiltme uıruliyle e.atuı alınacaktır. 

Bu işe &irmek iatiyenlerin (105) liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin 
ettiği vesailtle birli.k1e eksiltme günil .. atine kadar komisyona müracaatlan 
lizımdır. 

Bu ı,e ait prtııaıneler lı:omisyondanparasız olarak dağıtılmaktadır. <3383> 

lstanbul Sıhht Müesseseler Arttırma 
ve eksilte Komisyonundan : 

Heybellada ııanaloryomımuıı IOO ton Juriple kömürü lı:.ııpalı zarfla eıwıt-
JDe1e konulmu$t11r, • 

ı - Eksiltme 1/3/941 Çarpmba ıünü saat U de Cllploj!lunda Sıhhat ve 
ktimal Muavenet MUdOrlüğil binasında kurulu komisyonda :r8"ılacakUr, 

2 _ Muhammen fi;rat beber ton için 18PO kuruştur, 
3 - Muvakkat teminat c~> liradır. 

4 - istekliler prtnameslni komis;ronda IÖrebllirler. 

1 

5 - İıteklller 1941 Ticaret Odası vesikasl;rle 2490 .. ,.ııı kanunda ;rnılı 
vesik:alar ve bu ite yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile 
birlikte teklifi havi :aarflannı llıale saatinden bir aat evvel makbuz mukabili 
komisyona vermeleri. c3291> 

Sahip ve Başınuhazriri: Etem İzzet Benice - Neşri;rat Direktörü Cevdet .Karab!Jgln 

,,. cSON TELGRAF11 Matbaası 

30 Nisan 1941 
18.00 Program ... Memlekel Saol 

~arı . 

18 03 MüziJt· Rad;ro C•L Orlı.est:rası 
(İbr•him ÖZgür İdarethnde) 

18.-40 Mıizik : İnc:-e Sa t.. 

19.JO Konuşma · (Seyahat Röpor
tajları) 

19.30 

19 45 
19.50 

20.t5 
20.45 

lrlemlekf'l Sıı at Aywrı, ve A· 
jans Haberlerı . 

Konuşma: Zoraat Takvimi. 
Mtızik . Solo Şarkılar. 

Radyo Gazetesi. 
Müzık Dorothy IAmour 
Pl!ık.Jarı. 

21.00 Mıwk: Dınleyicı İstekleri. 
21.30 Koıuışına (Sth.he&t Saati), 
21.45 Mliztk Radyo Orke,;tra~ı 

Şet: H. Ferid Alnar) 

22.SO Memleket Saat Ayan, Ajaruı 
Haberlen; Ziraat, Esham -
Tahvilat, Kambıyo - Nukut 
Borsası (1'17at) 

22.45 Müzik: Dan• Müziği (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki Prosram ..e 

Kapan11. 

İLAN 
lstanbul Asliye 4.cü Hu
kuk Mahkemesinden : 

İstanbul De1terdarh cna izafeten 

İ.otanbul Maliye Muhakemat Müdür

lüğü tarafından KumJrnpıda Cömert
ltt sokaiında 39 numaı·ada oturan 

jandarma yüzba,ılığından mütekait 
Arif aleyblne Mahkememizin 939; 195 

numaralı do:;yasiyle ikan1e edilen ala

cak davasının muhakemesi ıırii!lnda: 

(28/5/929 tarihinde mutemet sı!atiy

le 595 sayılı avans Umüha~ri ile 396 

lira 81 kuruş avans olarak almadığına 
Ye almıo olduğu takdirde mahsup mu
amelesini 7aplınruıdıtına) dair tekl;f 
olunan yeminin icrası için mü9deaa
leyh llAnen vilki tebligata rağmen 

mahkemeye gelmemiş olduğundan ye
minden kaçınmış ve yemin edeceği vA
kıaJarın da sabit olmuş sayılmasına 

ve bu kararın tebliğ gününden itiba
ren !ekiz gün içinde arzuhalle yemin 
edeC'eğini beyanla gelmesi zımnında 

kend.~ine tebligat ifa edilmesine ve ta
yin edilen günde :yine gelmediği tak
dirde yeminden kaçınmış olduğuna, 

Ye yemin edeceti vlıkıalann sabit ol
muş &ayJlciığına dair hususun katııe
fe'CE'iınE> vre bu tebliğin de ke;t.alik: llft

nen )'apılmasına ve mube.kemenin 
29/5/~l saat 14 dt tAlik!ne karar ve

rilmiş olduğımdan keyliye~ tebliğ ma

kamma Juıun olmak üzere ilin olunur. 
839/195 

e TAKVİM e 
Rumi 1157 Kasım Hicri 138t 

NİSA..'i &. AHİR 

18 175 4 

Yıl IH M 1 Vaö&ti 
Vakii 

Eu.ııl 

MAYIS 
S. D. S. D. 

