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Sahip ve Başmuharriri: ETEM tzzrr BENİCE 
~ - iN SON TIL8RAFL&aı YI BABIRLE•l vıaı• AlltA• 8AZBTBSl 

• Irakta genı 
vaziyet 

lrakta yeni lnııiliz kıtaa
bnm Buraya ihracı ihti· 
li.f aebebi olmuıtur. Ha
kiki vaziyetin aon inki; 
ıaflan müphem olmakla 
beraber İngilizlerin ted
birlerinde lrakm iatikli.I 
Ye bütünlüiünü maaull 
tutmak ırayeainin mün
demiç bulunduiu mu· 
hakkaktır •• 

~: ETEM iZZET BEINCE 

lıaka yeni İıagiliz kuvvetleri ih
"s ed.ilınİf bulunuyor. İlk defa 
~·18 nisanda Basraya çıkarılan ve 
.. lllulıı .evkeclilen kuvvetlerin 1-
~ laadutlarmda içinde kalmış bu
-...ıııaları; Baid•t bıikômetini 

hıai ihraç karıısında fili olına· 
"•kla beraber; nazari bir mür.ıa
'eat n muhalefete sevketmiştir. 

8u ba kadar gelen hıberlcre, 
'4adra ff Bağdatta neşrolunan 
~l.lij:lere göre; vaziyet ıudur: 
. •it laükumeti İngiliz knvvelle
liııio ancak transit olmak üzere 
'•srayı çıkarılabilecekleri ve her 
~n kuvvetin behemehal Irak 
~•oiutıarı dışına çıkmak mecburi
htinde bulunduğuna kanidir. Bu
'-n için de ikinci bir kıt'anm Bas
'-Ya çıkarılmasına riza ve muva
'-kıt göstermemiştir. Buna rağ
llıen İngilizler Basraya ıı:elirmiş 
eldukları kuvvetl~ri karaya çıkor
~ışlarılır. Bunu takiben de Irak 
"'1k6meti 1940 nisanında terhis 
lllııomıq bulunan ihtiyatlarını, 
hdek ıubay va doktorlarını bir 
latiııı jevresine iştirak etmiş ol
lıııalt için askerlik hizmetine davet 
~i' ft elindeki kıt'alan Fırat 
-anna n Rabbaniye tay) are 
'-su istlkameti..e tahşide başlamış· 
lıır. Aynca bir lıeyanname ile ef. 
!ıtırı umumiyeye ıükun ve alınan 
~birlere itimat tavsiyesinde bu-
llmuıtur. 

8ağdat biiklimeti; İngiltere ile 
lta1t arosındaki ittifak ve rardım 
lıııuahedesini icabında genlt ingil· 
tttenin, gerek lrakın meııfaatleri
'l korumak hususunda, sadece de
lıııQyollan, münakale vasıtaları, 
~~ir yollan, limanlar ve hava ös
...,ııdea müstefit olmak ve gelip 
hç.nıiye yarar bulunmak takyidi 

(Denmı 5 lncl Slllıılfede) 

ONUN 
HAYATINI 
Anlatıyorum 

Y ... a: Haluk Cemal 

Y altuula Son Tel
wralta telrikcuına ~ 
lıyacağımuı bu _,., 
hakiki bir hayatın r~ 
nıanı, biT kalbin en 
nıahrem hatıralarıdır. 
Bekleyiniz .• 

ON TELGR Fta -

• Italyanlar 
Tobruk kalesi 
nin dış müda
faasına girdi 
Baadan evvelde 

1 

girmişler ve pl1-
klrtllmlşlercll 

Kahire 2 (A.A.)- Askeri sjlzcll-

~= Talmz bir tek IJom
,,;;;:;,~-ı ita yetmiş evi bir· 

~~ den tabrlp etU 

aün dün akşam söylediğiae göre, 1'.ıtn.k kaJetıiain v11Sitetiai 
düşman kuvvelleri hücum araba- gösterir harita 
!arı vasılasile Tobruğun dıt mil- ·-------------, 

Lonıha 2 (.A.A.)- çupmıı. • 
perşembe ıecesi İngiliz hava kuv
vetleriniıı Ki,yel, Berlin, Hamburı, 
Bremen ve Emdeai bombarclımaa 
ettikleri malllındur. Emdnıtk 7C• 
ai modelde lıombalar kullaoılmq 
ft şehir üzerine tahrip kndreti 
~k yüksek lıombalar atıı.11,tır • 

dafaasına ıı:irmeie dün muvaffak 
olmuşlardır. Haıırlardadır ki, düş
man bundan evvel de bir defa 
Tobruğun dış müdafaasına girme
le muvaffak olmuş ve fiOnradan 
İngiliz mukabil taarruzu ile piis
kurtıilmü~lerdi. 

Sollumda dıişman tarafından 

kullanılan melodlar, Mareşal Gra
(DeV2ml 5 inci SaJ•lfedeJ 

Belgrad bom
bardımanına 
dair yeni taf
silat veriliyor 
Bir günde şehirde 
20 bin kisi öld8 

İskenderiye, 2 (A.A.J - Yugoslav
,.ada cereyan eden muharebelerin 
batlıca aa!halarında bulunan ve Bel
erad bombardımanını gözü ile gUren 
bir zat buraya gelmiş ve Belgrad fa
ciası hakkındakı fntibalnrınt §Öyle 
nakletmiştir: 

Bclgrada yapılan ilk havi' hücumu 
1 Nisan Pazar sabahı saat 7 ile 8.SO a

CDevamı 5 lnl'.; Sablfede-) 

lladrld'de 300 bin 
blW var 

l\Iadrid 2 (A.A.)- Ta~ra Sıhhat 

Nazırı Fintana bulaşık tifüsün ö
nüne geçilmek üzere olduğunu 
ıöylemiştir. l\ladritdc 300,000 bitli 
bulunduğuna göre, mücadele teş
kilatının nasıl müşkülatla uğraş

tığı anlaJllır. 

Amerika filo 
• 

su lngiltere-
ye malzeme 
teslimatını 
temin edecek 

Vaşington 2 (A.A.) - A· 
miral Andrevs dün söylediği 

1 bir nutukta bilhassa demi§tir 
ki: 

•Amerikan donanması her ı 
ihtimale karşı hazır l>ulun • ' 
malıdır. lngilt.ereye göndere-

i ceğimiz harp malzemesinin 
teslimini gemilerimizle temin 
etmemiz lazırrıdır. Eğer icap 
ederse, Atlantikte kafile ris· 
temini kabul ~liyiz. Bu· 
günkü karı.şıklık nihayet bul.. · 
madan, bizim için sulh tMV· 

zuu bahsolamaz.• 
" ,. 
Malta ya yapılan 
hava hücümları 

D6rt asırbk tarihi 
eserler barap oldu 

Malta 2 (A.A.) - Çarşamba • 
perşembe gecesi Maltaya fiddetli 
bir hava hücumu yapılmıştır. Bir 
kaç ölü ve yaralı vardır. Siville-

(Devam.ı 5 inci Salılfecle) 

Anadoluya nakil başladı 

Trenle yapılacak 
sevkiyatın g ·· nle
r ini yazıyoruz -Dün 2160 kişi 

kişi gittiğinden, 
48 saat evvel 

yerine ancak 606 
seyahatten cayanlar 
haber verecekler 

Anadoluya gitmek istiyen va- ı 
tandaşların üçüncü kafilesı bugün 
Karadenız vapurile İnebolu ve ha. 
nlisine hareket edeceklerdi~. 

ilk iki kafileden birincisi dün 
bir saat teehhurle saat 15 de Tır. 
han vapurile lneboluya, ikincisi 
ıie saat 18 de Aksu vapurile Zon
culdağa hareket etmişlerdir. 

Fakat beyanname verip de bu 
kafilelere ayrılanların hepsi dün 
11tmemıştir. Ezcümle dün Aksı., 
vapurile bin iki yüz yırmı beş -
Beşiktaş' ta 1 

hava denemesi 
10 Mayısta 

Beşiktaş kazasında 10 mayıs 
aat 10 da pasıf korunma ve pa
raşütçıil&e karşı müdafaa dene
lnelerı yapılması kararlaşmıştır. 
Bütıin hazırlıklar tamamlanmış • 
tır. Kadıkôy ve Beyoğlu kazala • 
rında yapılacak denemelerin gün
leri de bugünl-erde tesbıt .,ıu - 1 
nacaktır. 

kişinı nhareket etmesi lazım gel
diğı halde ancak üç yüz kırk üç 

kişı gitmiştir. Tırhan vapurile de 
945 kişı yerine 263 kişi hareket 
etmiştir. 

48 SAAT EVVEL HABER 
VERME MECBUR1YETİ 

Bu vaziyet halkımızı meccanen 
nakil hususunda büyük f./e/da • 

karlıklara gıren devlet müesse • 
eslerının zararını mucıp olduğun-

(Devuıı.ı 5 inci -fada) 

lngiltere 
için seksen bin 

tayyare 
Vaşington 2 (A.A.)- Amerika, 

timdi imal ettiği tayyarelerin ya

rısını İngillrre;ve vermektedir. İn· 
gılteredeki imaliıt buaa ilave edi
lirse, İngil<erenın tayyare imaHi
tı mihver devletlerininkinden faz. 
la dır, 

(Deva.mı s u,cı sa::vrada.) 

Alm1nlar, bermutad hu1Dle ıe· 
tirilen hasaratı derhal kapatmağa 
koyulmuılardır. 

Şehrin bir noktasında 70 ev tah
rip edilmiştir. Bir bombanm düt

<D<mımı 5 !nd Salılfede) 

Haile Selisiye 
bugün mera
simle Adisaba 
baya giriyor 

imparator beş sene 
evvel ayrdmıştı 

Bugün Adisababaya girecek olan 
İmparator Haile Selisiye 

Ankara Radyo gazetesinin ver· 
diği malumata göre, Habeş İmpa
ratoru Haile Selasiye bugün me
rasimle kendi paytahtı olan Adis
ababaya girmektedir, Halk bu 
hususta büyük hazırlıklar yapmış
tır. İmparator, İtalyanların işgali 
üzerine bundan 5 sene evvel pay
tahtından aynlmağa mecbur kal
mıştı. 

Alman Cep 
kruvazör/ eri 
muhakkak ha-

sara uğradı 
Bir lnglllz deniz 
subayı anı, tıyor 

Lundra 2 (A.A.) - Eır deniz 
sulıayı şunları söylemiştir: 

cBırçok kimseler, Brest !ima • 
nmda bulunan Gneysenau ve San. 
horst Alman harp gemilerinin 
şimidye kadar tesirli surette ne
den bombardıman edilmdiğini so
ruyorlar, Bu zallara şu cevabı 
vririm: 

r 

Niçin bu iki kruvazör şimdiye 
(Devamı 5 inci aa~tad&l 

BOL ÇE~ ..., YENİ STiL ~ 

MOBİLYA 
Almak Teya görmek lstiyenler 

BARAÇÇI KAR· 
BEŞLER Llmted 

ŞİRKETİ 
Stt'cın1arıoı bir dl!fa gezmekle tal
n11r edili r1f'r. 

İstanbul, Fincilnrılar, ~ızapac::ı 
yok ,u No. 69/ 61/63. Telefon 22060 

Yunan donanmasının meşhur Ave rof kruvazörü bir salvo çekmen .. 

~==~~~ ....... ~~ ...... ~~~~~ 

Almanların Tobruk kalesi il~ meş· 
gul olduğu sırada, diğer lngiliz 
kuvvetlerinin taarruzları elbette 
daha iyi netice verecektir 

(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
YUNANİSTANDA: 

Alman zırhlı birliklerinin ve 
hava kuvvetlerinin şiddetli taar
nu;larma rağmen, İngiliz kuvvet-

lerinin geri çekilişi muntazam de
nm etmiş ve 60 bin kişilik ordu
nun 4S lıin kişisi irkiip ve naklo-

(Devamı g in« Sııldfme) 

Anasını, karısını 1 Sporcu kadın ve 
ve amcasını öl- erkek işçiler 
düren korkunç Taksimde geçit 

bir katil! resmi yapacak 
Bir muhtarı da ya
rallyan azılı şerir 
idam edilerek ceza. 

sını balda 
Salih oğlu Hasan Yılmaz ismin. 

de azılı bir katil evvelki sabah 
(Devamı 5 ine! Sahifede) 

Patronlar bunıaruı 
yeknasak elbisele
rini 5 Mayısa kadar 

bazırlıyacaklar 
19 Mayıs Spor ve Gençlik Bay

ramı günü Taksimde Cumhuriyet 
(Devamı l IDc! Sah-) 

~----~ı----~---

Bu Sabah Bir Yangın Faciası Oldu 

Bir krem imalathane
sinde Havagazi 

patladı, bir çırak öldO 
• 

• 
iki işçi de ağırca yaralandı 

Bu sabah saat 8,50 de l\lısırçar
şısı civarında Sabuncu hanmda fe
ci bir yanguı olmuştur: Mezkur 
handa U numaralı odada Kamil 
llolt krem ve fili! imal3thanesin

de işçiler lıavagozi ocağı üstünde 
krem kaynatırlarken havagazi bir
denbire patlamış ve çılı:an alevler
den 14 yaşında çırak Hasan yana

rak ölmüştür. 
Yine işçilerden Yüksek Kaldı

rımda oturan Dora isminde 28 ya· 
şında bir kız tehlikeli surette, di
ğer bir işçi de ha!if surette yara
lanmışlardır. 

Büyüme istidadı gösteren ateş 
ilfaiye tarafından mezkur imalitt
hane yandıktan sonra söndürül
n1üs. ~aralılar te-davi aJ(ına al1n· 
Dll!-tır. 

KISACA 

Elileme ne oluyor? 
Bizden çok, tabancı radyo 

Ye gazeteler, bizim voziyeti
mizle meşgul olnyorlar. Yürü
tülen tahminler, ileri ııtırülea 
iddialar, yapılan tefsirler, sü
tun mtun razetelerimizde yer -
alıyor. Bizim ajansımız olan 
Anadolu Ajansı, bu türlü ~rlü 
fikir ve mütaleaları, olgun ve 
müdrik Türk umumi efkarına 
arzetmekte, hiçbir mahzur gör
memektedir. 

Çünkü, biz, hadiselerin ma
na ve mahiyetini siyasi terbh·e 
ve kariyeri daha kıdemli olan 
bir çok kodaman ceıniyetJerden, 
en •• bir mil~·on defa iyi tak
d"r ve idrak ederiz. 

Balkanlar a 
Vaziyete ba ış 

İT AL YAN 
paşütç üleri 
adalan işgal 

ediyor 
İaglllzler ne • ı 

den IJa işgallere 
mani olmuyor ? ı 

Yeni Yunnn Baş-
vekili hakkında 

bazı malumat 
İTALYANLAR DÖRT 
ADA İŞGAL ETTİ 

Anadolu Ajansının \'erdiği ma
lfrmata ıöre, Orta Şark İngiliz U
mum1 Kararg~hının teblıği İngiliz 
avcı tayyarelerınin Yunanistanda 
geniş mik1asta himaye faaliyeti 
&östermiıı olduklarından bahııet-

(DeYanu 5 inci sa:rfMla) 

Kaza neticesinde 
iç atır yaralanma 

'Osküdarda Solaksinan mahalle
mde Tophanelioğlu sokağında 37. 
numarada oturan Halit erik ağa
cından düşmüş ve ağır surette 
yaralanmıştır. 

Eminönünde Hoca Gıyaseddin 
mahallesinde mukim Şazinin 2 
yaşındaki oğlu Salih evde oynar. 
ken başına camekan düşmüş ağır 
yaralanmıştır. 

Azapkapıda oturan Çayef kızı 
Salome Eminönünde tramvaydan 
düşmüş, başından ağır surette 
yaralanmıştır. 

Bizim türkçede eski bir söa 
vardır: 

•- Kös dinlcmis, derler ... 
Biz de kös dinlem; izdir. Her 

lafa çnbuk ~abuk kulak asma• 
yız. Kulak asocağımız l:ifı dok. 
san dokuz defa diişünür, ondan 
sonra, üzeriude durup düşün
meğe lüzum görürüz. Şu veya 
bu tarzda ivicaclı tarzı eda 'ıe 

beyanlor, a'la, bizi tesir ,ıt•nda 
bırakmaz, Ne kıırusıkı tehdit
lere, ne de pöhpiihlcre kapılı-
rız. 

Türkiyenin vazi~·cıtini, Türki
~·enin menfaatleri111, Türki)c:· 
nin t11tun1un11, en iy"i:4>İz diişü· 
nıir, biz tasarlar bi.ı ı ararJac:.lJ. 
rırız .• ·e kin1 enin akıl hocnlıZı .. 
na nr lı:im~ nin ha:\"ırhab İr~a
dına ihtiy. c:unız ~oktur. • • 



ARILARIN 

MARiFETi! 

Arı aahibi bir vatandqm 
batına gelenleri okudun112 
mu?, İki elinde iki kovan, ci· 
derken, birden kapak açılmlf 
Ye arılar, zayallı adamın Tü
cudünü bir &ncla ıitiri•ermit
ler!. 

An, bal nırir, bal da tatlı
dır; bal tutan parmailDI J~ 
lar .. Bütün bunlarla ber~ 

ber, hazan, bu hayvancıklar, 
inaanı aokuverirler. Gülü ae
yen dikenine katlanmalı, 
derler, 

LVKSON 

~ANASI 

Ay bqmda Y &lova Kaplı
caları açılıyormuıl Bu haboo 
ri veren gzete ilinları, valan· 
dqları kaplıcaları ziyarete 
davet ediyor. 

iyi amma, bir taraftan da, 
lüksü bırakalım, israfa kaç
mıyalım, diye propaganda 
yapıyoruz. Y alovaya gidip bir 
otelde kalmak, günde on lira 
masraf yapmak lükı değil 
de, nedir?. Yokıa, lükaün de 
manası deiiıti mi? 

-
udan çı

kan dava 
Belediye F esane f ab
rikasına 47000 lira ö
demiye mahkum oldu 
Kırkçeşme sularının Belediye • 

ce kesilmesi üzerine bazı fabrika
lar su temininde müşkülAta ma.. 
ruz kaldıkları beyanile Belediye 
aleyhine mahkemeye müracaat 
etmişlerdi. 

Bu davalardan Feshane fabrika
sı tarafından açılanı neticelen • 
miştir. Karara göre Beledyienin 
tazminat olarak Feshane fahri • 
kasına 47 bin 468 lira 35 kuI'Uj, 
ödemesine hüküm verilmiştir. 

Bu sebeple Belediyenin 1941 
mali yılındaki vakıf sular masrafı 
mezkur tazminat da dahil olduğu 
halde 103 bin 883 lira 50 kuruşa 
baliğ olmuştur. 

KfJ 

1 ıt...ARET ııe SANAYi: - '* Mevsimin ilk çilek ve kirazı seb
ze Halıne ee!mil. manavlarda aaWmı-
1a bqlanm11tır. 

+ Alman tınnalan. memleketimiz.
den mal almak için alikadarlarla te
maslarda bulunmaktadır. Toprak mah
sulleri Ofısl ile bir Alman fırma.~ı a
rasında 5000 ton kepek anlaşı11ası im
za edilmiştir. 

Çekyadan da kuru meyva iatenil
mektedir. 

+ Bazı kuru s<'bıe fiatl nnda .% 30 
nlsbelinde bir ucuzluk görfilın~tür. 
Terty.ıg !iatlan da geçen haftaya na
zaran biraz ucuzlamış ve Trabzon 
tereyağları 135 ten 120 ye duşm~

tıir. 

Sizler, IADar 
Bu harpte sinirime dokunan hi

disclerden biri de mesajlardır. 
E•kiden bildiğimize göre, silah 

patladığı andan itibaern, politika
cıların işi biter ve askerlerin işi 
başlardı. Bu sefer öyle olmadı. Ga
zete ve radyoları meşgul eden ha
diseyi, cephelerdeki harp hareka
tından, müsbet işlerden ziyade, 
mesajlar, nutuklar ve bir takım 
llifu güzaftır. ·Kişinin iştir iiyine
si, lafa bakılmaz.• diye, bir eski 
mısri vard1r. 

llfe•aj. nutuk, az söylenirse, Jny. 
metlidir. Fakat, doksan dokuz de
fa mesaj, seksen sekiz defa nufuk, 
maksadın ehemmiyetini kaybet· 
tirir. 

Hele, şu mesaj kelimesi... Türk 
lôgatiııe yeni giren bu kelime, 
mektep kitaplarındaki uydurm3s
yon terimlerden çok sinirime do
kunuyor. 
H'~bir faydası olmıyan bu me

sajlarla ne yapılmak, ne elde edil· 
mek isteniyor?. 

Sabah oluyor, filan devlet reisi 
fillıı \'eya fil" nlara hitaben bir 
m j ne rediyor. Ak 3m oluyor, 
>"ne nu.·sai- yağmur yağıyor, me
saj_ Güneş açıyor, mesaj ... Ordu· 
lar mağlüp oluyor, mesaj.. Galip 
geliyor, mesaj ... 
Fıkra meşhurdur, hatırlar.nnız: 

._ Patlıcan ız bir su verin ya· 
bu!..• demiş!. 
Mesajsız bir iş yapın yahu!. 
Türk devfoti sö1e p•k ehemmi· 

yet vermediği içindir ki. •Türkiye
nin sö'lcüsii• oln1nd1j?ını ilan etti. 

RESA1' FEYZi 

Günün meselesi: Yenı bir 
oto b ·· 5 tıp köşesi a a 
·yecek • 

1 a 
~~~----------~~ 

Otobüs komisyonu bu hususta 
tedkikler ~icrasına başladı 

Beledıye ıarafından müteahhıde ı 

3 senelik ?ir müd~ctl~ ihale edilen j 
Florya planının ~ımdılik açılan kı
sımları, plaj gazin su ve beton 
odalı plajlar kısmıdır. Diğer kı
sımlarda ) apılan tadilat ve yeni 
kabineler ınşası tamamlandıktan 
sonra açıl c ktır. Bu inşaat ve ta.. 
d' i ın bir aya kadar tamamlana
cagı ve plajların tekmilinin bir 
ha?.lranda halka açılacağı tahmin 
olu"lmaktadır. 
Be!Pdıye yeni müteahhide piaj

ları ihale ederken yeni kabine in. 

şasını ve çok eoaslı dei(işlklikler 
yapılmasını istemişti. Müteahhit 
bunları tamamen ifa edecektir. 
Belediye de plajlarda boğulm& 
hadiselerine mani olmak üzere ye. 
niden can kurtaran motörleri gön
derecek ve plajda bulunan dok -
torlara yeniden ilfıveler yapa • 
caktır. 

Diğer taraftan Belediye Otobüs 
Komisyonu yazın izdihama mani 
olmak üzere plajlara vapur ve oto-
büs işletmek için de tetkikler 
·;apmkatadır. _________ , ____ ----

Üzüm ayramı 
Kartal, Hereke, lzmit 
ve diğer yeri erde 

bayram yapılacak 
Ziraat Vekaleti iyi üzüm ye • 

tiştirilmesini teşvik iç;n bu yıl 
üzüm mıntakalarında c Üzüm bay
ramlaru yapılmasını alakadarla. 
ra bildırmiştir. 

Bekçi para n 

Bina vergisine küçük 
bir zam yapı 1 a r ak 

tahsil olunacak 

Şehrimiz inkılap Mü
zesinde bir hp köşesi 

bulunacak 
Türk Hekimleri Dostluk ve Yar. 

dım Cemiyeti azasından dolttor 
Süreyya Kadri Gilr Cemiyete bır 
takrir vererek mütareke senele
rinde kurulmuş olan mezkilr Ce. 
miyetin mütarekede memlekette 
vuku bulan hadiseleri tesbit eden 
vesikalarının İnkıJ.3.p Müzes.!ne 
konularak tarihe mal edilmesini. 
ve Cemiyetin bütün neşriyatın -
dan birer sayısının Müzeye gön. 
edrilmesinl teklif etmiştir. Muma· 
ileyh; n~olunan id.are he~ti ra. 
porlarının bir kı mının mevcudu 
yok ise bulunarak bunların dak
tilo ile yazılarak her on seneliğinin 
birer cilt haline getirilmesinin çok 
uygun olduğunu bildirmiş ve 
Türk tıbbının tarihçesi yazılacağı 
zaman işbu ne riyatın esas ola.. 
cağını ilave et:niştir. Ayrıca Ce· 
miyetl11 müess'slerınin ve azaları
nın Cemiyete giriş tarihleri de 
bu veslkalnra kaydolunacaktır. 

Bu nesriyat ayni zamanda Tıb 
Tarihi Enstitüsü ve Etıbba Odası 
kütüphanelerine de gönderilecek.. 

1 tır Böylece ileri çağlara. zama· 
nımızdaki tıb §.lemi hakkında me. 
hazler hazırlanmı olacaktır. 

~u taç doktorlara 
yapılac yardım 

KADINLARIN 

MAKIYAjl 

Bir meslekdaf, bazı ba
yanların sokakta, vapurda, 
tramvayda, umumi yerlerde 
makiyaj yapmasından tiki.
yet ediyor. Kadınlarla maki
yaj o hale geldi ki, hemen he
men ikisi ayni manaya geli-
1or. Dikkat ediniz: Makiyaj
HZ kadın var mı?. 

+ Aftın fiatıan dlin bll'az yuksel
miştir. Ro;arliye altını dün 2780 ku
ruştan ve altının gramı 360 kuruştan 
muamele görmüştür. 

MAARiF, ONIVERSITE: 

narasu y aka· 
mı n ı çabçmaıarı 

Üzüm bayramları, İzmir, Ma· 
nisa, İzmit, Hereke ve Kartalda 
yapılacak ve en iyi üzüm cinsleri 
yetiştirenlere madalyalar ve ay
rıca para mükafatları tevzi olu
nacaktır. 

Ba k konleransl&rı 

Mahalle bekçilerinin ev, duk • 
kim ve ticarelhanelcrclen, aylık 
toplamaları usulünün tamamile 
kaldırılarak bunun bina vergi • 
sine yapılacak aylık k:içük hır Lam 
nisbet inde alınması hakkında bir 
proje hazırlanmıştır. Mülk sa -
hipleri bu zammı vergi ıle b<rlik· 
te şubeye ödeyecekler ve k".lnlrat
ta zikrederek kiracılardan ala -
caklardır. Böylece bck~iler •nun
tazam ve avni bir ayhl: alaca'< -
!ardır. Bu proje yakında tt;tki~ 
sevkolunacaktır, 

Türk Hekımleri Dostluk Yar· 
dım Cemiyetinin son yapılan ni.. 
zamname tadılatı mucibince Ce
mivete knvıth olan muhtaç azaya 
ka";,tlıksız yarclıın yapılmak 
üzere 500 lira 63 kuruş ayrılınıŞ
tır Bll para lüzumunda muhtaç 
doktorlara ,.e aı!-elerine sarfedile-

Fakat, tikiyet eden m
lekdqm hakkı var. Kadınlar, 
makiyajı evlerinde yapmalı

dır. D1fArıda makiyaj tazele
mek icap ederse, diyecekıi
niz ?, Dııarıda kadınların du
dak, yüz, göz boyaması, bir 
nevi, bizim gözümüzü boya
maları demek olml!J'or mu?, 

DAHA AÇIK 

YAZMALI iMi~ 

Selami izzet Sedeı arka
dqımız, dün yazdığı bir fık
rada §Öyle diyor: 

c Yazılarımızda edebi il• 

fallar yapmamal!yız. ima, te
zat, istiare vesaire .. Açık ya. 
zahm, daha açık.. Okuyanın 
kafasında hiç bir ıüphe belir· 
memelidir.» 

Ben bu ıatırlan okuduk
tan sonra, dostumuzun bu ih
tarının, herhalde bana raci o
lamıyacağını düıündüm. Ben
den daha fazla açık yazmak, 

iddiası, can sağlığı olmaz 
iRi?. 

Yüksek Denfz Ticaret Mektebuıde 
diplma tevzi mera.suni dün saat 16 da 
yaplmı~tır. MeT'asimde bir ('Ok yüksek 
zevat bulunmuş ve l\1t.inakall' Vekili 
nnmına Denizyollari ı.tüdurü İbrahim 
Kemal Baybura bir nutuk 55ylen~iş ve 
mezunlara diploma lan \'ernıı•tir· 
Yeni me1unlar şunlardır: 

Ali Guner, Mazhar Uğur, Rifat Ön· 
der, Nihat Trkn kuran, Halil Gurfiliz. 
Hüseyin Tekin, Şckip Ataman, Ccldl 
Yucel, Latif Ergın, Te\i fık Tf'lgeren, 
Ziya Olyon, Cel!l Öz. 

?.Iektcbin knptan lıırlnclsl /\.ll Gü
n~ ile rrr. kine birlnd&l ?ı.UUhar Uğura 
birer altn saat hediye eodilınfştir. 

Bundan sonra mı.satirler, bu!ede a
ğırlanmı tır. 

MÜTEFERRiK: 

+ Ovakim i.s.minde bir genç yıkıl
makta olan Taksim Stndyoınundan 

kurşun boru calarken yakalanmı$ ve 
1 ay müddetle hapse mahkOm olun
muştur. + Burıada Dcmirta' mahallesi ci
varında bir cifllikte yatan Ali oğlu 
.ııüs yin Parlak.gül adında bın, Hoca
ha.san mahal! inde bazı hastalara 
doktorluk yapmış ve onlara UAç ver
mişl .r. Bı.ınu haber ala.~ zab 1 bu 
sahte doktoru ;ırakalJyarak Adliyeye 
vermiştı.r. 

+ Kars 7.inat BankOJı tekmıl bağ 
ve l.ıahı,;e sahlplenne ucuz göztaşı sat- 1 
rnıya kar.:ır vermiştir. 

+ &ı.tıık.ıh yankesicılcrden Süley
man diln Dcyazıtta kalabalık bir tram
vayda . tah .ut ism·nde birinin iç;ndc 
12,5 lira bulunan cOzdanını aşırmıs 
ve 7 ay 23 gwı hapse malı.kum ol
m~tur .. 
+ Silmerbank Umum Müdürü Dilr

han Ztbnı Sa: ~ şehrimizde tetkikle
rine devnm etmektedir. :b.1:umaileyhin 
,,ştirnkiyJe evv·eJkf gun Feshane fabri
kasında bir toplantı yapılmıştır, 

+ Kumkapıda Behram Çav111 ma
hallesinde kömürcü sokağnda 15 nu
maralı ?.tıhal kızı Kuruoeye ait evin O.sl 
katında aıgarada.n bır yangın çı.kmşaa 

AHMET RAUF ı da söndtlrülmUstnr. 

Edebi Roman: 47 

OLKOLA 
Müellifi: 

-1' k , bu kadar sıcak ve ihti
raslı cb.. k ıle scviştikıerıni tah. 
min ett.{;ın 1lır çıftin, bir-bırınden 
kırk sekız s ayrı kalmalarını 
neye ıhamlcoıyorsun? 

- K ıın e~ .ne donduği.ıne, 
- Alaaı;ıyorsun. P rıhan bun. 

dan sı:ıt!,a yalnız kePd le o-
turacaktı .. Yahut eviLra 

- D k evin biri tutulmu~ 
bulunuyor. 

- Çoktaaan! 
Gar~on ısmarlanan biftekleri 

getirm:şti S mih çatalını batırır
ken sol g .. zi:nü kırparak alaylı 
alaylı Ü um edi: 

- N deymiş bu tutulan ev• 
- Öğrerirsin .. S,,nden saklıya.. 

cağım hi bır şey yoktur. Şimdi 
cidd! koı " alım. Suallerime kısa 
~P ver. llaıuka•en Dallİj Ca. 

izamettin NAZiF 
vidanla evlenecek ıni ?. 

- Evet, 
- Sen Ferilıaya talip olacak 

mısın? 

- Zaruri 
- Uzun etme. Hiç de fena kız 

değil. Kendisine vereceğın hedi
yeler için kredilerime güvenebi • 
lirsın. " 

- Mersi. 
- Şu kotra, motör ve konak 

fT1 'ni kısa zamanda hallede. 
b ısin? 

,>hesız. • 
- G z •..• Tnn,iığın bir ko • 

misyoncu var nu? 
- Bulurum. Açıkgöz biri mi 

olsun? 
- İsimiıi yapabilecek bıri. Giz

li kapaklı birşey yapmak nı) etın· ı 
de değ.hm, 

İzmit (Hususi) - Viliıyetımizin 

en şirin kazalarından biri olan 

Karasunun en mühim derdi vol 
meselesidir. Yeni teşekkül eden bu 

ye~ıl kaza merkezine Vilayetten 
giden doğrudan dofıruya bır şose 
yolu yoktur. Valimiz Ziya Tekeli, 

Vilayet yol ve köprülerinin ya -

pılmasına azami alılka ve hassa
siyeti göstermekted:r. Az zaman 
zarfında birçok yol \~e köprüler 
yapıima:?a ba lanmıştır. İzmit ile 

İs anbul arasındaki şose de ya • 
pılmaktadır. Vilayet son olarak 

Adapazan • Karasu şosesini de 
yaptırmağa başlamıştır. Bu yolun 

ınşaatında Karasunun genç ve 
faal kaymakamı Faruk Cemal 
Beydesmanın bı.;yük hizmetleri 
geçmeklPdir. Yol en kısa müddet 
zanfında ikmal edılecek ve Kara

sulular bu dertten ku"1ulmuş O· 

lacaklardır. 

İzmıt {Hususi) Karasu Halko • 
dası bir seri halk konferansları 
tertip etmıştir: Şımdiye kadar 
hül<ümet tabibi Dr. Vasıf Yoldüz 
{Sudan geçen sari hastalıklar ve 

çocuk bakımı). Maarif mrmuru 
Oğuz Koçanın {Çocuk Terbiyesi) , 

ziraat memuru Numan Aslan 
{Meyvacılık ve fidan yetiştirme), 

Tapu memuru Sadi (Tapunun fay. 
daları) mevzuları etrafında kon· 
fera lar vermişleroir. 

-o-

Üsküdar Kadıköy ve havahin· 
deki su abonelerinin sayısı git • 
tikçe artmaktadır. Yalnız son yıl 
içinde yeniden 798 ev, apartıman 
ve dükkan suya abone olmuştur. 
Bu suretle Üsküdar v-e Kadıköy
dcki su abonelerinin un1um ye • 
künu 9185 e baldiğ olmuştur, 

_ ... ~-ADLİYE ve POLİS-~-
4 yaşındaki kızcağızı bogup 
hala çukuruna atan canavar! 

------------------
2 Jıl evvel ı ıeuen leci bir cinayet l:ur-
bac.ı ID IS eletl atılC::ı wl yer en Çlk.,rıldı 

os tabi" kasında 
ılan kömlrler 

Terkos fabrikasının kömür is

tihlaki son yılda su sarfiyatı çok 

arttığından ~·ö.ksclm~ ve bu yıl

da 9.941,142 kilogram kömür ya.. 

kılmcş\ır. Terkos fabrikası bu yıl 
içinde şehrımize 17,688.381 metre 

mik:bı su basmış olduğuna göre 

beher metre mikabı su için 0,562 

kilogram harcamıştır. ---
İlk tedr5sat teftiş 

raporları 
İlk Tedr?Sat Müfettişleri 1940-

1941 ders yılı içinde şehri -
mizdeki ilk okullarda yaptık • 
!arı tefti~lcre ail hazırladıkları 

mufassal rap0rlarını Maarif Mü· 
dürlü~üııe vermeğe başlamışlar· 
dır. Maarif !>1..ıdürlüğü bu rapor. 
!arı tetkık ederek Maarif Veka • 
lctine gönderecektir. 

aarif komisyon
larına seçilen yeni 

azalar 

Bursaya tabi Samanlı köyünde 
çok fccı bu· cınayelın esrarı mey
dana çıkm·•tır, 10 sene evvel Va
kıf koyune ıçguv~ysi giren 47 yaş
larında mıtcıav İbrahim adında 
\:>irinin, i;..,. sene evvel ınuhacir 
Rüstemin 4 yaş.ndaki kız:nı ber
bat ederek onu bir kayışla boğup 
ce: ~dini hela çukuruna altığı sa· 
bit olmu~tur. Yapılan tahkikat 
sonunda anlaşılmı~t.r 'ki, manav 
İbrahm'ln üvey oğlu 17 yaşında 
Mahmu<l bu faciayı görmüş ve 
İbrahim üvey oğlunu tehdit et· 
miye bru}lamış, bunu kimseye söy-

miştir. K.zcağızı. evvela ahırda bo
ğarak gübrelerin altına saklıvan 
manav lbrahim, sonra onu bıı ·,u
vala koyarak dereye atmak ıste· 

mi•, buna muvuffak ola"la) · -a 
bilahare zm·al!, yavruyı.. hdô çu
kurı.;na atm1', üzerine de hır kaç 
büyiık taş oturtmuştur. 

=------------
Vilayetimiz Maarif İnzibat Ko

misyonu iızalığıııa 498 reyle İs -
tannul 25 inci ilk okul Başöğret

meni B. İsmet Öktem tayin olun

muştur, 

Mılddeth,ri biten Vilayetimiz 
Tedrisatı İptıdaiye Meclisi aza -
lıklarına da İstanbul 27 inci ilk 
okul Başöğretmeni Can Bora il& 
İstanbul 43 üncü okul öğretmen
lerinden Sabrı intihap olunmuş • 
lard.r. ı ler3e ke.ıdisini keSL-ceğini bildir-

- Uiplomasi tabirile bir Char. 
ge d'affaır yahut yeni dil ile bir 
·bir i~güder. 

- Tamam. Bu adam gelmek ü. 
zere olan on dört vagon kağıdı -
.mızı depolarımıza kadar getire -
cek. İş üzerine mi para vermek 
doğru c ur, maaşla mı ııngaje et.. 
mek akıl'ı bir hnrakettir, bu ci -
betleri sen düşün. 

- Arsa me~elesi ne oldu? 
- Tabıi Babıali civarında bir 

yer tedarik etmek icabedecek. Baş
ka yerde matbaa kurulmaz. 

- Hıç bır fikrim yok. 
- Gezer dolaşırsın. Üç aşağı 

beş yukarı bir fiat ver, 
- Pei<i amma, makineler bu 

arsaya mı kurulacak? 
- Tabii evvela bir 'bina yap • 

tıracağız. 

- Neye böyle masraflı yolJar. 
dan gidiyorsun canım? Bir büyü. 
cek bina, şimdilik ihtıyacımızı 

germez mi? 
- O'maz Benim kendıme mah

sus f,kırkr. var. Her şeyi yenı 1 

olan bır mucss ~I! k.._. a..:..,.;ıın. Bı- ı 

nası yeni, makineleri yeni, kul. 
!anacağı unsurlar yeni. Atacağı 
fikirler yeni. 

- Memleketteki yeni!iği kafi 
görmüyor musun? 

- Belki Yahut bir kısmını iyi 
ve kafı, bir kı;mını tashihe muh
taç ve noksan buluyorum. Ve mu
hakkak kı bır t.ıkım ycni;,klerin 
h . uz bıze meçhul old..ığunu da 
icldla el, k mevkııııdeyım. Bun· 
!arı ı;eçelım. 

- Guzel ,patron. 
- Şi!'"d , sana ehemmiyet \'er. 

diğim bır nokiaılan ·bahsetmek is. 
tiyorum. Kuiaklnrıt'ı aç. 

- Emredersin patron. Fakat 
m: a.ıde et Je ku • .ı' anından ev· 
ve! C: ıdaklarımı açıp şu şampan· 
y~dan b r parra daha ıçcy•m. 
v~ ka 'eh. diktikten sonra seç. 

tiğı büyüttk bir cimayı SO) mağa 
baş'~rken 

- DiPliyorum .... dedi -

- Jç rnde bir dert \'ar. Daha ı 
dl"ğrt. .ı benı üzen birşey ... Acaba 
tanıdıkl.ırırcız bu son hiıdıseyi ı 
nasıl kabul dtıler? Acaba bu ıs· 

YILLAR SONRA .. 

Aradan yıllar geçmiş, nihayet 
İbrahımın Üvey oglu hiıdiseyı bir 
münasebttle m,·"tara aıılatmJitır. 
Muhtar, zabıtayı haberdar elmiş 1 
ve Müddeiumumi ile al~kadarlar 1 
mah.allinde yaptıkları tahkikat \'e 
tetkıkat sonunda bu helanın çuku· 1 

kandaldan sonra -bildiklerimiz, ev. 
!erinin kapılarını burnumuza ka
payacaklar mı? Yoksa meseleyi 
olağan şeylerden mi sayıyor:ar? 

- Anladım. Kuşun birini ele 
geçirdikten sonra •acaba ötekileri 
elden kaçırdım mı?. dıye d~ün. 
mcge başladın. 

- İşi hep alay tarafından alı
yorsun. Şırretliğin üstünde. Seni 
temin ederim. Gavet samimi ve 
temiz bır rner~ k iç :ıdeyim. 

- Beni temine kalkışma canım. 
Sen kendini baska!arına toy de. 
likanlı diye yullurmak iotersen 
b!r diyeceğim olmaz amma, ben 
dalavereye c lmcm. Yahut kadın 
meselelerinde kendim ctemiz ve 
sami İ• olamadığım içın senin de 
mutlaırn benim gibi olduğuna i
nanmakta ısrar ederim. Ne ise •.• 

Bunları bırakalım da daha sarih 
konuşalım. Tanıdıklarımızın fi • 
kirlerini öğrenmek istiyorum de
clin. Faraza kımlerin? Hatırım& 
gelenler şunlar: Rezzan, Raşıde, 
Jale, Zekıye ... Hengisinden 'b8§ • 
lıyalım? 

rundan k!zca5.z111 iskeletini ve 
kendisinin bcğuldligu kayı.şı mey
dana çıkarmışl~rdır, 

Suçlu. bu \'aZl) et karşısında {ço
cuğun iskeletini düşmanlarım me
zardan çıkarıp buraya koy ıu~lar) 

demişse de mezarlık dahi tetkike
dilmiş ve yeni açılmış bir mezar 
görülmemiştir, İki sene evvel es
rarengiz ;urette kaybolan bu ço
cuğa ait cinayet bu suretle tavaz
zuh etm~tir. Suçlu yakalanarak 
adliyeye verilmiştir. 

- Hangisinde nistersen. YallllS 
hepsini bir çırpıda dolaş ..• 

- Cevapları ne zaman getir • 
meliyim? 

- Nekadar çabuk olursa o b.. 
dar çok hoşuma gider. 

- Ala ... Sen, şimdi odana çık. 
Kılığını kıyafetini biraz düzelt .. 
Şu sakallarından bir ustura ge
çır ... Mümkünse bir de banyo al 
Ben şöyle bir dolaşayım. En geç 
iki saat sonra buradayım. 

Naci Galip bileğindeki saate 
baktı: 

- Beşe çeyrek var. 
- Güzel. .• Yediye çeyrek kala 