6 00 Günq 9 56 

1 
ıs 11 Öfle 508 
17 02 İlılndl 8 59 
2004 Akp.m 1200 

Perşem~e 
11 47 vaı.ı 1 43 

4 05 tm.i1ı 801 

Turgut; kaptan Sinan paşa ta • 
rafından intikam ıı.asdile nasıl be. 
davaya harcanmak için vesile a. 
randığını pekila kestirmişti, Şu 
beyligın cmuvakkaten• kayidle 
Murat ağaya verılişine muğber 

olmuştu. Fakat İstanbuldan ge -
}ecek beylik menşuru ile hath 
bfunayunu bekliyerek Trablusta 
ilk icraatla m.,.W oklu. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 26 Nisan 1941 Vaziyeti 

Turgudun sayesinde şehir yağ. 
ma edilmedi.. İlk İlj olarak Murat 
ağa ;le Hasan Kelleyi zindandan 
çıkarıp yaralarını sardıran Türk 
denizcisi vakti •boş geçirmiyor • 
du .. 
Şehrin zaptına tekaddüm eden 

geceyi Turgudun gemısındtı mi
safır olarak geçıren genç muhafız 
zabiti Al!ıyeri, Tur kordwııle bır. 
Jikte şehre ginnış, Turguda kıla. 
vuzluk etmış, onu saraya kadar 
ge~. hatta Türk bayragını 
kendi elile sarayın bayrak ıon -
derine ~kmiştı. 

Bu işi bıtıren Alfiyeri aarayı 

altüst ederek Anjelliiyı aradı. 
Genç

0 

kız daıresirı<le yoktu. Sa. 
rayın hıçbir tarafında da izine te. 
ıı;adü! olunamadı. Turk ordusu 
,eJmeden evevl şövalye Kardıni· 
nin sarayı muhafazasına terkolu. 
nan adamları tarafından yağma 
edilmiş. bu arada şövalyenin güzel 
lı:ızı da muhafız za~itlerden Ar • 
gilla ismincre bir yüllba.şı tara -
tından kaçırılmıştı. 

Argilla omuzundaki tüy kadar 
h afif, mücevher kadar gtizel kızla 
tehrin Türk toplarile allak bullak 

A ktif Pasif 
Lira Lira 

.lltm: Safı kiloar•.m 
Banknot. 

'72.803.900 

tıf&klılı: • 

Düll•ekl Mlllıabirien 
Tllrlı: Luıw • 

Barittelı:l HııJıaloirlerı 

ıutın: Saf lkı..oıram 12.000,9t5 
Alıma labvilı kabil ~ dö-.112-
lr 
Dıior d3vizler v• borçlu JCirinc 
Mltıyelni .. 

- .Talı..ııı.rt: 
Deruhte odılen evrakı .. ı.c11;re 
ka!'lılıiı • . . 

Kanunun 8-8 ci nladdeh·rine tevft. 
itan Hazıne taratından vW ı.d.ı7aı 

knedat Cwcl&aı: 

T icarl Senetler • . . . 
......_ Te t.&laT!li.t eiiMıaaa: 

1 
Deruhte edılen evraJtı oakdl· 

A • yenin karşı.ıı;ı es.tıam •• taJa,. 

vıat (ltıbarl lı:ı;rmetie ) , • 
• • ler-1 Etılıam n Taaı

A.....ıar: 

A1tuı ve döviz Uzerlne a-nna • • 
Tahvil.it üz.erme avans • 
Huineye kısa. vadeli aY&D&. • • 
Hu1De7e 3850 No. lu kanıma ,&.. 
_..... alim lta1'lılıltlı --
H •=ed•rlar 
lıluhıeıtı • • , 

• • • 
• • • 

• • . ' 

Lira 

102.123 194.18 
S.823.019.60 

908.967.59 

405.813,83 

11.880.317,31 

-,-
43.327.437,87 

158.748.563,...... 

Z0.230.442,-

273. ı&S.378,41 

46.908 458.93 
7 926.6ı6,17 

4.741,89 
' ,230.896.15 

J.a6.000,-

13'1.684.926,75 

YekQn 

108.835.111,27 

f05.&U,83 

60.J07.705,ll 

l.J8.JJ.a . ı21.-

ımı.ıM.ııa,.ı 

ua.1ee .5M.S9 
4.500.000.-
9.U'-618,11 

787.009.4~.411 

l Tammw 19JI ıari!ıınde.ıı ıı.ı.a.-

- ... 
b.ıı,.aa ~ ı 

Acil ve levk.allde 
~wust . 