uradayıın. 

- Yetişemezsin. Biraz daha 
cespace• verelim. - ..... . 

- Sekiz buçuk iyi mi? 
- Haydi senin dediğin olsun. 

Yalnız Semih geç kalır, fi!An dl. 

yip sokai-a çıkmağa kalk1şma. Ben 
sanırım 'lltı buçuktan evvel ge
lirim. 

Yasan: Ali Kemal SU 
Bugünkü Yunanistaaın JıİI 

şehirleri ile pıytahtı işPI . 
düştü, Kahramanıar yet ltas 
bir memleket için •nklı bJi. . Bir 

&ki Yaunislanda şelı 1 llt Alo 
hıiınisi olan AtenPnin adıııı 1 'ıUtrcl 
yaruı tn &fizel bir yerine '' lile i 
ler. K11h3 olan Aı• ne yaJnı• ıtır 
leri mıdıafaza ••mum.iş. J\~ 1 i~gil' 
manda maharebrlere de işli u.'n •• • den, Yunarlılara 11•ler teıll 1 

• va 
riği olurmu,. t,te şimdiki ~ ve 
nistanm paytahtı olan J\f ~UYor 
çok eski zemanlardanberi bl 'de 
nll alması o meşhur mnbod İği 
bilhassa lıiınayes<ne maıhJI' lııı,,; 
~·ılmasından ilerı gtlmiş ol P ge 
O şehre l:u ismin n~ suretle i~j 
dii;i erbahı arasınd~ ötcd~' llıcş 
rnünakaja rdilıııiş, fakat P1~ to 
bu kayde.lilen ihtimalde ftaıy 
kılınmışhr, 

Araplar eski Yunanist
devredilen felsefe, ilim .-e l•' 
ül!et ederek oradan bir çok 
lcri de tercüme etmişlerdi. 
için Yunanistanın irfan nt• 
olan Atinayı bilmez değiller•• 
kat mahude olan Ateneye l 
etmemişler olacak. Çünkü o 
merak ettiği eski Yunanistaoı' 
biliniyorsa onu öğrenmek ol 
Kadın, erkek bir ~ok ınabud. 
hikayelerini merak etmeıı> 
Bununla beraber Alinayı ~ırl 
ilim \C irian rabıtasile beııl 
mekten kendilerini alamanııŞ 
caklar ki orayı •Yeytunc• gib~ 
isim ile de anmı~lardır. Çüıı~ 
tinanın etrafı hep zeyfinlik i 

Kurunuvusfada Araplar içi' 
suretle meshur olan AtinaoıJI 
rolü biç şüphesiz daha evv•J)i 
sırlardadır. Yani Kurunufılaıi' 
tina kemal mertebesini b 

··~""··.I medeniyet merkezi olmuş, , 
leri bugüne kadar gelmiş nic• 
yük adamlar yetiştirmiştir, 1' U 
nuvusta nihayet bulmakla~ '-' s 
Sultan Mehmet tarafından t. ti 
fethedilmiş, sonra muhtelıf b 
manlarda Venedikliler bur•Y' 
mağa teşebbüs ctmlşler<e d• 
lerinde tutamamı~lar, çekilip 
meğe mecbur kalmışlardır. 

Nihayet 1821 de isyan ede" 
nanlıların ilk işi Atinayı el• 
çirmek olmuştu. Ondan sonrf 
tinanın kah ihtilalciler e!indt 
dıijı, kiih da ellerinden çıkıi:' 
rüldü, S3n olarak ikinci S 
Mahmud ıamanında YunaJI İ 
lali kabul edildiği vakit yeni 
let için yeni bir merkez bııl 
A\·rupalıları da ,Ynnanlıla~o1 
çok meşgul etm'<, nihayet 111' 
Atina yeni krallığın paytalıU 
mak Czere en münasip yer 
müştür. 

Yüz şu kadar scnedenberl 
diki Yunanistanın da payfalıP 
lan A!ina ~t>hrinin uzun bir 11 
var ki bütün Yıınnnistanın 
diği vekayi ile münasebet \'I 

kası mevcut. 
Bugün o geçmiş asırların 

başlı neleri varsa hatırlama!< 
nüdür. Atinann elem çektii:İ 
virler olmuş, yabantıların ot" t 

nasıl girdikleri ve kaldıklar~ 
ra nasıl çekilip gittikleri 
müştilr. 

Eski zamanlarda Atiııa içli 
buhranlı bir devir de Mak 
yalı Filip ile Oğlu İskenderl' t 

tilisı zamanı olsa ıerek. O 
Atina kendini koruyamamıştı. 
vetçe üstün olanlar yiae b 
etmişler, her yeri almış!ardJ. 
bayet İskenderin nisbeten 
yaşında birdenbire ölmüş 
Atinalıların isyan için ccsare 
arttırmıştL Fakat ondan &.,.ı' 
zun zaman Atinanın hayall 
mücadele devri teşkil ediyor. 
kuvvetinin yanında o zam•• 
de söz kuvveti varmış. Silah 

vetini Filip eline almıt ike• 
hıır hatip Demosten de ı;liı 
vetini diline alarak vatandaş!' 
mücadeleye tahrik ediyordu
kedonya kralı herhalde tatlı 
güler yiİl de göstererek Atin• 
rı elde etmekte kendi siyıdi 
nafiine uygun bulmtı tıı. J\t.İ~ 
buna inananlar da yok değild" 
te hatip evvela bu heınşcrilerl 1 

yandırmak isfiyor. Hayır, ell 
çare, diyor, mukavemeUir. 

Acaba Filip ne vakit ölecek!· 
ye her Atinalının birbirine 5~~ 
tıırması kadar çorukça ne o 
lir?. Filip öl<e ne çıkar? ı<•' 
rında azimkar bir mukavem•1 

miyecek olduktan sonra her 
nice Filipler türiyecekti• 



'dlnın hususi vaziyeti de 
lniyet aldı. Hatırda kal- 1 
e haziran 940 İtalya ile 

.atasında harbin başladı
i ile' llir kaç gü u sonra d;l 
• Alınan'-·a arasmda ak· 

111'" "' 
t lilitr~k~ye İt~l~anın dr. 

le ı~tırak ettığı daha u-
L.tır. 
~iltereye karşı İtalya· 
ilan etmesi başka başka 

' Vardı. Bundan evvela 

91 
Ve başlıca Rodos mü· 

11Yordu. İtalyanın Oniki 
de tutmağa pek ehem· 

''- İ~j malumdur. Vaktile 
erınin Adalar denizin-

. &esen gemicilere yol 
•ıı: • ı hatırlatarak bundan 
:eşhur adanın Akdeniz
t~ltıayı temsil edeceğini 

lyanlar 15 hazirandan· 

Akdenizde en mühim 
üslerin Rodoı ile olan ya• 
kınlığı göz önüne getiri
lince, Oniki Adanın bu
günukü ehemmiyeti daha 
iyi anlatılıyor •• 

türlü armalar da kalmıştı. 1522 den 
1912 ye kadar devam eden Türk 
idaresi devrinde Rodosta eskiden 
kalmış asarı atikanın mümkün 
olduğu kadar muhafaza edildiği 
Avrupalı tetkik erbabınca da ka
bul edilmiş bir hakikattir. 

Rodosda gerek bir zamanlar e· 
rntirdeki mabudlara tapan sahip
krini, gerek sonradan hıristiyan· 
htrın eline geçerek kaldığı uzun 
devrini hatırlatan eserler vardı. 
Türklerin adalara sahip bulun
duğu zaman ise az değildir. Bu i· 
tibarla Rodos o zamanın da hu
susiyetlerini almıştır. 

Hulasa her tarafı tarihin bir 
devrini hatırlatan Rodos dünya
nın bu harp senelerinde de Ada· 
lar denizinin bir tarafından ken
dince bir hayat geçiriyor. Akdeniz 
meselelerinde her vakit kendisin· 
den bahsettirmiş olan Rodos bun
dan sonra da unutulmıyacak. 

•• 

Un ne kadar müşkülat
dığını gördüler. Evvelce 
Parlak sözlerin yerine 
atikut geldi. Çünkü On-

'1.t ftalyadan uzaklığı yü- : H A L K 
aya yardım temini ar- ~._- _,... ...... 

ıı: olmuştu. İngiliz do-
tehdidi daha yakındı. - •• --

1 İtalyanlar da askeri S LJ TUNU 
~Ydana çıkıp çıkmaması 

Yerli abliyi bir çok şart· 
l. lra tabi tutmağa başla
·111ı.un)a beraber İngiliz 
ı.:1'1n S eylul 940 da bir-' 
"it hücumda bulunması· 
olaınamışlardır. Ondan 
liz hava kuvvetlerinin 

Ya def atla taanuz ettik· 
~niki adayı bu s~retle 
•tbinin içine girmiş, 

denıektir. 
~tekitının ve Akdenis
~belerin şu son on ay

osa coğrafya ve asker
llldan verdiği eheınmi
etde daha artmaktadır. 

. İngiliderin elindeki en 
~slerin adlarını hatırlı-

. llların Bodoıı ile olan 
~ildeki kısalığı düşün· 
1lııUsta iyi bir fikir ver
~r: 
~ kıbrıs arasındaki me
, "ıildir. Portsait ile 450, 
r..!~ ile 399, Mersa Matrull 
~lunı ile 385, Libya ile 
11'liş. 

~· t On1d adayı hava kuv· 
:~ Pek elverişli birer üs 
,1t1ttekle buradan etrafı 
libi vurabileceklerini 

e't~ardı. İngiltere lle mu· 
t.k•tiştikten sonra Hayfa 
) •derek bomba atan İtal
~~leri. Bodostan kalk-

ı1a, ltalyan taraf anın 
•11tticeye varılamadı. 

() . bilhassa son a bet 
· 1"•ki adayı o kadar be
~l'di ki Rodosta tatbiki
~ İlnar planını çizerken 
till· arasında eski şövalye
~ h~ göriinüşii iade edil
' lllalarıa ona göre ya· 
r \arar vermişlerdi. Ha
~~diki Bodosu da görea
~ lllın umumi manzara· 
~ hni hususiyet hemen 
~ı~ trıaktadır. Adada eski 
qte İıatırlatan bir çok bi· 

" Vardı. Hatta bunların 
l, Pencerelerinde türUi 

I f V • l lfi Arıyanlar, 
pkô.yetler, temenni
. l~ ve müıkiilla 

Bir genç her nevi it uıyol' . 
25 yaşında elektrik ve her nevi f:ı

lerden mlar müstait bir genç kanaat
kar bir ücretle iş aramaktadır. Muh
terem i~ sahiplerinin llıtfen Cil.Jalide 
İnhi$arlar Matbaasında mürettip B87 
Samiye müracaatlan rica olunur. 

iı anyorum 
Ortamektep mezunu genç bir kı

zım. Yaşım 20, daktilo bilirim. Mall 
vaziyetimin darlığından dolayı çalış

mak mecburiyetindeyim. Yazıhane 
veya herhangi bir mi.lesscsede müna
sip bir iı; arıyorum. Taliplerin Son 
Telgrafta Muall~ rumuzuna müraca
atları. 

İt hayatına yeni karıımak 
isteyen genç bir kız 

Yazısı düzgün, biraz daktilo bllen ve 
ortaokulun 8 inci sınıfına kadar oku
mu~ 17 yaşında bir kmm. Allevt va
ziyetim dolayısiyle hayatımı, istikba
limi kendiın <;alışarak temin etmek 
mec}?uriyetinde bulunduğumdan iş 
sahasına atılmak istiyorum. Bana iş 
vermek suretiyle hem himayeye muh
taç bir kıza en büyük bir yardımda 
bulunacak ve hem de onuıı btikbalini 
hazırlıyacak olan yazıhane, hususi 
müessese ve emsali iş yerleri sahiple
rinin Son Telgraf Halk Sütunu Se
mahat ismine müracaatlarını diler ve 
kendilerine şimdiden en derin minnet, 
şükran hisleriyle teşekkürü bir borç 
bilirim. 

lt arıyor 
Lise son sınıfa geçtim. Yaz tatilinde 

vaziyetimle mütenasip bir iş yapmak 
arzusundayım. Ücretin az olmasında 
beis yoktur. Bilhassa katiplik gibi ya
zı işleriyle alakadar vazifeleri tercih 
ederim. Fakat başka türlü işler de o
labilir. 

4Son Telgraf E. S. T rumuzuna 
mektupla müracaat.> 

iş arayan bir geaç 
On sekiz yaşındayım. Bu sene İstan

bul Erkek Lisesinin onuncu sınıfını 
pe kiyi edrece ile ikmal ettim. Hesa
bım kuvvetlidir. Orta bir iicretle tah
silimle mütenasip çıılışactık bir yer a
ramaktayım. İş sahiplerinin lıltten 
(Çalışkan) rumuzuna müracaat etmt>
si rica olunur. 

Gelen it •erme mektupları 
Bayan N. D: cİstanbuldan> - Ba

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

vardır. 

Seveceksin ! 
Yazan: ETEM İZZET BENiCE 

.>et;. ---------------------------------------
'~ill ile seni koymuş oldu-
lıla ~.nin yaşaman ve bize 
il ılhassa alakadar olu-

lıj 'lllun için de istaııbula 1 
l \e d . . . 1 'ııa uşman çızınesı a tıtı-
,a;_'llanı istiyorum. Tabii siz 
ilı~ı:~ eti daha .l ~kından ta· 
tıı l·· ll'satıhı buluyorsunuz. 
~,/' kocan trııHrn kar~·· 

~~ i 1• hcıncn İ<;tanbı•ia gön· 
< "l!i~11 iereddiit göstermez. 
~İL ırken eğer miimküa o
l:ıı ·ı:ı 01nıaz51a bir teneke ka 
~lll k ~ağı ~( Cr. Tahnıin e
d~ 1 oralarda vardır v~ 

ııcu d ·~ıtıt ı ur. Burada yağdan 
d 1 'kı <'ekiliyor Hem yok, 

t. ıltıs ... ı. ... 21!l .,. .ıgıu .h:an~ıgı. Kepa· 
ltıi~ 
tti'll.dr babacığım ınl'ktul>un 

ti de §unları yazıyor: 

«Nihattan da u'Zun zamandır 
mektup alamadım. Çocuğun nere
de kaldığını, ne yaptığını bilmi· 
miyorum. Acaba Beikis öldüktea 
ve Giiııcs malul kaldıktan sonra 
kendisini. ye'se kaptırıp bir şe) ıui 
oldu. yoksa ,·aralı mı?. Alacağınız 
hab~ri herhalde bana bildiriniz .. 
Biçarenin bedbahtlığını gözönüne 
getirdikçe yürcğiın sızlı)·or ve 
yeisten adeta kendimi kaybeiiyo· 
ruın. Bir taraftan düşman karşı· 
sında ezilir ve çırpmırken, bir 
taraftan da çoluk çocuğuınua feci 
bir sekilde ölümü haberini almak 

~ 1 . 
herhalde en taşyürekli kimse erı 
bile harbedecek cilcden çıkara-, ~ 

cak kuvvetli bir sebeptir. Hele o 
Güneş, o Güneş beni bir kat daha 
ihtirarlath. Böyle masum yavru
lara karşı kaderin gösterdiği acı 

ııı.ı ı nı 
Tatil yok ı 

Kadınlara da milli müda
laa hümetinJ• vazile ver
mek ii%eTe faaliyete geçen 
«Yardım Sevenler Cemiyeti» 
nin lst.anbulda bir ıubeıi açıl
ması üzerine, Halkevleri de 
Üzerlerine bir takım işler al
dı. 

Gazetelerin yazdığına gö
re, Halkevleri, bu yıl, yaz 
tatili yapmıyacaktır. isabet. 
Zaten, biz, Halkevlerinin hiç 
bir zaman yaz tatili yapma
maları taraftarıyız.. Halkev
lerinin esas talimatnamesi 
çok zengin ve dolgundur. E
ğer, her Halkevinde, meucut 
9 §ube, kurulurken göz önün
de tutulan esaslara göre laa· 
liyet gösterse, cemiyetin kül
tür kalkınmaaı muha'kkak ki 
bugiinkiinden çok daha fazla 
hızla devam eder. 

Yaz ayları tatü aylarıdır. 

Mektepler tat~l5'ir. Halkevle
ri ise, bir çok yerlerde maa
rif ordusu elemanları taralın

dan ayakta tutulur. Bil/arz 
lstanbulda, muallim ve tale
be çoktur. Yüksek tahsil gen~ 
liği vardır. 

Binaenaleyh ba kütle, mek
teplerin tatil olduğa yaz ayla
rında, Halkevlerinde daha 
çok çalqmak imkan ve Fırsa
tını bulabilirler. H alkevlerin
de tatil hiç yapmamak lazım
dır. 

BURHAN CEVAT 

MAHKEMELERDE : 
"Hırsız on·saydı, fare

ler onardı ! ,, derler 
Altın kol saatini o çalmış amma, 
küpelerle yüzüklerrJen haberi yok! 

--f:Yazan: BGSIYiN BIBÇIT -1:--
Yirymi yirmi iki yaşlarında ka. 

dar görünen, saz benizli, sakin bir 
gençtL Gözlerini •bir noktaya dik
miş dalgın düşünüyor, sağ elinin 
ibaş, şehadet ve orta parm.akla
rını yeni terlemiş gibi duran bı. 
yıkları iizerinde gezdiriyordu. 

J andarınanın: 
- Haydi bakalım! dem-esile, 

birdenbire uykudan uyandınlmış 
gibi silkindi. 

- Giriyor muyuz? Haydi! ded.i 
Mahkeme salonuna girdi. 
Yanında, davacı olarak, genç 

bir kadın yer aldı. 
Hakim, genç kadına sordu : 
- Neleriniz çalındı ve nasıl 

oldu? Anlatın bakalım. 
- Geçen hafta pazartesi ge • 

cesi, komşularla beraber sinema
ya gittik. Evde kimse yoktu .. Sa
at on bir buçuğa doğru eve dön. 
dük. Anahtarla kapıyı açacağız .. 
Kapı içerden sürmeli.. Açılmıyor. 
Benim bir kainbiraderim vardır. 
Ekseriya saat on ikide gelir. Onu 
'bu gece biraz erken geldi, kapıyı 
sürmeleyip yattı zannettik. Ka • 
pıyı çaldık .. Seslendik.. Cevap yok. 

sini bıraktım .. Yalnız bir altın kol 
saati alıp arka taraftan kaçtım. 
Yüzük ve küpelerden haberim 
yok .. Birkaç gece sonra, Aksaray. 
da yine bir eve girdim. Hiç birşey 
almağa vakit kalmadan kapı kur
calanınca arka taraftan atldım .. 
yakaldılar. 

Şahitlr çağınldı. Şahitler, iki 
mahalle bekçisi ile üç polis me -
muruydu. Hamdinin nasıl yaka. 
landığını anlattılar. 

Maznunun sabıka kayıtları o • 
kundu .. Müteaddit hırsızlıklardan 
muhtelif müddetlerle hapse mah
kfım olduğu anlaşılıyordu. 

Hakim: 
- Oğlum Hamdi ;dedi. senin 

ıslahı nefsetmeğe hiç niyetin yok 
mu? Bak, bu ki=Lçıncı? 
-· Efendim .. Bir kere sabıkalan

dım. Nerede iş bulup da nerede 
çalışayım? Bu işin çıkar iş olma. 
dığını biliyorum. Çünkü, ne za. 
man, nereden ne çaldımsa yaka
landım. cHırsız onsaydı fareler o
nardı ! • derler. Hırsızlıkla insanın 
geçinemiyeceğini iyi biliyorum. 
Fakat, ne yapayım? Ne iş tuta • 
yun? 

Karşımızda polis İbrahim efen
di oturur .. Onun kapısını çaldık .. 
Meseleyi anlattık. Adamcağız yat- Hamdinin suçu, gerek kendi üa. 
mak üzere imiş. P ijamasije çıktı. edsi, gerek şahitlerin şehadetle • 
Tabancasını ve elektrik fenerini ı rile sabit görlüdü. Sabıkası da göz 
aldı. Pencereye bir merdiven da.. önünde tutularak bir sene iki ay 
yadık. Pencereden içeri girdi. Ka. hapsine karar verildi. 
pıyı açtı. Evin içerisini karmaka- Hamdi, gayet müteessir görü • 
rışık bulduk. Halılar toplamış, her nüyordu .. Kendi kendine söyle • 

İstanbul Parti Aza. 
ıarı kazalarda tet

kik yapacak 
İstanbul Vilayeti Parti İdare 

Heyeti azalan kazalarda tetkik ve 
teftişler yapacaklardır. Kazalar
daki Parti, Halkevi ve Halkodası 
teşkilatları gözden geçirilecek ve 
teşkilattan daha iyi randıman a. 
lınabilmesi için lazım gelen tec:L. 
birle ralınacaktır. 

taraf karıştırılmıştı. Önce göze niyordu: 
, görünür eksik yoktu. Komodinin l - Allah düşmanımı şaşırtıp da 

gözünü çektim. Orada bir altın koı 1 • hırsızlık ettirmesin .. Dünyada bu. 

-ı-

Şu günlerde arı sokması ~rız 
oldu. Eh, mevsimidir, fakat arüa
rı da şöyle bir tanıyalım. Arıların 
yalnız dişileri ile hizmetçi dişi 