Tthrildekl .... M T 

Deruhte edilen evrakı nakdi~ 
Kanunun 8 - 8 lnd maddelerine 
ıevfıkan Hazine tarafmd&D vAlı:I 
tedl;rat . 
Deruhte edilen evrak.ı nakdl7e 
bakıyesi . . • • 
K~rş1lılı tamamm altın olarak 
Ulveten tedavüle yaı.edilen 
Reeskont mulı:ablll UAvelen leda
vüle vazedilen • • • 
Hazineye ;rapılan alım karıılıkh 
a vans multabili 3902 No.lı kanun 
mucibince ı!Aveten toodavüle .,..._ 
dlleo • • • 

177.18' 

l850 No. lu kanuna ,ııre Hazlne79 
açılan avans mukabill tevdi ol\loo 
nan altmıar: 

Safi ldloaram 111.Ml '31 

D6vl.s~-ı 

Altına tahvili kabil dl!vizler • 
D tler d5vlz.ler ..., alacaklı JClrlnC 
bakiyeleri • t 

M.ubtellf • • t • • • .... 

7.822.019,15 
8.000.000,-

158. 7 48.5113,...... 

20.230.442ı-

138.518.121,-

17 .000.800,-

r.1 .000.IOO,-

'W.a:ıc.123,1111 

1..233.7!2,0S 

78 124.117,!0 

--
191" ... • 

15.000.IOO,-

tın,111 m 
ı 

. . 

•.ıtU41,oe 

-OllG.M6,N 

~--ı-ı 
YekQa 

ı. ..... M4dl ,. • Alim -- - ,. 1 .. 
m.-.- .• 

Gayrimenkul Satış İlanı 
• • 

lstanbul Dördünc ü /et 
Memurluğundan: 
Bir horçt;m dolayı satılınasına karar ,·erılm.ş olan ve ehli 

tarafından tamamına 980 dokuz yüz seksen lira kıymet takdir edl
miş olan Kuruçeşmede kayden Merdiven ve mahallPn Çınarlı ç< 
me Merdiven sokak eski 16, 18, 20 yeni 20, 22, 24 numaralı üÇ 

ahşap ve harap evin evsafı ve me sahası aşağıda yazılıdır. 
Evsafı: 20 numaralı· Zemin kat kapıdan girilen ve uç basaJ!!ı) 

la çıkılan remin bozuk k aresimf'n döşeli bır taşlık allıl' 
' bodrum olan bir oda olup ta~lıktan geçiJ<,n ü .ü tene~t 

örtülü binadan hariç ocak mahalli vardır. 
Bırinci kat: Bir sofa üzeıoi ne bir oda iken ortadan tahtı 
ayrılarak iki cıda haline konmuştur. Sofada bir he!A ft 

dalarda yük dolap vardır. Sofadan merdivenle çatı ar 
çıkılır. 

22 numaralı ev: 20 numaralı evin evsaf ve muşt ınilA 
havidir. Yalnız arka tarat fa ta ocak mahalli olan yerde 
mer bilezikli bir kuyu ve ön cephede bir tulumbası va 
24 numaralı ev: Bu üç katlıdır. Zemin katında bir 
vardır. Di{;-er katların bölme ve döşemeleri yoktur . .Sill' 
nın hey'eti umumiyesi gayrikabili iskan ve haraptır. ıı~ ~ 

.d ;:,q,aı 
çesinde eril<, kayısı, dut gibi bir kaç ağaç vardır. ze 
sathı mail olması itibari k! ön ve arkasında duvarlı se 
yapılmıştır, 

Mesahası: Gayrimenkulün mesa hası 1362 metre murabbaı 

bunun 102 metre muralib aı üzerine iki iki ve biri üç )ti 
olmak üzere üç ev me.bni dır. Geri kalanı •bahçedir . 

Hududu: Bir tarafı tarikiam bir tarafı Sultana menz.li ve }. 
yas menzili arka tarafı vakfı müşarünileyhten arsa 
bir tarafı yine vakfı şeriften Anestı menzilı ve ,ı 
kası bahçe ve bazan Papaz Kigork menzili ve 'bahçesi 
bazan Sahak menzili baza n İstepan menzıli ile çevrıııniı 
tan Beyazıd vakfından. 

Yukarıda hudut ve evsafı ve mesahası yazılı gayrı menl<ıl" 
açık arttırma suretıle satılığa çıkarılmıştır. 

1 - İşbu gayrimt>nkulün arttırma şartnamesi 5/5/41 ta 
den itibaren 41/1687 numara ile İstanbul Dördüncü İcra Daıre.' 

muayyen numarasında herkesin görebilmesi için açıkt:r, 1Iand• 
zıh olanlardan fazla malıimat almak istiyenler işbu şartnaırt 

\'e !l/1687 dosya No sile Memu riyetimize müracaat etme 
2 - Artnrmaya iştırak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde j 

di buçuğu nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat m~ 
bu tevdi edilecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer 

hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile 1 

Ye masrafa dair olan iddialarını ~bu ilan tarihinden itib&ren on 
gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize ·bnd· 
leri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilli ~ sabit 11lmadı.kç5 
tış bed~linin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler ar tırma 

namesini okumuş ve lüzınnlu malilmatt almış ve bunları tam 
kabul etmiş ad ve itibar olunur! ar. 

5 - Gayrimenkul 2/6/941 tarihi ne müsadif Pazartesi günü sa•1 

den 16 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra memurluğunda üç d 
bağırıldıktan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttınn• 

deli muhammen kıymetin yü7.d.e yetmiş beşini bulmaz veya ., 

istiyenın aıacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunuo da beOt 
buniarın bu gayri menkul ile temin edilıniş alacaklarının mecnıU 

dan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak 

de arttırma 10 gün daha temdid edilerek 12/6/41 tarihine müs• 
Perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra 1'' 

murluğu odasında arttırma be deli satış istiyenin alacağına rüclı" 
olan diğer alakalıların bu gayri menkul ile te.nin edilmiş alac~ 
mecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıvmetinin ya/ 
yetmiş beşini bulmak prtile en çok arttırana ihale edilir. 

6 - Gavri menkul kendisine ihale olunan kınıse derhal 

verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholun 

kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan k:i:mse arzetm.iş 

duğu bedelle almağa razı clursa ona, razı olınaz veya buiunnıa/ 
hemen yedi gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok artt 
ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günl~r için yfJl
beşten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme b• ,,, 
kalmaksızın memııriyetimizce alıcıdan tahsil olunur, (M :dde 1· 

7 - Alıcı arttırma bedeli ha~icinde olarak yalıu~ tapu feP 
harcıru, yirmi senelik vakıl taviz bedelini ve ihale karar p~ 
vermeğe mecburdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzüat ve tellaliye re 
mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icHesi alıcıy• • 
olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayri menk:tl f' 
karıda gösterilen tarihde lıtanbul Dördüncü icra memurluğu od~ 
Ja işbu ilan ve göoierilen arttırma şartnamesı dairesinde satıJae>' 

ilAn olunur. 941/1687 

SIHHAT MEMURU ARANIYOR / Türk Hava Kurumu Havacılık Dairesi için aşağıdaki prtlar baJı; 
-.e 75 lira QcreUe bir aıhbal memuru alınacaktır. 

Tıılıplerin t.tanbulda bulunanlann Türk Hava Kurumunda Ha\•acı11' 
-illiiizıe ve diler mahalleTde bulunanlann da Ankarada Havacılılı: 
qeneı Direk16rlütüne mUracaaUarı llAn olunur. 

1 - llohlıl:ra mektebi mftUDU olmalı: 

2 - Y&fl 40 ..., ;rukan bulunın.ıımaJı: n faal h izmete elverlıU 
'1ııir tabip raporu bulunmalı:. 

ı- ~e tadar ı:a1- olduiu ;rerlerden verilmlı i;rl 
Mlbmmı1ı . 

4 - ltabul .,.._ ıı1aıı mAbat me muru İnönü Kampında 
~. d31S> 

lstanbul Hava Mınhka Depo Amirliğindeıl 
1 - IO ""1 olomobiller lçlıı nlı:um :raiı alınacaktır. 
2 - X.at'I '9minatı olan cl865> liranın Bakırköy Malmüdürluıtüne 

larak malı:buzlari;rle birlikte 1.5.941 Salı &ünü saat 14,30 da YeşilkôY 
llıntaka Depo Amlrl.iii Saluıalma Jtomhyonunda bulunmaları. ,3326' 

T. H. K. 
Hava Gedikli namzetlerine 

U - 11 ;r1lfU>da olup ta muayenedekazanmış oLın Ha•• Gcdıkll 
.., lledııal llanoolılı: Jılüm-~ müracaa Uan. •331 b 