denilen arılarda iğne vardır. Er
kck lerinde iğne bulunmadığından 
bunlar sokmazlar, demek ki bun
hırdan korkulmaz. 
Anların bu iğnesi ve bu iğne

ı ;., merbut olduğu zehir hazine
si, gövdenin nihayetindedir. Fakat 
iğııenin yarıstna kadar olan uç ta
rafı dcslere dişi gibi olduğundan, 
hayvanın bu iğne ile açmı!,l oldu
gu yarada iğnC'si sokulur, kalır. 
Arı, iğneyi batıı-dıktan sonra kaç· 
ınak isler. Lfıkin hayvanın aza
-:ık ku\·vetli batırdığı iğneyi çıka
rıµ ~·ekmesine imkan \'ermez. İğ
neyi batırdığı yerde bl.I"3kmıya 

ı ccbur kalır. Kalır amma, az son-
-.ı da kendisi ölür. 

L J 

yüz hakikaten insanların müvaze
neli bir dimağ tarafından idare 
edilmediğini göst.eriyor ve .. yine 
insanı kendisini sevk ve idare e
Cluu meçhul kuvvetlere karşı is
yana götürüyor. Neden ve niçin 
böyle? Bundaki sıı-rı ne benim ka
fam halledebilir. ne de benim 
bunu düşünınekliğiın hu yoldaki 
keşmekeşin önüne geçebilir. Bu 
ezelden ebede doğru gelen ve gi
den ö~·le azim bir keşmekeş ki, 
galiba bizi halkeden kuv,•et bile 
buna bir nizam ''e inzıhat vere
miyor.• 
Komiser babacığımın bu mektubu 

bir taraftan benim hususi p)anla· 
rıını tatbik fırsatını bana verirken 
bir taraftan da içli içli düşünme
me sebeu oldu. Hakikaten bir bü
yiık mt.se1e ·~ar~ısrnday z. Ne olu· 
yornz?. Harp felaketi her yüreğe 
yalnız endişe vermekle kalmıyor, 
bir izmihlal işaret ve ıztırabını da 
arada getiriyor. Duyduğu haber· 
lerin lıeıısi doğru. Dfüman kuv· 
vetleri l\fosul önlerind~. Bu taraf· 
tan Şanı kapılarında denecek ka· 

saatim, küpelerim, yüzüklerim ı nun kadar fena şey yok. 
vargı; hiç biri yok. Mutfağa in- 1 Bu temennisi samimi gibi görü-
dik. Bahçe kapısı açıktı. Demek, nüyordu. 
biz geldiğimiz zaman, topladığı 
halıları götürmeğe fırsat bulama. 
dan kaçmış. Tabü zabıtaya haber 
verdik. Hırsızı ararlarken, •birkaç 
gece sonra, Aksarayda bir vak'a ! 
olmuş .. Bekçiler, bir evin pencere. 1 
sinden bir adamın girdiğini gör- ı 

. müşler. Evjn etrafını birkaç bek- ı 
çi ile birkaç polis sarmış. Anah • 
tarla mı maymuncukla mı, kapıyı 1 
açmak istemişler.. Bakmışlar ki, 
kapı arkasından sürmeli... O a
ralık da, evin arka tarafındaki du
vardan birisi atlamış; yakalamış
lar .. Buymuş ... Aynen bizim evde 
olduğu gibi kapı arkadan sürmeli 
olduğu için, şüphelenmişler .. Bi.. 
leğinde de, altın bir kadın saati 
görmüşler~ Bize haber verdiler. 
Saat bizim saat.. Fakat küpele • 
rimle yüzükler meydanda yok. 
Bizim bildiğimiz bundan ibaret... 

Hakim. maznuna döndü: 
- Ne diyeceksin, Hamdi? Doğ

ru mu bunlar? 
- Evet efendim .. Doğru ... Yal

nız, küpelerle yüzükleri ben çal. 
madım. Eve arka taraftaki pence. 
reden girdim. Sokak kapısını içe
rid-en sürmeledim. Halıları, ibakır 
takımlarını topladım. sokak ka -
pısı anahtarla kurcalanınca, he°ı;: 

dar bize yakın. Şark ordusu da 
bozgun halinde. Şamın i~inde tek 
zabit kalmadı gibi birşey. En neş· 
eli ve bitkin zabitler bile ümitle
rini kaybetmiş hale düştüler. Bu 
vaziyetler karşısında Arapların 
hali de çok şayanı dikkat. İhanet 
giin geçtikçe coşuyor, kabarıyor, 
bir sel dalgası gibi ;\'iizümüze çar
pıyor. Çarşıda, pazarda bir çok 
Arapların memur ve zabit kadm
larma şımarık bir ton i~inde la
kırdı attikları görülüyor ve .. mu
hakkak ki, bir gün kendilerine 
kalacağımızı ve aralarında pay e· 
dileceğimizi ihsas diyodar. Allah 
kendilerine lnt fırsatı verecek mi 
bilmiyorum, fakat, Allah ellerine 
düşürmesin. 

Nihat eniştem de hakikaten me
rak edilecek vaziyette. Biz de ken· 
disinden bugüne kadar tek satır 
almadık, ne oldu acalta?. 

Herhalde kendisine bi rmektup 

yazmak yerinde olacak!. 
Hele biçare ablacıiımı ve .. Gü

nesi daima bir kabus fecaatile ha· 
tırİıyor ve onların ölümü. malul:i· 

Mahkemedeki saı;oiler arasın -
dan, şişmanca, yaşlıca birisi Ham. 
diye yaklaştı: 

- Evlat dedi. al şu iki lirayı .. 
Sana adresimi de vereyim. Arada 
sırada, başın dara geldikçe bana 
mektup yaz. Az çok, sana yardım. 
da bulunurum. 

Hapisten çıktıktan sonra da 
dükkanıma gel.. Ben, Tahmiste 
kuru yemişçiyim.. Sana bir tabla, 
camekan filan bil'şey uydururuz. 
Veresiye de fıstık, fındık, badem 
veririm. Satar, namusunla, yüzü
nün akile geçinirsin .. Haydi ars
lanım!. 

Hamdi, iki gümüı lirayı ,cebi. 
ne yerleştirirken: 

- Allah senden razı olsun bey
baba!. Diye dua, sena ediyordu. 

İki gözünün pınarında biriken 
iki damla yaş, yanaklarından sü. 
zülerek yakasına damladı. 

İyi kalpli kuru yemişçi: 
- Haydi, arslanım •. Ağlama .. Al 

şu kartı .. Adresim üzerindedir. 
Başın sıkışırsa, bana, babana mek
tup yazar gibi mektup yaz. Her 
şey geçtiği gibi, bu da geçer ya. 
hu! .. diyordu. 

H. BEHÇET 

yeti gözümüll önünden gelip ge
çerken bunaltı terleri döküyorum. 

Salibin kaygısızJı(ı, benim ken· 
di başımın derdine düşmem Ni
hadı da, Güueşi de bana ihmal et
tirdi. 
İnşallah inşallah, osı:tancıia da 

mektup yazar, Güneşten iyi ha· 
herler alırım. 

Bütün bu darmadağınıkh&"ımı u
muyorum ki Salibten ayrılmak gi
derecek ve başım rahata varacak. 

FACİA F ACIA 'ÜZEKINE 

Bahtımdan yıldığım kadar ta
biatteki muvazeae buhraıım4an 
da yıldım. İhtiyar komiseri• şiki· 
yeti meğer ne kadar :haklı imif. 
Yeryüı;ünde ve iasanlar arasuula 
adalel arıyor, haksızlıktan şikayet 
ediyoruz. Asıl haksızlık, asıl ada· 
letsizlik muhakkak ki llize nae~lt•l 
olan ve .. bizi sevk ve itlare etlen 
kuvvette. Ne hozuk, •e garip hK 
kuvvetin bilmetliğimiz, girmedi
ğimiz, tanımadığımız sabipJvinit 
esiriyiz ki, bir şika~·et me.rcii . 
miz bile yok. Şikayet ve .. istida-
larımızı: (Arkata 'Ywl 

Bapaallarrlrler 
Ke Dlrorıar? 

B. Abidin Daver <Avrupanın Gar· 
binde> isimli bugünkü baş yazısında 
harbin A vrupanm Garbine sirayet ~ 
decek gibi göründüğünü söyliyerek 
Cebelütlarık'ın :zaptı ve müdafaUJ 
etrafında cereyan edecek olan bu mü· 
cadelede Fransa, İspanya ve Porteki~ 
zin .:-ollerinin ne olabilece&ini tahlil 
etmekte ve bilahare şunlan yüazmak
tadır: 

cAlman orduları İspanyadan aece
re.k Cebeliıttarık üslerine doÇu ytl
rürken Portekizin nasıl bir yol tuta
cağım tayin güçtür. İngiltere, Porte
kizin müsaadesini temin edebil.ine 
Britanya adalarındaki ordusundan 
bir k!Smını buraya çıkarmak suretiyle 
büyük mikyasta bir yan mevzii tuta-
rak Cebelüttarık'ı ta buradan itibaren 
müdafaaya çalışmak istiyebilir. 

Hultlsa Avrupanın Garbinde de il 
birdenbire kızışmıya başlamıştır; fa
kat, Avrupanın Şarkındaki hadiselerin 
de bambaşka bir şekil alabileceğini 

gösteren emareler de belirmiye bq
lamıştır.> 

CUMHURiYET 

B. Yunus Nadi cTobruk> isimli bu· 
günkü baş yazısında Llbyanın Mısıra 
yakın sahillerindeki bu kalenin bu 
harbin devamlı şöhret mevkilerindea 
biri olmıya namzet göründüğünü SÖ7• 
liyerek: 

cMare~al Graziani ordularının Lib
yndan çıkarılışından sonra bu defa Al
man kuvvetleri İtalyan~n da ben.
berlerine alarak tenar Mısır topralc
lrı hududun geldikleri zaman çil 
harpleri mütehassısı General Vavel'ia 
a!dığı mu.kabil tedbirlerden biri Tob
ruğu kendi elinde tutmak oldu. Müt· 
terek Mihver kuvvetleri Tobrutu ııft·· 
ya muhasara ederek geçtiler. Fakat 
denizden donanma ile ve ana kuvvet
lerle temas halinde bulunan Tobruk 
mahsur değildir. 
Alınan - İtalyan kuvvetlerine li

re tecrid edilmiş vnl7ette bulunaa 
Tobruk İngiliz ordusuna nisbetle 410,
man gerilerini tehdide memur b.if 
mevkidir. Nitekim oradaki İngiliz Jıruy
vetleri şimdiye kadar müterakim hu
ruç hareketler yaparak etraftaki Mili· 
ver kuvvetlerile savaştılar ve onlar
dan esirler aldılar. Tobruğun görece
ği vazife şimdiye kadar yaptığı faali-

yet'.eri zaman zaman tekrarlıyarak • 
sirler almaktan çok. ileridir. Toliaruk 
Mısır hı:dudunda cere,.an edecek Teal 
harpte Ingillz ordusunnu düşmaa ar
kasına düşen bir cephesidir, ye bl.ziııa 
tarih! dediğimiz asıl ehemmllllyetl 
de buradadır.> demekte ve biJAluuoe 
şunları ilave etmektedir: 

cMüdafaa için asıl ideal il Tobnl
~ll kat'i meydan muharebesi zama. 
nınöa dilijmanm gerilerini tehdit ede
cek ve onu arkadan vuracak kadar 
kuvve-tli tut.maktan ibarettir.> 

YENi SABAH 

B. Hüsyin Cahit Yalçın cTilrk ı»
litikası> isimli bugünkü Başınakale
sinde buhran ba~ladığındanberi Tilrk 
politikasının bazı ecnebi memleketler
de anlaşılamamış olduğunu ve en hüa
nU niyet sahibi kimselerin bile 7an
lış bir telll.kkiye kapılmıt bulundukla
nnı söyliyerek: 

«Türkiye takip ettitf politikada 
her zaman dürüst, b.alls ve taahhütle
rine sadıktır. Türk matbuatı da incn
terenin her zam.an dostudur. Bu dost
luk biç bir zaman hallı ve samimi 
mütalea ve tenkldlere m!ni detil
dir.> demekt.e ve bilAhare şwıları )'Q

maktadır: 

cHarp Akdenize intikal ettili halde 
Türkiye müttefikleri yanında harbe 
iftirak etmemişse bunun Ankara mu
ahedenamesin..i hiç bir veçhlle ihJl1 
etmediği müttefiklerimiz tarafından 
takdir ve tasdik edilmiştir. Bu da 
dostluk ve ittifak münasebetlerinin 
İtalyanın harbe müdahalesinden son
ra da aittikçe samimiyet kesbederek 
devam etmif olmasiyle sabittir. Yuna
nistana kar;jı İtalyan tecavü.zü vukua 
gelmesi ve buna Alman taarruzuna 
da inzimam etmesi üzerine Türkiye 
harbe iştirak etmemipe bunun içia 
de ahdl bir mecburiyetimiz yoktu. 
Türkiyeyi ancak yeni bir Balkan an
laşması İtalya ve Alınanyaya karsı 
Yunanistan ve Ytıioslavyaya yardım 
ma icbar edebilirdi. Böyle bir Balk.all 
anlaşması yapılmamışsa bu'ftun kaba
hati her halde Türkiyeye ai.t delildir. 
Türkiye takip ettiği politikada her za
man dürüst, halis ve taahhütlerine sa-

' dıktır. Türle matbuatı da İngilteren.in 
her zaman dostudur. Bu dostluk hlı; 

bir zaman halis ve samiml mütalea ve 
tenkitlere mAni defildir. Hilr İngilte
re, dostluğu hiç bir vakit başka tQrHl 
anlıyamaz. alnYız fikir hürri7eti ne 
olduğunu takdir edem.iyen Mih•er 
kaynaklarıdır ki en tabil ve basit mii
lMıazalara haiz olmadıkları bir mAna
yı atfedebilirler.> 

TAN 
B. Zekeriye Sertel cHerkesin gizi 

Amerikada> isimli bugünkü bq yaza
sında İngiltere de dahil olmak üzere 
herkesin gözünün Ame.rikada olduJu
nu, Amerikanın yardımının müessir 
suı·ette ne vakit başı.ı,.acağının her
kes tarafından soruldujunu aöyJ.i1'e
rek: 

cAmerlka boı durmuyor ve İnıilte· ı 
reyi mağlQp olmak.tan kurtarmak için 
elinden geleni yapmaktan, hatU Al
manya ile harbi göze almaktan çe
kinmiy~r. Fakat şunu ı.mutmamalıdır 
ki, Amerikan yardımı en kesif baddjnl 
ancak 19~2 senesinde bulacaktır. O
nun ic· bu yıl da deınokraslleriıl bü
yiik n ;:üllerle çarpışacakları 7ıl .. 
d·r.> '· n ı·tedir. 

Eski zamanlarda 
Babar gezintileri 
Dün Bahar Bayramı idi. 

Mayısın biri hakiki baharın 
batlangıcıdır. Hıdırellez de 
ya.km.. Bahar Bayramında, 
iııaanm arzu.u, çayırlı, çi
menli, ağaçlı, çiçekli, açık, f e· 
rah, rahat bir su kenarına se-
reaerpe oturup yemek, içmek
tir. Vaktiyle, bu bahar aafa. 
ları, Kağıthanede, Çırpıcıda, 
Köksuda, Bentlerde yapılır

dı. Yere hasırlar serilir, kır
mızı toprak testilerle soğuk 

ıular tafınır, kuzu dolması, 
§İf kebabı, helva, marul, zey
tinyağlı yoğurtlu bakla vesa
ire yenirdi. 

Yere hasır serip oturmanın 
bir güzel hususiyeti, keyfi, 
zevki vardı. Yalnız, bağdaı 
kurup oturmasını bilmek la
zımdı. Yeni nesil, bağdaı ku
rup pek oturamaz. 

Şimdi, bu kırlık yerlerde, 
haıır serecek ka}ıveler, gazi· 
nolar pek kalmadı, gibi .. Ne
reye gitaeniz, bir aari ( ! ) ga
zino olmak hevesine kapıldı .. 
ğını görüyorsunuz. Önünüze, 
kirli, kırık, ayakları oynıyan, 
tahta bir maıa getiriyorlar. 
Altınıza bir eıki, yağlı hasır 
iskemle koyuyorlar. Burada 
oturmıya mecbursunuz. Bu 
küçücük, alçak hasır, demir 
vey_a tahta iskemleler ne ka-
dar rahatsızdır. Yere seril
mit bir hasırın üstü, onun 
zevki, demir iıkemlede bulu
nur mu?. 

Vaktiyle, Baharda böyle 
7erlerde kuzu yemiye ıidildi 
mi, aie efradının bütün esba
bı iıtirahati dütünülürdü. 
Küçük yutıklar götürülür, 
yemekten ıonra, haıırlarm 
üstünde uzanılıp yatıhrdı. 
Çocuklar, gençler için sahn

.caklar kurulurdu. Bir taraf-
tan da, semaver fokur fokur 
kaynar, taze çay demlenirdi. 
Yemekten aonra, bir fasıl u
yumak, yahut tabiri diğeriyle 
kestirmek uıuldendi. Bu uy
ku, açak havada, ıerin, gölge
li ağaçlar altında, çiçek ko
kularım, taze toprak koku
la.rını teneffüs ederek uyu
mak, çok sıhhi bir !eydir. 

Herıey gibi, bütün eski iti-
1.atlar, zevkler, an'ane ve gö
renekler de dejiıti. Artık, bu 
haller, alaturkalık, bayağılık 
addediliyor. 

Halbuki, eski insanlar, mu· 
hakkak 1 ,! , zevk ve rahatları
m daha İ}. biliyorlar, daha 
iyi eğleniyorlarmış! 

R. SABİT 

Ltllebargazda b r 
katil idam ec!lldi 
Lüleburgaz 1 (Hususi ı - Ka

zamızda Mahmut isminde b r ) ı. 

furtçuyu taammüden öldurnıck. 
ten suçlu Reşadiyı:nin Sogukp ı •• ır 
mahallesinden ::1~6 doğumlu '.l, 
Çağlar salı günü merkez polis ka· 
rakol uönünde asılmıştır. 

BirimizinDE"D' 
~epimizin W 11 
Kodıköy sahil paı -
kında ayakta bek-

leşenler! 
KadlköJiinde muiklm Bayan 

F&briinnA8a yazıyor: 
_ cKadıkoyümilzün en guzcl 

bir yeri olan islte!e civurındakı 
peyderpey ağaçlandınlıı> çic ck
lendirilerek bir park halınc kor., .1 

saha bilhassa bu mevsımde buyuk 
rağbet görmektedir. Akşamları 
ytizlcrce kişi, çoluk, çocuk buraya 
gelerek denizin karşısında te
miz hava almaktadır. Fakat rağ
bete karşı sıralar pek az oldu
ğundan halkın ekseriyet! ayakta 
kalmaktadır. Halbuki sıra konacak 
yer pek çoktur. Kadıköy Kayma
kamlığının buraya ycnıdcıı ınik
tan kAti sıra koyarak halkı ayak
ta durmaktan kurtarmasına de 
lAletlnizi rica ederim.> 

SON TELGRAF - Bu çok hak
lı ve mllkul dilcgi Kad•kciy Knv
makamı B. Kemal Zıyanın ehem
miyetle nazarı dikkatine koruz. 
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KAYl 
Bahisle 7 =lı--ı Kıskanç mısınız, 

· değil misiniz? 
1--1---F en n i 
"Bu çelik ba
lonla denizin ONUN KENAN/! ... 
4000 --1= Yazan: SACIT ŞENER =lı--

metre 
derinliğine 

{ 'Mühendis Adnan, mektep ar • 1 
l:adaşı Sadinm köşküne, gece ya
tısına gelmişti. Günlerden .. pazard.ı 
Sayfiye çok kalabalıktı. Oğle ye
meğinde nsonra asfaltta, plajda 
ceç vakte kadar dolaşmış, gün ba. 
tarken köşke dönmüşlerdi. 

Hizmetçinin, balkonda hazır • 
ladığı masada karşılıklı oturup iç
meğe başlamışlar ve denizde, iri 
lıir kor parçası halinde yanan gü
neşi seyre dalmışlardı. 

1 Adnan, arkadaşına. işlerinin yo. 
Junda gittiğini, iki üç müteah • 

bitle, ortaklaşa apartıman yaptı
ğını ve apartıman planında, baş 

mühendisle aralarında çıkan ib
tuiıfta davayı kendisinin kazan -

· dığını, hararetli hararetlı anla • 
tıyordu. 

Bir aralık, karşı köşkten gelen 
lıir keman sesile, Adnan durak - , 
laıruştı. Bir müddet, bu sese ken
dini kaptırdıktan sonra: 

- Harikulade azizim; hariku. 
lide bir parça! •.. 

1 Diye haykırdı. 

1 Akşamın alaca karanlığı, zü:ın. 
ıüt gibi ovalara, sulara, çiçeklere, 

9'ikerken, perde perde yükselen 
bu ilihl nağmeler, iki arkadaşı 

da susturmuştu. Şimdi, onu, o 
derinden gelen bu sesi dinliyorlar
dı. 

Kemal susmuştu; Sadi içini çek
ti; sonra, ağır ağır söze başladı: 

- Adnan• ..• Beni senelerce ü. 
1en, içimi bir kurt giıb; kemi1>en, 
ıanatoryoma kadar sürükleyecek 
•lan, (onun keman! ve onun se. 

/ Iİ) dir. Bu billur ses, on senelik 1 
l lıir maziyl de terennüm ediyor. ı 
Onu kasabadaki selamlıklarından 
gördüğüm gündenberi. rahatım, 

avdet ederlerdi. Fakat dört sene. 
dir, kışı da, Şışlide ki apartıman
larda geçiriyorlar. Bir hatıradan 

bahsedeyim. Bundan on sene ka
dar evveldi. Bu ailenin hayatına 

hayret etmemek, elden gelmez. 
Bu kızlar, kasabada, etrafı kale 

gibi yüksek duvarlarla mahsur 
§atodan, muhit icabı çarşaflara 

bürünerek, Mardine kadar seya. 
hat ederler, Mardinde, trene, teb. 

dili kıyafet ederek binerlerdi. Her 
biri ipekli rop, manto giyer, kibar, 

narin, nazenin, birer dilber ola
rak İstanbula gelirlerdi. 

İşte bu kızların kardeşi Mih -
rünnisa da, onların içinde en gii. 

zel•. en sevımlisi, en minyonu, hu. 
lasa ömür tüketici bir peridir, a
zizim bir peri! •.• 

Sadinin sôzlerini hayretle din -
liyen Adnan: 

- Kardeşim, bunda üzülecek 
ne var? Senden iyisini mi bula • 
caklar? Servetin, gençliğin, ahili. 
kın hepsi yerinde. Bu hanım kızı 

sana isteriz, olur biter. 

Adnanı, dikkatle dinliyen Sadi, 
Kı acı gülümsedi ve: 

- Ah azizim, dedi, ne çare ki, 
bu güzel mevcudiyet, insafsız bir 

avcının şikan oldu. Mihrünnisayı 

ebediyyen kaybetmiş bulunuyo -

rum. Zira Mihrünnisa evlidir. 
Hatta, nur topu gıbi bir de ço -

cuğu var. Mes'ut değil amma, ne 
yapsın!. Takdiri ilahi! .. 

Sadinin ağzından dökülen bu. 
80n cümleyi göz yaşları ve gece. 

nin boşlııJdarında akseden bıçkı. 
nklar takip etti. Uzakta, ta uzak-

ta. uğursuz bir baykuş ötüyordu. 

. .., . 
ınecegım,, 

Göklerin en yüksek 
irtif aına çıkan profe
sör Pikar, söylediği 

gibi, denizin de en de
rin diplerine ine b i-

1 ece k mi? 
Bu harp ,açtığı masraflar ve çı· 

kardığı müşkülat yüzünden bir
çok alimlerin, muhterilerin tet
kiklerini de sekteye uğrattı. Bu
nunla beraber bunlar yine her 
müşküle rağmen çalışmaktan ge
ri durmuyorlar. Mesela insanlar 
içinde en yüksek ba\'3 irtifaına çık 
mış olmak şeref ve iftiharını ta
şıyan meşhur Belçikalı Profesör 
Pikar bunlardan biridir. Şimdi 
profesörün en büyük emeli bütün 
insanlar içinde denizlerin en çok 
derinine inmiş olmak.şeref ve bah
tyarlığını kazanabilmektir. 

Profesör Pikar, kendisini deniz
lerin mümkün olduğu kadar de
rinliklerine indirecek olan Metini 
imal etmiştir. Daha doğrusu tam 
imalini bitirmiş olduğu sırada harp 
sıkmıştır. 

Profesör Plbr'tıı .ı:enlzallı b&lo
au: ıı:ııtnı ı -· 10 ııantımetre, a
tırlıiı 10 len, luı.lmlıtı 15 aaııtlmdre.. 
Üzerinde yal<.a<aiı projektörün J$fı 
ııayes;nde tletılzbı dlbbıdel<i manzara... 
lann foloittfı Ye alneması alına.b!le-
oek .• 

mış çeliktendir. Kalınlığı 75 san
timetredir. Bu kalınlık sayesinde
dir ki, küçük küre dört kiloınetre 
derlinlikteki denizin muazzam 
tazyikine tahammül edecektir. 
Küre, denizin sathına bir kablo ile 
bağlanacaktır. Fakat bu kablo, 
kürenin denizin dibine kolaylıkla 
inebilmesi içn çok gevşek tutula
caktır. 

Madeni kürenin ağırlığı on ton
dur. Fakat denizin dibine inince 

hakiki sıklet dört tona inecektir. 
Benzinle dolu yedi sabiha, bu 
sıkleti biçe indirecektir. Bu se
bepten nıadcni küre gayet aheste 
beste denizin dibine doğru ine
cektir. 

l tıuzurum kaçtı. ı 
- Kimdir bu. kuzum Allah aş- -------------

Bu alet de kendsini göklerin en 
yüksek irtifaların• çıkaran alet 

gibi. madeni bir küreden ibarettir. 
Fakat Profesör Pikar, denizlerin 
derinliklerine inecek olan bu ma
deni kü~enin imalinde nasıl tek
nik tedbirler alındığını izah ediyor. 
Bir defa bu madeni küre tertibatı 
itibarile aşağı yukarı kendisini 

18,000 metre gökyüziine çıkaran 
madeni küreye benzemektedir. E
sas nlese, kür.enin içinde bulunan
ları gerek yüksek irtifalara çıkar
ken, gerek denizin derinliklerine 
inerken, baricin tabii şartlarından 
tamamile azade bulundurmakta
dır. Yani bu kürenin içindeki in
san, gökyüzünde tazyiksizlikten 
ne derece müteessir olınuyor5'1, 
denizin dibinde de fazla tazyikten 
yine öylece mütee. sir olmıyacak
tır. 

Elektrik.motörile miiteharrik bir 
pervane küreye ufki yer değiştir
me imk8n1arını V(ll'Ccektir. San
timetre murabbaı üzerine 600 ki
lodan fazla tazyıkın mevcut oldu
ğu bu derinliklerde, dışarısını sey
retmek için madeni küreye konu
lacak camın kalınlığı da hesap e
dilmiştir. Bu cam için de, diğer 
aksam gibi uzun tetkikler yapıl
mı~tır. Kürenin üzerine konacak 
)'e her istikamete çevrilebilecek 
bir projektörün ışığı sayesinde de
niz dibinde fotoğraflar ve filmler 
alınabilecektir. 

kına? 
Bu mu? Bu bir melek, öyle 

tıi.r melek kl, nev'i şahSlna mün
hasır bir yaradılış! .. Adı, Mih • 
rünnısadır. Babası Nahsen ağa, 

Şark vil.lyetlerinin bir kasaba -
sında, eşraftan, batın sayılır, eş

siz bir zengindir. ·Hususi adam -
ları vardır. Geniş çiftlkilerin sa. 
hibidir. Ağan.n dört karısı, on iki 
kızı, yalnız bir tek erkek evladı 
vardır. Kızlar, dadıların, müreb. 

biyelerin. hususi muallimlerin ih· 
timamile büyütülmüş, her biri ay
rı hüner ve marifete sahiptir. Ay. 
ni zamanda piyano, armonik, vi
yolonsel, keman, ud, mandolin 
gibi musiki aletleri, heves ve is
tidatlarına göre, musiki muallim
leri tarafınd;ı.n öğretilnilijtir. A • 
zizim mükemmel ve hem depek 
mükemmel çalarlar. Misaline de 
~ah it oldun. 

Sesene, ~!eri İsianbulda bile 
az bulunur. 

Bulunmaz kardeşim bulun
maz! .•. 

- Peki, buraya ne zaman gel
diler? 

Bundan birkaç sene evvele ka
dar, her ilkbaharda İstanbula ge. 

-FIRSATI-
Kahveha E." Gnz no ve Bahçeler 

için ıaoo adet katlanır 

Demir Sandalya 
\'e iyı bir halde 

500 Maıa Satılıktır. 
Tepebaşında Balk Bahç(',lne 

mü.racaa.t. 
Denizaltı madeni küresi 2 met

re, 10 santimetre kutrunda akıhl
• 

YUKARIYA NASIL ÇIKILACAK? 

Mühim meselelerden biri de yu
karıya çıkmak meselesidir. Çünkü 
bu denizaltı küresi bizim zanne
deceğimiz gibi çelik kablo ile de-

( o~vamı 6 ıncı sahifede) 

Şehir Tiyatrosu KOMEDİ KISMINDA 
Tann Akş:ım: Türkiye Ses Kral!ıçesl 

HAMİYET YOCESES KONSERİ 
DÜMBÜLLÜ ISMAIL ve a.rkadatlan 

tara.tından 

KAPUCALARI cKom<db.aynca 111 ON OL O G YALOVA 
BileUer gışede satılmaktadır-

Bugün matinelerden itibaren : 

TAKSİM SİNEMASI 
FREDDIE BARTHOLOMEW 

ve JACKIE 
tarafndan harikulade bir tarzda yaratılan 

COOPER 

KARA AL TIN MÜCADELESİ 
lir, Adada, Boğazda, Yeşilköyde, hcl., 

Heyecanlı ve dehşetli filmini takdim ediyor Göklere kadar çıkan Ateş 
ve alevler .• Petrol için muharebe .•• Hissi ve l\füessir maceralar

iliveten: :MtziKLİ VARYETE Büyük Komedi. Floryada, hulasa istedikleri ye~d; COOPER • BARJftOl.OMfW 
yazı geçirir; sonbaharda, kasabaya •••••••••••••••••••ı•••ı••••••••••••••••••••••r# 

r 
Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 51 

TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

Yazan: M. SAMi KARAYEL 3 -J 

Bulgaristan müstakil bir kralhktı 

Lakin hareketı vakıay• mazur ı 
gosterm~k üzere müverrihlerin 
~durması olm8'J. muhteme~ir 
Savcı Beyin düzce YıldU'ım Bey~
zıd.n fesadına kurban olması ag
leptir. 

Güya, Savcı Beyın müt_tef~ ve 
şeriki addolunan Andronık.osu te

dip etmek uzere 1mpar~toMID. te
reddütlerı, gozlerıne çekilen mılın 
taı:n tes; icra etrr.emesı Androni-

• kosa taraftar olmak ile muttehe~ 
elan bazı Rum zadeganının Dimı
kıkada Sultan Muradın emrile 
11•b a ı1 löın· 

tiniyede suitesir basıl eylemesi 
bu işın içinde baz. gizli noktaların 
kaldığını gösteriyor. 

+ 
BULGARISTANIN İSTiLASI 
Sultan Murad, K;oraman oğulla

rının Osmanlı Türklerine karşı is
yanlarını tiddetle bastırdL Ana
dolu tekr~ bir sükuna girnilijtı. 

Artı}t Bulgaristan, Sıroi t.ın Bos
na, Arnav .. tluk, Ulah, Buğdan, Ma. 
caristan yava§ yav~ Osmanlı ida
resi içine gırecektL 

Evvela, Bulgaristan, muhaceret 

~ iıJ" 

' lavlar davranmışlardı. Ostgotlar 
garba ve cenuba doğru yayılmağa 
başladılar • 

Bosnalılar, Sırplılar, Bulgarlar 
Şark Imparatorlarının himayesi 
altına girdiler. Slovenler, Hırvat
lar, Garp İmparatorlarını tanıdı
lar. 

İslavlar be§ on hane halkından 
ibaret takmı olarak otururlardı. 
Bunun için içlerinde büyük hü
kfunet yoktu. 

Bulgarlar da bu hükfunet Ta
tar ve Firuıa cinsine mensup olan 
asıl Bulgarların İslavlara iltihak 
etmesi sayesinde başlamıştır Bu 
c;la miladın dokuzuncu asrında va
ki olmuştur. 

Çar Bori zamanında Bulgaris
tan parla'.D:~tır. İşbu Boris Frank
ların Klovisi, yahut O:;gotların ba
şı makamında idi. 

Boris, hıri.stiyanlığı kabul et
ll'lJi. Oğl~ Simonu tahsil için Kos
antaniyeye göndermiş. Münevver 
fikirli Siınon kanunlar vazet-:nış, 
lisan ve edebiyat husul,• ı:etır-

Bttlgarlıu'- \cı"a ~ a sev• 

ketmiştir. 
Sımon adeta bütün Balkan şi

bihcezircsine hükmetmi§tir. Lakin 
bu devlet sağlam esaslara müste
nit değildi. 

Simonun iktidarile hasıl olmuş 
bir devletti. Simon kaybolunca 
(M. 927) devlet de dağılmıştı. De
rebcyliklere bölünmüştür. 

Garbi Bulgaristan ile Şarki Bul
garistan arasına Sırbistan girm~, 
garbi Bulgaristan tedircen Arna
vutların. Ulahların, Rumların, 
Frenklerin, nihayet Sırpların işti
Jaları altında ezilmis, mahvolmll§
tur 
Osmanlılar Rumeliye geçtikleri 

sırada Bulgaristan krallığı Bal
kanlar ile Tuna arasında müsta
kil bir hükumetti. 

Ulah ve Buğdana tahakküm da
iyesinde idi. Macar kralları da bu 
daivcde bulundukları için hiçbir 
tefevvı.ik edemiyordu. 

Sı.rblst:ın, dahi Bulgaristanın u
yanmas lizcrine terakkiye başla
mı~tı. (M 116) senesinde krallık 
a ~l kr$i-

Aşağıda hem kadınlar için, hem 
erkekler için sekizer tane sual var. 
Bu sualleri okuyup cevaplarını ve
receksiniz. Eğer sekiz tane •evet. 
cevabı verirseniz, müthiş bir kıs
kançsınız demektir. Bu bakımdan 
mes'ut olmanız ve iyi geçinmeniz 
fÜphelidir. Dört tane •evet. ce
vabı verirseniz, eh, iki tarafın kar~ 
şılıklı müsamahası ile işler idare 
edilebilir. Fakat suallerin hiç bi
rine de •evet. cevabı vermezseniz, 
çok geniş yürekli adamsınız de
mektir •• 

KADINLAR içi SUALLER 
1- Acaba nasıldır diye yeni çe

tit bir ruj tecrübe ediyor musunuz? 
2- Eğer kocanız kendisini daha 

genç gösteren bir kravat satın a
lınca ,acaba içinize bir kurt düşü
yor mu?. 

3- Kocanızın ah va! ve hareka
tını başkaları vasıtasile kolluyor 
musunuz?. 

4- Kocanızın sık sık bir iş için 
olsa bile •arkadaşlarnı görmeğe 
gitmesi. sizde onu tarassut etmek 
hissi uyandırıyor mu?. 

5-- Arasıra kendisini yazıhane
sinde ve yahut çalıştığı yerde an
sızın bastıryor musunuz?. 

6-- Kocanzın mesela caddede 
giderken geçen bir kadını görüp 
de onu güzel bulduğunu söylerse 
kalbiniz burkuluyor mu?. 

7- Eğer ev mo·.,rafı için az pa
ra verirse, bundan mana çıkarıyor 
musunuz?. 

8-- Eğer durup dururken. hiçbir 
sebep ve vesile yokken sil:e bir he
diye getirirse, bunu herhangi bir 
vefasızlığını örtmeğe matuf bir 
bile addediyor musunuz?. 

ERKEKLER İÇİN SUALLER 
1- Karınızın filan yerde oturan 

annesini ve yahut akrabalarını sık 
sık ziyarete gitmesi sizi kuşkulan· 
dırıyor mu?. 

2- Sanki hiç bir şey olmamış 
gibi, belli etmeden, karınızdan o 
gün neler yaptığını soruyor mu
sunuz?. 

3- Eğer karınız, boşunuza git
mek için sevdiğiniz bir yemeği 
haftada iki defa sofraya getirirse, 
sizi bir endh:e alt ·or mu?. 

4- Karınızın ;vazın hava almak 
için, bildiğiniz bir yerde olsa bi
le, oraya yalnız gitmesine miisaa
de ediyor musunuz?. Yok"iıa onu 
böyle ha\'3 almaklardan mahrum 
mıt bırakıyorsunu:ı?. 

5- Eğer karınız işinize ~derken 
sizi öpmeyi. yahut alıştığınız bir 
iltifatı umıttu ise, ona çıkışıyor 
musunuz?. 

6- Qer karnızın size küçük 
bir yalan söylediğini öğrenirseniz 
bunun sehehini anlamağa çalışı

yor musunuz?. 
7- Başkaları karınıza bakacak 

diye onu sinemaya, tiyatToya, lo· 
kantaya, bahcelere. hulasa umumi 
yerlere götürmekten çekiniyor 
mu-;1ınuz?. 

8- Sinemada, karınızı erkek
ten ziyade başka bir kadın seyir
cinin yanına oturtmağa çalışıyor 
musunuz?. 
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baıl şimdiki Sırbistandan başka 

Kosvaya, İşkodraya, Bosnaya, Her
seğe, Karadağa, İsklavonya, İşte
ryeye hükmetmekteydi. 

Lakin, Sırp devleti de devam et
medi. Dere beyliklere ayrılmıştı. 

Bosna, İsklavonya ayrıca bir hü
kumet teşkil ettiler. Kosva, İşkod
ra yerli derebeyliklerin yani Ar
navut beylerinin ellerine geçti. 

Balkan şıbıhceziresinde bir ta
kım hükumetlerin zuhuru ile ça
bucak terakki etmesi müvazeneti 
siyasiye iktızasıydı. 

Bizans imparatorluğu muvaze
ne merkezi binası sayılıyordu. Bü
tün kuvvet ve kudreti o merkezde 
idi. Bir aralık, Sırp kralı büyük 
Doşan (M. 1331-1335) Şark impa

ratorluğu makamına kaim olmak 
üzereydi. Bulgaristanı kendisine 
hendetmekle beraber hemen Me
riç mansabına kadar bütün Rwne
liye hükmetmeğe başladı, 

~YV) 

Bekri Must 
Yazan: OSMAN CEMAL K 

Tefrika • 
Bana bak bezirgan, çab 
balıkları getir ••• 

ıı•' - Aman ne yapıyor~un " - Hayır, nargilelerin içine at· 
mak için!. 

- Siz buraya yelmeden en.~ 

esrar içtiniz, yoksam afyon yut
tunuz? 

- Nene lazım senin, sen mey· 
haneci misin, yoksa bizim kahya-
nıız mı?. 

- Meyhaneciyim!. 
- Öyle ise müşterilerin keyfini 

yapmıya mecbursun!. 
- Siz benim kim olduğumu bi-

liyor musunuz?. 
Mustafa önündeki rakılı nar

gileyi çekiştirerek: 
- Kim olursan ol. Bize ne?. Sen 

yalnız bizim istediğimiz balıkları 
getir de nargilelerin içine at, ba
kalım!. Yoksa karışmam, dükka
nın içini şimdi çıfıt çarşısına dön
dürürüm ha!. 

- Anlaşıldı. siz bu yece bura
ya bela için yelmişsiniz, amma bil· 
miş olun ki, yanlış kapı çalıyorsu
nuz!. 

- Bana bak bezirgan, uzun lafı 
bırak. balıkları getir, çabuk!. 

- Haydi ağam, !>aydi, yeveze
liği bırak da tatlı tatlı rakını, nar
yileni içmene bak, sonra pişman 
olursun!. 

Mustafa birden ayağa fırladt, 
önündeki rakı dolu naryileyi ka
pınca bağırdı: 

- Çabuk balıkları getir ulan!. 
Fafael şüpheye düştü: 
- Sormak ayıp olmasın amma 

sizi bu yece buraya kim yonder
di? 

- Allah gönderdi. 
- Hayda be sende, Allah ka-

rişmaz böyle saçma işlere, sizi bu
raya muziplik için biri yonderdi, 
amma kim yonderd acaba? 

- Şeytan gönderdi!. 
- Haşşöyle, sahiden sizi bu 

akşam buraya şeytan yondermiş 
olınalı!. Fakat bilmiş ohm ki bu
rası pek tekin bir yer değildir, 
Sonra burada çarpılırsınız karış-

marn!. 
- Bezirgan be!. 
- Buyur!. 
- Sen hoş bir adama benziyor-

sun, otur şöyle yanımıza da biraz 
muhabbet edelim!. 

- Peki oturayım!. 
Rafael iskemleye çöker çökmez 

Mustafa rakılı nargilenin marpu
cunu ona dayadı: 

- Çek bakalım şundan bir kaç 
nefes de sen!. 

- İşin yok ınu senin hemşerim, 
ben sizin yibi kaçık deyilim!. 

- Çek yahu, bak ne keyfli olu
yor!. 

- Siz çekin de bakın kendi mu
habbetinize!. 

- Bana bak, benim hiç farta
furtam yoktur, çek diyorum sa
na!. 

- Benim de biç şakam yok, ra
hat otur diyorum sana!. 

Mustafa birden ayağa fırladı ve 
önündeki nargileyi kaldırınca tez
gaha fırlattı. 

Birden neye uğradığını şaşıran 
Rafael tam saldrrmasına asılır

ken bir masa ötedeki müşteriler
den biri hemen kalkıp Rafaelin bi
leğine yapıştı. 

• k . 1 
çı, oy onu yerme.. ~ 

- Bırak, sen karışn1a, (e 
radan!. 

- Aman yapma rica e 
sen karşındakinin kim oldıli 
biliyor musun?. 

- Kim olursa olsun, ben 
ma metelik vermem!. 

Adam bu sefer Rafaelin ~ 
na eğilip: . 

- O, dedi, meşhur Bekr1 

tafadrr yahu!, 
- Ne dedin, ne dedin? 
- Bekri Mustafa!. , 
- Sahi mi soyluyorsun bt 
- Vallahi yahu!. 
Rafael hemen )·clkenJeri. 

indirdi. Fakat bu yelkcnJer•
1 

indirişte korku ve heyecan 
iktısadi bir düşünce de ,·ard• 
kü Bekri ferman dinlcnıeı b' 
danı olduğu kadar gitt'ği "',ı 
nelere de avuçla para bır•~ 
bir çok arkadaş getiren bir a 
cı idi. Şimdi yelkenleri suı' 
ren Rafael lllustafava düodil' 

- Be mübarek ~dam. o~ 
den niçin soylemezsin ki b•~ 
ri Mustafayim diye. 

- Ulan onu söyledikteıı 
ben sana burada göbek bil' 
rırım köpoğlu~. Marifet. jst 
mi onu söylemeden yaptırJ11 

- Başustunc, ne istiyors•" 
ret. şimdi yapalum!. 

- Çabuk kayabalıklarını 
- Emredersiniz. 

1 Beş dakika sonra çıra~~ 
birinin getirdiği kayabaJıkl~ı 
kılı nargilelerin içine atı 
Mıtstafa tekrar kendi n•''ı 
nin marpucunu Rafaele, JI~ 

, , •· •· :rll kını de çırakların en buyll" 
zandı: 

- Oturun şintdi kar~ı 1'1 

çekiştirmeğe ba!)layın buııl~ 
Rafael ile çırak marpu~l•6, 

pışhlar \'C meyhanedeki "' 
!er de gülmeden katılmıy• ~ 
dılar. Derken manıorn}'I ~ 

dan gören içeri}e daldı. nı•' 
( Arka!I 

DİKKATi--~ 
Beyazıd'da 

SUN'I ÇAMLIC 
TEPESi •• • 

Denizden 

1200 metre irtifaı~ 
Şadırvanla..r - Asma ck·ttl 
çeJeri - Manııa.ra. Adalarıa 

1 
teşem bir neuret - }la,·Ji 
çalar .. Bey&'tldda C\J,\R'ı' 

,,,.ı 
Slııemac;;ının pınl pırıl 

bezenmİ!$ asma. tara('al::ıf1 

Marmaf 
Gazinos 

Pek yakındıı 
İstanbul halkına acıııY"' 

Sayın Kadıköylülerin arzııl' 
ib:erine Bu A '\ ŞAM 

21 de 
SORBYYA 

Sinemasında 

SAFIY 
ve arkadaşlarının 

So blyftk konıB 

Bıiyuk Sinema. Yıldızı 

H E R T A F E 1 L E R'i n 
Emsalsiz bir' tarzda yarattığı ve 

Ş A R K sinemasında 
Görülmemiş bir n1uva!f<ıkıyeUe gö:ıterilmekte olan 

IGFAL 
Şaheserinin göıaüğil fazla rafbct hasebıyle 

İKİC:'>i IUFTA GÖSTEııiLrn:KTiıt. 
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-fngiliz hükumeti, frakta 
Habbaniye tayyare üs
sünü tehdit eder vaziyet 
alan kıt'aların geri çe
kilmesini, herhangi bir 

usu 1 aıını.ıı m•t!nlerl AııııdOl>I hadiseye meydan verme-
.\jaıuı bültenlerinden alınm.ıt\ır) mek üzere ııeri çekilme-

relhia eden: Muammer Alatırr: sini Bağdat hükumetin· 
An den ısrarla talep etti •• 

l! ~ara Radyo gazetesi, Sov~~- ::::::::::::::: 
arbıye Komiserinin 1 mayıs mu. -

~ebetile bir nutuk irat ettiğini l 
~l'lerniştir. Harbiye Ko.miseri. bu 
Ulkunda bilhassa dem ıştır kı: 

h'::- İkinci emperyalist harbinin 

1 ~'.un_ dünyaya sirayet temayül. 
"rı gosterdiği bu sıralarda, Sov -
~~t Ordusu kendisine karşı vaki 0-ac • 
h' :k her türlü tecavüz tcşeb -
~nü daha başlangıçta boğmıya 
!;, trdır. Kızıl ordu en modern si. 

lılar ve en mükemmel malze • 
~ l'le teçhiz edilmiş ve son harp
~den mükemmel dersler alarak 
ıırlanmıştır .. 

!>()!< DAOST NEREYE KAÇTI? 
'i'unanistandaki harekatın bit -

~esı iizcrine şimdi bütün nazar. 
, Afrıka harbine çevrilmiş bu
llııııııaktadır , 

Ankara Radyo gazetesinin haber ı 
~erdığıne göre. Habeşistandaki ıa
t lr. t çete harbine inkı!Rp etmiş. 

r. 'mumi Vali Dük Daost tay. 
~•re Je şimale doğru kaçmı~tır. 

lik, kırk parçadan ibaret eşya • 
lıııı bırakmıştır. 
_biğcr taraftan Habeşliler l;ıu -

fun Adisababaya girecek olaıt 
lllp rator Haile Selasiyeyi kar -
!11a11'ıak iizere hazırlıklar yapmış-
'1-dır. Habeş İmparatoru bundan 
~ın beş sene evvel Adisababayı 1 
<erketmis bulunuyordu. 
liıı lrıtbeşistanda Dessiye"nin işga
L de w bunu takip ed~n hareket
'<rde 5500 İtalyan ve 2400 müs • 
... ~~leke askeri esir edilmiştir. 
~rler arasında bir~k yiiksek 
l'fı beli suba ·lar da vardır. 

'!'OBRUK ÖNÜNDEKİ 
MUHAREBE 

rını bir kere daha izah etmiştir. 
Her ihtimale karşı İngiliz kadın 
ve çocuklarının tahliyesine teşe.b
büs için sefire sa!Rhiyet verılmı.ş. 
tir. 

Irak Propaganda Müdürlüğü bir 
tebliğ neşretmiştir. Bu teblığde 
deniliyor ki: 

cBritanya hükfuneti, 21 haziran 
1940 da, İngiltere ile Irak hükü. 
metleri arasında imzalanmış olan 
muahede mucibince, İngiliz kıt'a
larının Iraktan transit olarak geç
melerine müsaade ediln~ini is.. 
temiş ve Irak hükumet. de bunu 
kabul etmiştir. 

Fakat İngiliz kıt'alarının Iraka 
hululü üzerine muahede ııh!di • 
mına mugayir bir vaziyet ihdas 
edilmiş ,.e İngiliz hükumetı mua
hedeyi ıhliıl etmekte ı rar göster
miştir. 

Bunun üzer·ne Irak hukume'i. 
!rakın istikla'ini ve tamamıyeti 
mülkiyesinı müdafaa içın icabe.. 
den butıin tedbirl..,ri almak mec. 
buriyetinde kalmıştır Hükumet, 
halkı sükuna ve hükıimete itaate 
da Yet eder" 

İNGİLİZ HA VA ÜSLERİ 
TEHDİT ALTINDA 

Irakla İngiltere hükumeti ara
sında çıkan ihtilaf devam etmek -
tedir. Irak hükumeti bundan bir 

müddet e\'\'el terhis edilrn subay 
ve eratı hizmete çaqırdıi{ı gibi, 
birkaç sınıfı daha sıliı.lı altına al. 
mıştır. 

Adisababadan 
bazı siviller 
çıkarılıyor 

Nairobi 2 (A.A.) - Bildirildi. 
ğine gör<!\ Dessie'de iğtinam edi· 
lı!n harp malzemesinin miktarı 

henüz tamamile tıesbit edileme -
mi§tir. Diğer taraftan haber veril. 
diğine nazaran Adisababadan ba. 
zı sivillerin tahliyesine başlan -
mıştır. 

Amerikan flloıan 
için tlç buçuk milyar 

Vaşington Z (A.A.)-Ayau mec
lisi iki Okyaııos donanmasına ait 
kanun proje,Jni kabul etmiştir. 

Kanuna göre, üçbuçuk milyar do
lar sarfedileccktir. 

ing·uz kabinesinde 
iki n zaret birleşti 

Yunanistanda 
Almanların ver

diği zayiat 
Melbourne 2 (A.A.) - Başve

kalet vekili B. Fadden'le Dahili,.., 
Nazın B. Foll'un müşterek imzası 
ile neşredilen bir tebliğde deni • 
liyor ki: 
Alınan raporlar Alınanlann Yu· 

nanistanda, insanca ve malzeme
ce büyük zayiata uğradıklarını 
açıkça göstermektedir. 
Alınan ha-berlerden anlaşıldığı

na göre, General Blamey Yunanis
tandaki harekatın tahmin edildiği 
kadar pahalıya malol.madığını söy
lerken aldanmamıştır. :Filhakika 
elde edil<'n askeri neticeler bunu 
gösteriyor. 

Anadoluya 
(1 ine! Sa Ctden Devam) 

Londra 2 (A.A.) Resmen dan naklıyatı tevhit komisyonu 
bilıdrild.ı ıne ı:ıore, Lord Biver - bu sabah bır tebliğ neşretmıştir. 
brok. harp kabinesi azası sıfatile Bu tebliğe göre herhangi bır aile 

k d . · d h k harp Jayre seyahntten sarfınazar ederse bu-·en ısını a a sı ı b -

tine verebilmesi için İmalat :Ne. nu muhakkak hareket günlerinden 

d 1 kt 48 •aat e\·vel Tophanede De\'let zaretin en a ınaca ır. 
Deniz Ticaret Nazırı Ronald Denızvolları İdaresindeki Nakli • 

~at Tevhit Komisyonuna bildir. Kros Avustralya yüksek komiser- , 
d ı · t' meğe mecburdur. 

liğine tayin e ı mış ır. YOLCULARIN NEŞ'ESt 
imlaat ve Deniz Ticaret Ne -

zaretleri Münakalat Nezareti tin- Tırhan vapurunda bulunan bir 
vanı altında birleştirilecektir. gaze'.ecinin gönderdiği telsizden 

~:ıııo.n:\ ' anlaşıldığına göre seyahat kotra 

Maltaya J apılan 
bava bucumu 

(1 inci Sahifeden Deva.m) 

rin emlakıne buyıik hasar ika e
dilmiştir Bır otel, bir sınema talı.. 
rip olunmuştuı:_ 

Be •an edildiğım;, göre, Maltaya 
yapılan son hava hıicumlarında 
dört asırlık meşhur san"at eser • 
lri tahrip edilmış veya ha ara uğ
ratılmıştır. 

safası gibi neş'e içinde geçmek • 
ted.ır. Yolcular güvertede mem • 
leket havalan çalmakta türküler 
söylemektedirler. Tırlıan bugün 
saat 14 de İncboluda olacak ve 
curr.ar esiye limanımıza dônecek.. 
tir. 

TREJNLE SEVKİYATIN 
GÜNLERİNİ YAZIYORUZ 
Haydarpaşadan trenle vapıla • 

cak sevkiyatın günleri hu sabah 
belli olmuştur: 

I İtalyan tebliğine göre, Alman ve 
;aıYan kuvvetleri şimali Afrikada 

0bruk limP ve mevzilerine tek. 
~r hiicum etmişlerdir. 
d U kuvvetlerin Tobruğun dıs mü
•taa hatlarına girdikleri bildiril
llı~ de kat'i netice henüz anla. 

ti lılınaınıştır. 
b lng'liz tebliğine göre, İngiliz 

arp gemileri Gazale mıntaka -
~da dıişman kıt'alannı ve ıaşe 
~ ltlannı bombardıman etmiş -
'dır. 

Londraya gore. İngııız kuvvet. 
!eri Basraya çıkmadan evvel mu
a,'ıede mucibınce Bağdat hıikıl • 
riıetınin mu\·afakatı 1lınmıştır. 

Gelen kıt'aları tamamlamak üzere 
yeni kıt'alar gelince, Irak hükü. 
meti birdenbire vazivet almış, 

yeni kuvvetlerin ihracına müsa. 
ade edemiyeceğinı bıldirmiştir. 

Buı'a rağmen ihr,ıç hareke•i ya-

Yeni İnglliz 
bombaları 

pılmış ve hareket h1d:se»z cere- (1 bıc! Satılfrd•n Dtvııml 

Bu nakliyata 11 mayısta baş -
!anarak 7 hazirana kadar devam 
edecektir. 11 mayıstan 17 mayısa 
kadar İzmite ve Adapazarına ka
dar. 17 mayıstan 22 mayısa ka. 
dar Vezırhana, Eskişehire, Kil. 
tahyaya, Afyona, eğridıre, Bor • 
dura, Aksehıre, Konyaya kadar, 
22 mayıstan itibare nde Mersin, 
Adana, Feyzi paşa. '.\ · Janıekber , 
Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Kay
seri, Sl\·as, Erzincana kadar sev. 
kiyat yap,lacaktır. 

İ. 'GİLİZ - IRAK İHTiLAFI 
it lngilterenin Bağdat elçisi, Ira. 
3 İngilız askerlerinin çıkarılma. 
~dan mütevellit ihtilaf hakkında 
'dra kabinesinin nokta! naza-

tüğü mahalden StlO metre ınesafc-
yan etmiştir. deki c\·lerln pencere çerçeveleri 
Diğer taraftan Irak kıt"alan 

Habbanive İngıhz tayyare üssü kırılmıştır. Büy}ik yangınlar ç•-
civarında l'ecemmü etmişlerdir. karılmış ve akvler 300 metreye 

kadar yiik elıııiştir. 
İngiliz hükumeti, bir hadise çık. ' Bir bomba ile yıkılan 75 biııa-
masına meydan vermen1ek üzere, 

1 dan 25 i tuğla yığını haline ge -bu kuvvetlerin çekılmesını Bağ. 
dat hii'<ı'.ımetind<:-n ::ıra-h ~~ 1 -=.m.:.:2ş.:.ti.:.r.:.. -----------
etmiştir. 

HARP V AZ İYE Tİ 
8 al kanlarda 
Vaziyete ba ış 

(1 i.ncl Sahiled~n D~va.m.) 
tnektedir. Buna gore lahliyenın 

son kısı:nlaı·ının elan devaın et
mekle oldubu anlaşılmaktadır 

1 ~l ine~ Rıı.hlfedt"n Devam) 
Unıııuştur. Tahmin ettiğimiz veç
lıiıe, irkap için bütün limanlardan 
~tı;, açık plajlardan bile istifa
. e •dilmiştir. Nakil vasıtaları, a
tır ıııalıeme ve nihayet vazifde-
tııı· k • 1 
1 

1 çok iyi ba~aran artçı ıt a arı 
d•tla edilmiştir. Almanlar !\fora
.alr.i limanları tamamile işı:ol et
~'klerine dair resmi tebliğlerinde 
d~nı;, bir malii.mat vermeınişler
•r. Bundan anlıyoruz ki !\fora a-
dasında artçılar ümit edildiğin
d~ıı fazla mukavemet etmişler ve 
4S b· k" · · · k"b ·· t eg"e ın ışının ır a ını or nı 
llıuvaffak olmuşlardır. 
it, ingiliz ve Yunan orduları mağ
~· P .oldu; fakat çok üstün zırh~ı 
'.'liklerinin ve hava kuvvetlerı-

11.ııı şiddetli ve seri taarruzları 
~·~ısında tekmil kuvvetlerin e
lit olması ihtimali vardı. Alman 
'ltd . ·ı· it Usu bunu yapamamış, lngı ı~-

. •, l>öngcrkteki gibi ordunun bu
>ııı. kısmını kurtarmışlardır. 
ı\Jnıanların hava kuvvctlerile 

0
a'kil işine de mani olamadıkları 

llıılaşılıyor. Limanlordan ve açık 
t~lajtardan istifade bombardıman 
~ . , 

81rini azaltnııştır. Bu ba~rı, Lih· f ada'ki vaziyet dolayısile fngiliz
t1'.' hesabına bir kazançtır. Nakle-
ılen kuvvetlerin büyük kısmı 

•~Phesiz l\lısır cephesinde kulla
ll.ıla<aktır. 
d· İtalyanlar paraşüt kıt'a lan in-
11••rek Kefalonya ve Zanla ada-
3•ın1 ~Pal ettiler ve Arnavutluk
~811 dôn:n bazı piyade kıt"alarını 
1 ·

0 lr.at adasına çıkardılar. Bu ada
lrın se, kulceyşi kıymetleri pek 
~Zdır. Ancak Girit ve şimalinde 

11lunan adaların kıymetleri bü
;uı.ıur. Bunlar milı••ercilerin Ma

C~~u. burnu - Rodo~ ~at~nn kar .. • 
h· tıdın miidafaası ıçın bırer mu-

•ııı istinat noktasıdır. Bunların 
llıiid faa edilmesi H'ızımdır. 

ltnvADA: 

l .\lnıan - İtalyan motörlU birlik· e,. 
'e 1 !ısır fopraklarına 8 kilomet-

lı.l<iar girdikten sonra durdu· 

lnr; (Tohı·uk) kalesi mütemadiyen 
diken gihi ;;.e hatı)·or. Bu kaleyi 
düsürn1eden ileri harekete devarn 
etmek tel likcli sayılı) or. Bugün 
gelen haberlere :;:ôre Alnıan - i
tal} an kuvvetleri kale ·c tekrar 
taarruz etnıiş. kalenin bazı yer
lerinde dış milt!Jfaa hatlarına gir
meğe muvaffak olınu,lardır. Lib
yada sıcaklar dnla>·ısile ciddi ha
reketler hep ak~aın serinliğinde 
yapılıyor: ileri hareket 27 nisan 
akşamı başlamı~tı. Tobruk kale
sine hücum da 30 nisan akşaını 
bn,Iamıştır. Mııharebe siddetle de
vam ediyor. netice henıiz belli de
ğildir. Eğer Tobruk kalesi. muka· 
vcmcte ınurnffak olursa, fngiliz
ler için bü~·ükçe bir mu,·affakiyct 
olacaktır. Almanların bu kale ile 
meşgul olduğu bu sırada, diğer 
İngiliz kuvvetlerinin yapacaklan 
taarruzlar elbette daha iyi netice
ler verecektir. 

İTALYANLAR 
(Devam 5 inci sahifede) 

zianinin Sidi Barraniye yaptığı i
leri İtalyan hareketi esnasında 
kullanılmış olan metodların ayni
dir. Bu da, Sollum mıntakasında 
harekatta bulunan kuv"etlerin 
ekserisinin İtalyan olduğunu gös
termektedir. 

Korkunç katil 
( 1 .bıct Sa.hifedtn IHvam) 

Sıvas hükumet meydanında idam 
edilmiştir. 

Bu şerir amcası M~sta~ayı, k~ 
rısını ve annes•ni bır şuphe u· 
zerine oldürmüş ayrıca köy muh
tarını yaraladığı gıbi iki ~iyi de' 
dağa kaldırmıştır. . . 

Hasan Yılmaz cinayetlerınııı he. 
sabını canile ödemek üzere idam 
sehpasına götürıilürken nedamet 
etmiş ve: c- Yaptıklarımın ce. 
zasıııt çekıyorllM. UyıkılJI ya1nY 

ölümdür!.• ııemıaıı:r. 

İtalyan tebhğr, bon1ly1rdtnıan ve a\•
cı tayyareh.•rınuı hıınayesınde p3ra-
5ulçü nıı.ı.fr~eleruun Kef loııya ve 
Zanla adalarını da ışgal ettigın1 bil
dirn11ştir .• <\ı navulluktan gelen piya
de kıt'alurı UJ. tlun Lokat iirlasJla çı· 
ka1'llın1:-;lardır 

İNGİLIZLER :-;EDEN M.\Nİ 
OLMUYOR". 1 

Ankara Radyo G;ızete ı, lngılalerin 
deniz h:.ıkıınıyt"tıne ragmen, bu ada· 
ların !-igalıne nı ıni lrnaınası hak.kın

da dıyor k ı. iııgılızlerın bu adalardan 
yalnız Girıtl \'e Kıbris adalarına e· 
heınınıyı.;t \'erdıkleri aııl~ıJnıaktadır. 

Loı.dra radyo u burul şOylc iz.ah e
dıyor · Ea::et.ie bulunan kuçuk adalan 
don<tnına &aye.::.inde c gal etnıek nıüm
ki.ın~e de, buralarda d .. umi surette as
ker biılundurınak ve bunların nıüte
wadiyen techız ve tışelct ini ten.in et
mek Yunanu;tanın LŞgalınden sonra 
mü.şkuldur. 

ATİNADA YENİ HUKÜMET 
KURAN ZAT 

Alinada yen\ hüküıneti ktıran sabık 
Epir Ordusu Kumandanı General Ço
lııkoğlu hak.kında şu 111::1.lıiınat veril· 
mektedir: 

Bu zat Balk.:ın muharebelerine iş
tirak etıniş, f<.1kat 1915 - 20 arasında 
ordu ile ~li'lka:sını kesmiştir. KrB.liye· 
ıin tcessU. tinde tekrar orduya girmiş, 
Anadolu harE>katında dOrrtüncu tümen 
kurınayltğını ir ı etmi~hr. Sonra tü
meni tctketmi.ştir. 1920 de baz-ı "ıyasl 
nufuzlar Sdyesınd~ yeniden hiz.ınete a
lınmıştu·. Bır çok ıyasi entrıkalara 
karışınış ol kla beı-- ber, kendisi Yu
nanlstanri:ı tanınmış değildir. 

Ra evi in 
1 1 

Beşilt!aş C. H. P. Ko•u•" dun ~000 
metrelık me afe ustunde Yldız - İh· 
lamur yl)]unda yapllnnşlır. Beşıkta' 
Halkevinin Uçuncü ko$uıu olan bu 
müsabaka bUyük bır intizaın ıçirld.e 
ıı..eticelenmt.s ve: Fert itibariyle 1 in
ci: Andrea (Kolej) 12 49 da, 2 inci: 
Adnın (Atlehk Yıldız). 3 uncu Tak!tır 
(Betlk.ta~) gelmişlerdir, Takım tasni
finde de: Atletik Yıldız bn·inci olmuı 
,,. BeşıJotat c. H. P. kupasıaı kazan· 
JD~ır. 

Belgrad 
manına 

-<•--
'bomb rdı
alt talsUAt 

(1 hı~ Sahlfedf'"n Denın) 
rasınJa y~pılnuştır. Bu bomburdımaa. 
_na pek çok Alınan tayyaresi iştıralı:: 
etrr tir. T;)yyarelcr mütcvalı dalga· 
ı·~r halinde gelercık bo:nba!arını çok 
alç klan atmışlar ve B lgrnd halkını 
mitralydı ı..te ine tutmuşlardır. Bel
gradlıl r oöy!e bır t arruzu bekleme· 
dikler1 iç-in sab. hın ilk saatırr:nde 
çarşılarcla gün1Uk ahş \ crişlerf.nı yap
rr.akla mec:ıgul bulunuyorl:ırdı. Bu hY,
cwn cSn ında bi.itün nezaret b1nalarl· 
le Genel Kurnıay Daire!ine c.ddt 
isabetler vc\ki olmus ve Dedfnje'deki 

Kral Sarı.ıyı ile merkez garı tamami7-
le yıkılmı~tır. 

İkinci hücum biraz daha sonra, 3a
at 10.30 da ba,?laını~tır. Dül"lmanın bu 
seferki bücuınd~ takip ettıği gjye Bel

gradın merkezindeki binaları \'e pa
yitahtın sayfiyelerinden biri olan Du· 
savovak'taki bütün evleri sistema· 
tik bir surette tahrip etmekti. Bu ma
hallerin bombardıman edilmesinin y~ 
gAne sebebi, Alman tayyareciler!nin 
şehrin merkezinden kaçan halkın ö
lümden kurtulmak ümidi ile buraya 
iltica ettiklerini ıörmilş olmalarıdır. 
Alınan bombardunan tayyareleri Ka
le ~le) danı> parkından !\lilosvelik.ı so
kağındaki Savlnak kilisesine kadar u
zanan geni~ bir saha d:ıh.ilinde bulu

nan buti.ın evleri ve diğer binaları te
ker teker tahrip etınci;e çalıiiınışlardLC. 
Bu mahalle Yugoslav payitahhnın en 
ınCılınur \.·e güzel kısmııu te~ edi
yordu. 

Alınanlar Oçüncü hücuma ıaat 15.30 
da başlaınısiar ve bu h.ucum gece a:eç 
vakte karlar devam etmiştir. Bu hü
cuın e na :nda şehrln merkezi alevler 
içinı:ie yanıyordu. 

B uncü boınbardımaa o günka 
hücumların en muthışi ve ea tahrip
karı olınu,ştu .. 

B ... , d bo nbard :nanına 450 - 500 
ta.yy e ıştırak etmiştır. Elektrık Fab
rik 1 ılv te ısatı \'e biıtün borular 
tahrıp erlılcı. g ndco :şehir susuz ve ışık. .. 
sız kalmı~tır. 

Sava ve Tuna nehirleri Uzerindead 
köprl.ılerden geçerek lurlar:l yayıJmı
ya koşan ahali Uzerine de eiddet!i mit· 
ralyöz ateşi açılm~ ve köprüler üze
rinde bulunan zavaııı in.sanlar. kefıl· 

mE>nin tam mAnnsiylıe biçlhn~lerdlır. 
Almanlar, kendilerine 1ü'Zumu olaceC 
olan bu köprüleri tahrıtt etmemalı: 
için buralara bomba atmamışlardır, 

Bu bombardımanlar n t!cf:sı.W. 
tokrob~n 29.000 lciii ölmü,ı.ur. 

Irakta genı 
vaziyet 

(ftı..,•hlod• De-) 
ile mukayyet telakki etmektedir. 
İnı:iltere hükfuneti ise; aksine ka· 
nidir. İPe fİJl:ıdi ortaya çıkan ih· 
tiJMın zihiri vaziyeti bu noktatl.a 
tekasiif et.miı bulunmaktadır. 

Fakat, hıtltikatte ihtilnf daha 
derin keklere ve halihazırdaki 
vaziyetlere, müstakbel ihliliülarıa 
tecelli ıekillerine bağlı olmak ı:e
rektir. 

Irakta ıtaıid Geylinl'nia bir 
hiildbnet darbesi ile iktidarı eline 
alması; ilkönce İngiltere Uzeriade 
bir şüphe nyandırl!U§ n bunun 
mihver politikasına bağlılıktan 
doğma bir darlte olup olnıadıfı 
giiaiill meseleei telakki edilmit
tir. Raşid Geyliinl her bakımdan 
bu darbenin sırf dahili bir hadise 
olduğunu ve lrakın biıtün komşu
ları ile olan dostluklarına, mua
hede ve ittifaklarına sadık kalaca· 
ğını ve bu arada İngiltere ile ara
sında mün'akit bütün ahdi taah
hütleri de ifaya hazır bulunduğu
nu izah etmiş ve ettirmiştir. Bu
nu filen i•bat ~tnıek için de frak -
İngiliz yardım ve ittifak muahe
desinin icaplarına ,.e bilhassa dört
düncü madde<inin tstbikine uy
muş ve Basraya 17-18 ni•an ihra· 
~ının yapılmasına müc;nade etmiş
tir. Eğer, hakikatte ve liıgatleki 
değer ve anlamı ile Irak hükiime
tinin bu teminatına ve dürüst ha-

reket ettiğine itimat edilecek olur
sa; Raşid Geylôni hükumeti hak
kında hiçbir şüplıe duymamak. bu 
hükilmeti milli se15met ve istik
lilli temin etmekten başka bir ga
ye takip etmez bir halde tanımak 
gerek olur. Ancak, hakikat böyle 
olsa dahi, İngilizleri de bir nokta
dan haklı görmcnıe!'in imkanı 
yoktur. Bağdat hükumetinin bi
rinci vazife ve gayesini hiç şüphe 
yok ki müstakil, dostluklarına ve 
taahhülerine sadık olmak teşkil 

etınel< iktiza edeceği kadar; bu 
hükumetin her tiirlü vaziyet kar
şısında kendisini, cnıniyct , .. e hu· 
dullarını, dostlarının menfaatle
rini tanı ve kamil bir şekilde mü
dafaa edebilmesi imH\nı bulun
madığı da gözönünde olan bir ha
kikattir. Binaenaleyh, İngilterenin 
Anupa harbinin son inkişaf şe

killeri karşısında, kendisi içia 
fe•·kalade hayati ehemmiyet ifa

de eden bu kıt'a üzerinde tedbirli 
ve kuvvetli bulunması, ayni za· 
manda !rakın tam ve kamil mü
dafaası bakımından da bir zam
rettir. İngilterenin Irakta kuvvet
li bulunması kadar Filistinde, Sa
riye hudutlarında ve Süveyşin 

şark hatlarında da ayni şekilde 
kuvvetli ve tedbiıli bulunması ge
rektir. Zira, Almanya şarki Ak
deııizdeki Yunan adalarını işgal 
ve 12 adalarla muvasala temin et· 
mek ga.) esi peşindedir. Bu gaye
nin tahakkukuna mani olmadığı 
takdirde, Suriye ve Filistin lehli· 
keye ntnrm olduğu kadar; Irak 
petrol havzası da hava bombardı
manları tehlikeı.ine maruz olabi· 
lirler. Ayni zamanda Alman ve 
İtal. anlar Mısırda hareket halin
dedirler ve Almanların şarktan da 
Irak ve Süveyş üzerine bir hare
ket hazırlamaları ihtimali üzerin
de .ıurulmaktadır. Bu tahmin ve 
tasanurların vukuu takdirinde; 
frakın biıtiın bu tehlikeleri ve ka· 
ta yolu ile kendi üzerine vaki o
laiıilccck diğer iniş teşebbüslerini 
durduracak bir kuvvete sahip o
lamaması pek tabii olarak İngi
lizleri bu bölge üzerinde tedbirli 
ve ihtiyatlı bulunmıya sevket
mektedir. Jraklılann bundan ürk· 
memesi bilakis memnun olma• ' . . 
iktıza eder. Bağdat hükumetınıa 
hususi bir menfaat mülahazaııı. 
olmadığına giire, kendisi için lı.al· 
de ve istikbalde derpiş edebilece

ği tek bir endişe mevzuu vardır 
ki 0 da; kazanmış bulundnklan 
istiklal ve hakimiyeti kaybetmek 
ihtimali endişesidir. Bizee bu ea· 

· dişenin de asla yeri yoktur; zöra 
İngiltere milletlerin istikliiliai al
mak içia değil, bilakis istiklfilleri 

korumak ve gasbolunmuş istilı
lalleri kurtarmak için mücadele 
ediyor. 

lraka verdi'! istiklali de geriye 
alması varit dei:ildir ve bilakis 
lüznmlıı ihtiyat ve miidafaa ted· 
birlerinıle lrakın bütünlüğünll, 
istiklal ve istiklıalinl korumek 
gayreti .ıe mündemiçtir. 

ETEM iZZET BENiCE 

ZAYİ - 13' lelleıılndo Edl..,. GaQ 
kl.udut taburu 4 Uncu bolU•"Ullden aldı-
1= askerlü: -•remi :za:rl ettim. Y,.. 
nfsini ala.ıcelJmdaa elkiA:i&ia h'ikm8 
yokl;ıs. 

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 2 
Yazan: Fnmcis Machard Çevireft: lsk~der F. SERTELLi 

Esmer, uzun boylu bir İspanyol kadını 
karşılaşacaksınız i 1 e 

Şunu da ilave· edeyim ki, Mister 
9, (Nevyork Casus .Mektebi) nde 
iken ahlak ve doğruluk itibarile 
cMoraJ. ve •Pisiko analiz• profe
sörümüzden hepimizden yüksek 
n-0t almıştır. Kendisi hiçbir zaman 
mübalıigadan hoşlanmaz ve yalan 
söylemezdi. Hatıralarında geçen 
vak'aların ciddiyetine tamamile 
itımat edebilirsiniz . .Mister 9, u· 
mumi hayatında çok dürüst ve 
muhatabına itimat telkin edl!Ôi
len kudrette yaratılmış, yeryü
zünde eşi az bulunur bir şahsiyet
ti. O, herkesle konuşmazdı. Fakat 
herkes, onunla konuşmak, dost el· 
mak, onun mevcudiyetinden ve 
fikirlerinden iı;tifade etmek ister
di. 

.Mister 9, mütekfunil, yüksek 
bilgili ve bilhassa Avrupa ricali.ai 
en iyi tanıyan adamlardan blri 
idi. 

Onu hat:rladıkça, ölümüne halt 
inanıyor g"biyim. 

Kendi kendime: 
_ Ölüm, bu kadar iyi ve müte

kamil bir adama kolay kolay kıy-
maz. 

Diyorum ve bununla müteselli 
oluyorum. 

Stokholm 
Françis Machanl 

.......................................... 

....... .... .. ....... .. . .. . ...... ·········· 
-1-

Nevyork' da bir Alman 
casusu ile nasıl tanıştım .. 

(Şimdi, dünyanın ea 
meşhur casusu Mister 
Nayn (1) nin hatıraları
nı okıımağa başlıyoruz:) 

Mektepten diploma aldığım güıı. 
Direktörün yanında oturuyord\ı.ın. 
Telefon çalıyordu .• casus Mekte
bi. Direktörü gülerek bana dön.ıii: 

- Sizi soruyorlar, Mister 9_ 
Telefonu aldun ve bmiınle ıı. 

nuşan adamı sesinden tanıd-. !la
na şu kelimeleri söyledi: 

.__ Hükfunetten emir aldım. 
Size tebliğ edilmek üzere bul 
notlarım var. Bu akşam saat ~ 
tj? mutlaka beni gelip görünü::ı.. 

Mektep Direktörüne: 
_ Bir arkad~ım beni tebrik .. 

diyor ... 
Dedim. Sözümüze devam ettik 
cEntellicens Servis> in Nevyorit 

ajanı beni davet ediyordu. 
O gün saat oeşte kendisini zl. 

yarete gittin •. Ajanın bana söyle
diği ilk söz şu oldu: 

_ Sizi tebrik ederim, Mister 
N ay,-ı ! Londra bugünii bekliyor
du: Yani sizin mezun olacağırua 
günü... .. . . 

Sonra gülerek şu sozlerı ilive 
etti: 

- tik vasıta ile doğrııca Parise 
hareket edeceksiniz!. 

- Yanlışlık olmasın, dedim, 
Londraya mı, yoksa Parise mf?. 
Muhatabım emniyet verici Wr 

tavırla yüzüme baktı: 
- Hayır ..• Hayır ... Do~ 

Parise hareket edeceksiıtiz. 
- Orada ne yapacağım?. 
- Yapacağınıs işi «ada~ 

mi göreceğim?. 
- üzun boylu, esmer, yirmi 

yedi yaşlarında gü>el bir İşpan
yol kadını ile karşılaşacaks.nız. 

Kendisine <Nevyork!an geliyo
rum.. parolasını vermek kilfıdır. 

Orada kısa bir muddet p•ns;yoner 
olarak kalacal<sllllZ. 

- Sonra?. 
- Sonrasını sormağa lüzı m va' 

mı? Londradan gelecek ta ımatı 
orada bekllyeceks"nız. 

- Bu esmer İspanyol ' d ın · .. 
Ajan ne sormak istediğimi der

hal anladı: Merak etmeyin ... Ya
bancı değildir. l\Iaamafih kad;n 
Jı.ra karşı daima ihti.> atlı b-;ılun
mak faydalı olur. 

Ajan.o yan:ndan avrıl·rken, ha· 
na b~ bin <kılar verdi: 

- Yol paranız. \' pnr iki gür 
sonra hareket ede~ k. 

- Teşekkür ed r m. 
rkası ' r) 

Sporcu 
( 1 ine. ':la ("c:.t. ı 1> ' ın) 

meydanında yapılacak ola'l bayül 
geçit resmine fabr;ka ,.e l'lla ..ıt. 
hane g.bı iş yerler Pd<'k B deıı 
Terbiyesi teşkilat rda a ;ın 4-
çilerin de iştırak etme erı k .... rar
Jaştırılarak bu hu.us• a ış a p • 
lerıne icab1!den tebligat ' p 1 • 
mıştır . 

İşçiler resmigeçıde o t 
elbise ile iştirak ede e · • ve 
erekkler beyaz panto·or fa-
nilası, kız ve kadın 1r a ah 
elek, beyaz fan'J' ıve d:r. 

Bu elbiseler 5 mav a ad 
lanmış olacaktır. 

150 kuruşa kadar yevm e 
larların elbiseler~r · i~ piPtı 

yaptıracaklard:r. !JO k 
fazla yenniye alan ar ' elb. 
ise bedelleri tak tle kes 
zere iş sahiplerince ha· r a 'ır a

calctır. 5 mayıs,an i' barer pro -
valara da başlanJcaktır 
Diğe r:araftan bu g çıt re il' ne 

mekteplilerden ve sporcu ı er. 
dea başlı:a Halkev lerı &por t kı a
tı ile muhtehf spor kliıp.erı m~n
supları üniformalar· e ış· .rak e
deceklerdir. 

--o--

hlglltere için \ 

(1 mo! 8.ıJ.U~deo Dc:va.m) 
Sipariş Miktarının 40 bin tay

yareden 80 Mtı ta~ ~·areye çıkarıl
JRast imk·aıarı totkik edilmekt,.._ 
dir. Bu sene 18 bin tay' are imal 
edilecektir. 1912 imalatı 30,000 
tayyare alacaktır. 

Alman Cep 
kruvazör eri 

(1 ine' ~a 1 ifı.:df" D ~rn) 

kadar Bre:sti terketmf'd a,.. \.P ne 
zamendanberi hıiliı. orada b" u • 
uuyoclar?. 

Suobııy, be iki Al'l'lan de, z c'i. 
zütammın hasara ugrad k 1• >ıa 

kani olduğunu. y ksa çok a . Breoıt 
limanını terlı:ederek Atlaıı ık de

nizinde korsanlıı;a çıkmış olaca!<
lanru söylemi~tir. 

ueceksiniz. Bunu be. de bümiJo
rum. Lütfen fU adresi hafızaımda 
uot ediniz: 

cParis, Sen 'Mişel caddesi, 71 nc.
maralı apartıman, dördfuııdl aıM 
32 inci daire .• 

_ Pekali. Kot ettim. Onda !ı:I-

(1) Naya = Nla: laıiliae t 
demektir. 
Bu kadın, • datreniıl ldracMllıhr. 

Bu kruvazörlerin gti''" eler:n • 

deki zırhlar çok kal:nd•r Zırh 

delen bombaların ise çok ' ksek. 
te. atılm•ı lazımdır. B n bavı 

yiilt8ekten hedefe "b 0 t c t rn1elı 
de lrolay değildır. Eğer bomba -
lar ıstrhı delip içer ve " • ol
sa bile, dahilde :nr"·k ed ce n. 
d.-n, tahribatını y~karıda~ gor • 
ınelı: mümkün değildır. 

Hava Gedik\i Namzetlerine 
Gedikli nıımzeUeriıld• 15/11 78118 da elvP muayen~l' k z· 

lan tamamlanRlll olanlar 1 M.,.. Hl P ıızarteol ••Yked ı • k e 
Pazartesi oaat 1 da lruruMU bu)ımm.ııan ilb .ı..nur. c34 9> 

Devlet Denizyo!lıı işletme U. Müdurr Jj 
N*ll:tatı T.,.,.hll Komlıı7- Bdslıt-.ı 
Anadolu.ya Devlt't hesabına ıaeccnnen nakledilmek içtıı m r 

ıwnıua verdikleri beyannamtler Yfl kabul et.!kleıi biletl r 
tarlar tesbit edilmi$ ve bunlara göre nakliyat pl:tnları teTLlpl 

Bu pl- naaaran 1 Mllyısta hareket edecek Ak9U vapur 1 • ıı 

Tırlıaa vapunı Ue de 9~5 k şi na !edilecekti. Halb· kı Aksu v pu• 
ı.ao ..apuruM da 263 den faıla g~len olmadı. ı.ı:o.raoaot ed<nl,,•

1110
,,..,, 

ıı:...tı lııalk lı.-bma biyQk red kA lık'ar ibt'yar eden devlet 
rannı mucip oi9cajl aşik•rdır. il h ııgi bir aile vlkt •' 11 ta b 
yatııatte. sarfmazar edebilir, fakat n Jn mutlaka 48 .sa•t e-\ vıe 
lı!ıt Denleyohnnda :Nakliyata. TevAıt Kom .yon1o1 R •:ıe 
keyfiyeti bikftrmefelııi. JA.11md1T. Su .hususa nakil ta eb:.!h. e bul 

itina J169&ermeleR - .,._, 

il 

·-~-
• -·-



lstanbul Beşinci icra 
Memurluğundan : 

MOJmŞ ayılı doayasiyle Sotiryanl o HU.eyin Temel zimmel.ndetı alac.ıı
..,.ıan dolayı lpotelt fazlasına pmıl olmak üaı e bazcen p3ray~ çevrllmesıne 
arar ""'1len, i.tanbulda Fatib Sınan Al 3 mJ!ıalıellinde eski Çeşnıe ve yeDl Nev
foıı.ırli lbralllm- aokaiında eskı 4, 4 mükerrer ve t-IG-ı2 ve 1/8 yen.ı 47 
mrsıt 1a7dı ve H metre murabbalık sahaaı olan evıa.tı aşa&ıda yaı.111 ~iden arsa 
... ı-ıen taınuııı liç bın llra ml1bammen deı:orlı bır bap Uitr ev açı.ır. arttırmaya 
lllı:anlm"'1r. 

t:VSA1'1: ZZMİN .ltAT: Bilydk çift kanaUı dmılrkapıdan cırtlınre beton an
... ,.. burada :merdl'Teıı altı blr kbmtırlil k ve ı rıwııarah d&Jrc oıup bu dalreden 

~ " etntı duvarla çevrili 29 metre murabbalık bir bahçesi vardır. 
Bİllilfd .ltAT: Zemmı renkli çlnı doŞell bıc ıwl tnennde bırı &andık odası 

Clllmlt 1bft'I 11ç oda, bir heıt, hır mutfak bır banyo manalJi varclJr. 
İK1Hci .ltAT: Zemini be1on bu koridordu bıri oandllt odası olmak tı.ore iki 

• bir mutfak bir bflA Ye zem.lni çimento ppJı ve k1Jlr duvarlı bir da.racası 
-.hr. Beton tam Jtqlr •e blnnci k•h ewrıbalı Ye arka clheu balKonluaur. Dll 
mphea1 llYUIS " merdiven lr:orlruluıuanoaıa.mamdır. Te.rkos ve eh.-:Jttrık tesiaab 
ardır, bina JmmJ 15 metre murabbaı ve mnte1.ıu..W baıı(esdFT. 

1-İfbu P71'imenkuliln arttırma prtnumeaı IU/6/IHI larıbınden itibaren 140/ 
llt5 No. ıı. btanbul Bellncl icra Dairos!nın mu•yy•n numarasındo 1'erke
., •Orebiım.I Jçın ~ıu. lıl.ııda yaz.ıh olanl.ard.uı ıa.ıa matimal aLnwı ...ı
,...ıer, lebu '8l"lname1• Ye IM0/3295 dosr.ı No. liylı memurlyetımıu mflracaat 
... Udtr, 

ı - Artıum.,. iftirak ldn yukanda yaz.ıh IDJmdln 3 7,1 nıo-...S. fl'!1 
--1 ft78 mıW bir bankanın temlna\ mektubu tnd1 edılecdıılr. (Madde l:M) 

J - iııoteıı Alılbl alacııklılarla diler oWı:ıdarlanıı ... ırutak hakkı oalalple
rialn ll07rimeııkul llurlndelıl halılarmı, huauaile fai.ı Ye masrafa da ır olan lddi
,erını llbu tan larllwıden ltıbaren l~ liln içinde evr31u müıbı~lttlyle bir
- memwvetıowe blldlrmelert ka1>eder. Aol Mide hulsn ... u lk:ll1 ile 
- olm~ Alıt lıedeJlııl.ıı paylaımasındaıı Uriç kalırlar, 

• - oe.terilon IGnde erttırmaya &ftırak edenler ar\Urm.ıı tertna..-! e
_,.,, " Hlzumlu maldmalı almıt Ye lıun.ıan lama- k.lbul e<mll ad Ye IUlıar --· 1 

5-~I 18/1/tMI lariltıı>cie Puartell IOnO on\ 14 den il ya ka
tw İstanbul Betınd İcra M•murıı.gubda b~ cıela botınıdtlltan 110nro en çıc>lr arı
ıuııııa ıhaJe edibr. Şu kadar lD arttmna !.edeli cayn......ıtul ~ tatunln edılınıf 
.Jlan ~tın en az fo 75 im bulmu. ve aat11 lsııyenın aıacotına rtıçhuu olan dı
lıer alacaJUllar o cayrlmenkul il• teınm edJlmiJ ite bu aureue Mıçharu - ala
-:aklılano mecmuundaıı fazla olmak. ve bundan batka paraya ~vınne .. pey
'"fhrma ma8l'a!larmı tecavüz etmek prttır. Şoyet b6yle bır -ı ıelUıt edılme23e 
.. çok arttınmuı taahhlldu baki kalmalı: llzere arthrma 10 sün aanı. 1"mdn «hle
- 5/1/Hı lanlıuıe teoadılf eden Perıembe 10tıO aaaı 14 - ı~ yo kadar İııtanbul 
8eflncl icra Memurlutwıa arttırma beaelı aatt 1"t.yenın alacagına ruçlwıı olan 
<dlıcaltlı1arm ınecmuundan fazla olmok ve bundan ...,.Lll parayA Çt>Vlrme ve 
paylaştırma mıaraflannı tecavüz etmek prtıyle en - arttıran-' ihale edilir. 
807le fada bir bedelle alıcı çıkmaz sn Iha ıe ,.aptLm.az Ye Ahi ıa~bı d01'er 

8 - Gayrimenkul keııdısıne ihale olnan lumse de!'hal veya v•nlen allh
l9t içinde parayı vermttse ihale karan tesuolunara.k kendıS1ndt"n evvıeJ en ,u.t.
W içinde perayı •<Tmezse ihale ltanınfeolıolunaralı: keodwı>den evvel en yQk

ıolc leltlitte bulwıan klm.te arıetmlt oldu"1 bedelle alınata razı olursa ona, raı> 
>im.az Yeya bulurunazu hemen yedi ırQn mOddetle arttırmaya rıJıanbp m çok 
uttınıne ihale edlllr. İki ihale ......,...! tarlı: ye feçen f(inler lçın % 1 d4l1 ıı.
.. olunacak ta.iz ft d.ıltt zararlar ~ca tıOJtmı hacet ke1m•ksnın mem~ 
:aııtııc. alıcıdan labsll olunur. (Madde 133) 

7 - Aba antırma bedelJ lıarlclnde ol.aralc yalnız t.pu feral barrnu ,.ırmt 
-ilk ...ınt taviz bedelin! ve ihale lcarar pullannı -.ennete mecnurdur. MQ
.,.kıın •erctler, tenvirat " tanzifat ve dellııU.l)'e ftC'llınden muteveU.ıt bele
Jıye rO•umu M mütera.itlm vaJut: ıcaresi a.ucıya ait otm.tyıp arttırma Uedelinden 
4ll&1l olunur. 

İıbu pyrimenkul 7U1tanda ~ıen tarihte t.lanbul Betmcl icra Memur
..., odasuw!a lfbu lün .... ,asterilen artlınna ...,.._ daıresinde oablacajı 

ltn olunur. (4744) 

Şarktan - Garbtan Seçme Eserler - 9 

ŞEYH SADll ŞIRAZi 

GÜLiSTAN 

FENNi BAHİSLR 
(Denlıinrıi Sıyfaduı Dena) 

nizin dibin<' indirilip, yine icap el· 
tiği zaman, ayni kablo ile yukarıya 
pbrılacak <!eğildir. 

Çelik küre kendi kendine yavaş 
ynaş denizin dibine ineceği gibi, 
yıne kt'odi kendine suyun yüzüne 
çıkacaktır. 

Bonon için Profesör Pikar, idi 
balonlanla toprak çuvallarını a· 
tıp 1afra bırakarak, yukarılara 

yükselmek u ulünü kendi iletine 
tle tatbik etmi~tir. Madenf küre
ain altına ağır kur~un parçalan 
ilıtiva eden büyük bir kutu tak
mıştır. Yukarıya çıkmak lıtenil· 

eliği zaman, hususi terUbat ile bu 
ağır kutu salıverilmekte Ye bu su· 
retle sıkletten kurtulan madeni 
balon kendi kendine yukarıya doğ
ru yiikselmektedir. 

Profesör Pikar tecrübesi yapı-

lauk i.aişler lıakkıııda aynca ıu 
malômatı vermektedir: 

•Evveli madeni balonumu tu
rübe etmek için 1000 metreye ka· 
dar ineceiiın. İkinci defa olarak 
balonu, içinde kimse olmadıl:ı hal
de 3060 metreye kadar salıverecc· 
&im. Balon bu kadar derinliğe in
dikten sonra, otomatik olarak yi· 
ne kendi k<'ndisine suyun yüzüne 
çıkacaktır. Bu tecrübeden edine
ceğim neticelere göre, ikinci de
fa olarak muavinimle bu sefer 
ZOOO metre derinliğe ineceğim. 
Bundan sonra, yine içinde kimse 
bulunmadığı halde balonu bn -
fer 6000 metreye indireceğim. 
Eğer bu kadar deriollğe karşı da 

muvaffakiyet hasıl olorsa, o za. 
man yine muavinim le beraber ba
lona bineceğim ve son derece müs
terih bir halde 4000 metre derin
liğe ineceğim .• 

SİZiN DE TAKDİR 
ETTiGiNJZ ÜZERE 

A8ul>s ., .. ., •• .....ıet" taeeJltne ı ' •eden Wa4 ter
llileria mahare4l, - a •-ille _..., 11'J'OOI MJ'ftC lıır be
..., tenııoüı.11 aneder. 

l'UM 7h ..., •- lttltllta ın medirler, Eter ıı. -laya 
ilam ~ı... lhllmam ~. -eler bu JıaUan lıao(kl
ı-ı - plııık f&rl< el&lrirkr. lltı, ah:ln 1ılr ııırnııuıdır kı, ufak 
lll1r dlklı.-uıı yeya ıı.-ı - o!Ulıelnlnhln dlbıaı na
_......., nü k..-... ~ -leriıı (bıoı- ııadlı Ye -.. 
etııı.ro -UM elaa e talırlpUr ae»elerla) olkllnlse elmıekto 
oldata en Mnlerce (~ _..ı matıno) laee ııiaırllere lh
aa.lklır k~DUL 

-1lla alldi.W .._.....,_ o1oıı ..., olıd pek oolı ..., • ........_ ıı.rap eten 
btı inallft .._ '"' DlıMı DEM PZ&TEV'le yapaeafmta ufak bir -
-.lla Hfocllms. IUlt:M PDlTEV'bl bu m...,ı...ıne yüz binlenıe bemctn
Olllla clı.t llz de lıoreı ..., memnımJyetıe .. hit olacaluwuıı. GöreoelıoJııla 
a.ı slm&nn, ebe-di renfltiinıt.1 herkese mairurane eöylfyettttfr. 

IUIEM PDlTEV'ln lai.lblnd eki raaı - en - ~ııgUer! bile ID
lede cedkmlyeeH;ur. Bqundeo ltibattfl 9lt de bir tüp KRt:l\f PER.TEV'i 
tuvale& m•nn•Wa bLlundunmuT.. 0, a;rni ••manda terl rii:z.cirlann ve 
lr.unol.ll 11111q1D en 1"1 môatwdır • 

Askeri f a~rikalar Satınal.11a Komisyonu İlanları 
bıı 1 .... il' Bedel iL r-maı tartname 

300 ın Jtanalaç 
ltaluı 

1-2281Dçam 

.. -
1/1/tMl Pasarteal 

sQnO aaat H 
1/1/Hl Puartesl 

Bedeli 
Ura Ura Lira 

18000 18!0 \ 

"Y• klllı:ııar ka1aa ıuna oaaı 14,30 ıuıa 1111,'ll IUI 
ll00-'150 1113 çam 1/5/Hı Puarteol 

- - tabla ııonıı -· 14,JO ..- ......... --den biri olan ft ınllyoalaraa boııılan ..... - 113 - -- 1/1/ffl -
.ııııım tllııp, Uotad KIU.U Ritat walından açık ve temiz bır ıı.nıa rucu ıonıı ... t IS I0.000 ı:ıso 1 

lerdlme edlbııif " Prot. Dr, AU Nl bat Tarlan taratıııdan da bir 6ııü ııa- Yu:kanda yazılı tmıruk Ye lııe resteler hizalarmda gösterılen gün 
.. edilmlfdr. 200 ııalıite 60 Iturutt ur. w saatlerde Askeri Faıbrikalıu Um um Müdürlüğü Merez Satınalma 1 ••••••• AHMED BALiD ııtiTABm •••••lllia Komisyonunca pazarlıkla ihale edi lecektir. Şartııam~ri h.izalarııııda 
------------------------- yazılı ücret mukabilinde lı:.omil )llOOdan ftrillr. 

Harp Okuluna havacı subay yeJiştirilmke 
&zere sivil liseden mezun olanlann kayıt ve 

kabul ıartlan 
ı - Uoe olCtmb* bntlbaamı "'""" bulunmalı:. 
1 - Aldıl<llın mın178' dlp1omalann4a1u ltalıal DOtu l7t ...,.a çolı: b1 

lıulunmal<. 
ı _ oıcunıuır. dl; ı • tarihinden bir aeneden tuJa mllddet ceçmemll bu-

ıwıma1ı:. 
t - ııatıılı: cı..._.. pDoUak bb:meUııe mllsaıt olmok. 
1 - Y..ıan m JU1ı:arı il olmak. .... 

BIWlare lıaYıı muayene be7<!1 tarafından yaptlıcak muayenede atlık 
6.anmdan pllotluk auutıu mOsatt ıorulmty~er istf'tlt'r=-e harp oku
llııın1111 difor amıflanna -'1mek ıpbı hlç bu' mecburıy•te tabı tuıul
.-zlar. Tam ocbeııU.ırler, &eodUennın arzuıerına ıore muameleY9 

- -.hırlar. 
Okul ledriaetl 15/Xl,.,./Ml de botlaYacatından talip olanlar ' bu
tundutları u:kertik şubeienne murat"aat ed..-.lllerdır. Askerlik ıubele
ri. yapUracak.ıarı slhbl muayenede mhsbet aetıce aıanıar evralr.lan ıle 
Harp Okuhın3 ııevlı: edılr"<'klerdır. (2822) 

Taliplerin mezk\lr gün w saat &e lroıaıiayoııa müracaatları. J298• - ...... 
--_.., Oe.ı. ~ ··-·-· Tahmin bedeli I0.000 lira olan IOOO 

meıremllllbı ceviz ıomrutu 1.1.IMI 
Pazartesı silnü saat 15 de Askeri Fab
rlkal.ır Ankarada.ki aaun alma komls
yonund paurlıkla lbale edilecektir. 
İllt temınu fi250 lira olup prtııamesl 
4 Ura mukabılınde komiayondan ve
rilir. İsteklılerin 2490 aayıb kanunun 
2 ve 3 ı.incu mada.elerlndeld vesaiki 
b.lmll ve bu işle alaltadar !llttaı'dan 
olduklannn datr Ticaret Odası veai
kasiyle mezk(ır f(ln ve saelte kom.1--
J'(mda buJnnmaları. c3285C ... 

nar taht.. •llJM'ıl:Ütlr, 
Tahmin edilen ~ cıııns. Ura 

olan Kllluıar "7• Cam ltal.uı ft lalı.
- 1/5/Hı Pazanai eaat 14.30 da 
Aııknıda Aakert l'abrlltalar atın al
ma komlayonunda pezarlıltla ihale e
dllecektlr. İ1lıc teminat c833,75> lira 
olup tartnameol 2 lira 59 kurtıl mu
ltabillnde komisyondan verilir. lst.ek
lilerin 2490 aayılı kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerindeki vesaiki lılmU ve 
lıu lfle aliltadar llleranlan olduklan
na dair Tlearet Oduı ftOlkaaUe mez
kdr cOn ,.. oaatte komi17onda bulun
maları. 42llb 

* --~ ......... ltalMI ..... A1-M7 • .. Tahmin edllen bedeli 902,5 lfn olan 
Bakırkoy Barut Fabrıkasında mevcut 

50 ton bıoulfaı 8 Mayu Hl Sah sQnO 
saat ıt de Salıpazanndll Aabrt P'abrt-

------------------------------ kalar satın ılma komiayonunca a('lk art 

1
- 1 ıırma 11~ iha.1~ edıle-t"'ektır. lik ıemıaau 

Tahmin edilen bedeli c18000> lira 
olan 300 metre M.3 lı:ara apç kalası 
u.Hı l'azarlnl ,ono aaaı 14 da An
kanıda Allı.eri Fabrikalar Alın alma 
lıomilyocttmda _.lılda ihale edile
cektir. llJ< ıem.tııatı 1350 lira olup 
ııarlıılll-1 komilyoııdan yerilir. i.
lelılilerln 2490 aayılı Pııunun 1 ve 
J lbıcO madclelerlndold yeaallı:ı lı.l
mll ,,. btı lfle a!Altadar ıoccardan oı
duklanna dair Ticaret Odaaı vaika

. ıııyle mezldlr ıtın ve oaatıe komlayon-

IST ANBUL BELEDİYESi iLANLARI J7,89 lir.ı<lır. ısıeklılerın ilk temınat 
_ makbuzu Ue o ııün ve aaaue komıs>'onda 

buh•omaıan. 43093> 

-- ta ... ..-at T r·tıa 

lstanbul Hava Mlntaka Depo Amirliğinden: 
1 - İki adet elelttrilı: curubu teforrQatı ile aalııı ıtınacaktır. 

2 _ ıtat'I temuiııatı olan c815> Jlraııın B.akırk6y MllmudurlGtQne yatınlı · 
11111 kbuZlıriyle blrlıkte e.5.941 de -t l4 de Y..m<oy Ba.. -- Dip. 
4"'1~«1 81\ılla~ ıtonıısyoouııda buıuıunalan. ODll• 

190 ili 225 metre mllı:Abı ıtlllmar 
'ft'Ja cam kalaıı altn•~utır. Ve 500 
UA 700 metre mllı:Abı çam veya ıtdk- da bulunmalan. c3296> 

Devlet Demiryolları ve limanları isletme O. idaresi llinları 
Muhammon bedeli 8.000 (Dokuz bin) lira olan 20000 adet yerli Amenkan 

zındeıı maınul kuın torbası 15/~/9'41 Perşembe ıunü aaat 16 de k.apaJ.l zan 
ulu ıle Ankarada idare bınasınad satın alınacaktır. 

Bu ttt> ıirmt'k lstıyenlcrın 17~ (Ah.ıyü.z yetmıe bel) liralık muvaklcat te· 
1•nat tle kanunun tayın ettiği Vftlkalan ve ı.ekliflennı a7Ui run ... , lt • kadar 
"~m)JIJ'on RıeiaJııtlne vermeleri lAz.undır. 

Şa..-melft paruız olaralı: Ankarada llalzenw Dai>•I dm, Jlqılaıpıpd• 
ıetellOm ft llnk Şefllibıda -..tııacaınu. .uıa. 

I 

~~PARA-
, \ BAYAT TARIŞINIJll 

DİREKSİYONU DUR 
/il. ~-

T. ış Banka111· 
Küçült T uarnJ 
huaplorı 1941 

~ ilaamiye Planı , 
1 XEŞİDELER: 4 Şubat, 2 llllyu ~! 
1 

1 Alu•tos. ' İltlnclteıriıı ~. 
tarlhler!nde yapılır. 

1941 İkramiyeleri 
~ 

1 adet 2000 L.lılt = 2000,-l.lra E< 
3 • 1000 • = 3000.- • ! 
2 • 750 • = 1500.- • 
4 • 600 • = 2000.- • ı• 
8 • 250 • = 2000.- • ı• 

35 • 100 • = 8500~ • ! 

80 • fiO • = 4000.- • < 
300 • 20 • = eooo~ • '"• 

"' . 
.... ·' ,... ~ n nu··pnun 

{i-~· ·· to· 
. . 

2 Mayıs 1941 
18.00 Procram ve Memleket Saat 

A,Jan. 
18,03 Müzik: Radyo •Sving> ıtuar

~11 (İ. ÖZSür ve Ate, BOcek
lerl) 

18,30 Mllzik: Meyılan Faslı. 
19.30 Memleket Saat Aşarı, ve A-

:fan5 ll:1beorJerJ. 
19.45 Konuşmo. Ziraat Takvimi. 
19.50 Müzik: Seçilmiş Şarkılar, 
20.15 Radyo GazetesL 
2M5 Temsil, 
21.30 Konuşma: (İklısat Saaii) 
21.45 MG11k: Radyo Salon Orkes-

trası (Violonist Necip Ai
kın İdaresinde). 

J2.30 Meml~ket Saat Ayarı, Ajans 
Haberleri; Ziraat, Esham -
Tabvi!At. Kambiyo _ Nu
kut Borsası (Fiyat). 

22.45 Müzik: Radyo Salon Orkes
tras Programının Devamı. 

23.00 Müzik: Cazband (Pl). 
23.211/23.30 Yannkl Proll'am ft 

ıtapan11. 

lrMlh - 1 lnetl B'** llikJID. 
•. lın: IU/U. T. 

Samalya İmnbor Kuyulu Bootan 
-ak IS. numarada oturmakta Dteıı 
vefat ederı ve mahkememizce tere
kesine vaz'ıyed olunan Allnanın alaca& 
Ye borçlularının bir ay ve varis lddi
uında bulwıanlann Qç ay aarfında 
mahkememize mOnıcaaUan, ekal \ak
dlrde terekesdıln lıazlneye devredlle
eetl llAn oıunur. 

• 

J; <J·.11rı 
SAÇ S48U:'llU 

S;ıc;!arırıı:rı 1'\u~ııf•rıo tcın karıkOtadeo 

•es•''"' ,ıı. kvıı,,,.,~ta ıoreeeı..,ınLı:. • 
'30 K ufı.ı1otur 

0.nd 1-Huım Satuıolnıa 1 
Komi.yona llônlan 

- l)meb:!ırl &. -- ... 
---- , "I 

Toz teker Hinı 
1 - Bir ldloouna lahınln edilen t1-

,.1ı 47 7~ kuruıı olan 20.000 kilo toa 
ııeJt•r pazarlıJıla aatın alınacaktır. 

2 - PazarJıiı 2 Mayıs 1941 CUma 
ıono aaaı 15 de lzmıne tersane kapı
aıııdakl koınllyoo binasında yapıla
eaktır. 

3 - Teminatı 1432 lira 10 kuruıtur. 
lstekıılerin bu itlerle ilgili olduklan
.. dair ticaret nınlıalariyle bırlu..te 
llelli glln ve oaane koınllyon lıqlwı-
hlına mllracaatlan. •3330• 

YENi NEŞRiYAT 
l'EllDIE VE llABNE 

Bu; aylık sinema ve tıyatro mecmu
uırun Mayıs nUshuı bır çok resim
lerle çıkmııtır. İçinde Ertuğrul Muh· 
wı. 1. Galıp Arcan·ın, Vasfi R. Zobu
nun, Mefharet Ersin'in yazılan ...,_ 
dır. 

Sahip ve Başmuharriri: Etem İzzet 
Benice - Neşriyat Direktliril 

Cftdet ltıınıbllgın 

..... -- . 
IDARUllll 8İlll IS BANKASI 
~AMIYIEl..I ttEı>A!'" > 

Gayrimenkul Satış hanı 
lstanbul Dördüncü le 

Memurluğundan : 
Hüsnü ve karısı Salunenin hazineye olan borcundan dolaJI 

arttırma suretile satılmasına karar verilen ve tamamına ye 
li üç ehlivukuf tarafından 1220 lira kıymet takdir edilmiş 
Kasımpaşada Kadı Mehmet mahallesinin İbadullah sokağındJ 
ni 16 sayılı hanenin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır. 

Zemin kat: Zeminı toprak bir avlu, zemini ahı;ap bir oda, 
fak ve bir hala vardır. Duvar lan sıvasızdır. 

Birinci kat: Tuğladan yapılan merdivenle çıkılan bir sofa 
rine iki oda bir aralık ve bir ba.IA vardır. Sofa ve halanın 
ru yoktur. Aralık sıvasızdır. 

Umumi evsafı: Haricen sıva! an kabarmış ve dökillmüştür . 
de borçlu oturmaktadır. Zemin 'ft birinci katların sokak ka 
vardır. 

Mesahai aathiyesi: 83,50 met re murabbaı olup bundan 71 
re murabbaı binadır. 
Yukarıda hudut ve evsaf ve mesahası yazılı gayri men 

tamamı açık arttırmaya konmu ştur. 
l - İşbu gayrimenkulün art tırma şartnamesi 5/5/941 ta 

den itibaren <ll/1786 numara ile İstanbul Dördüncü icra dair 
muayyen numarasında berkesin görebilmesi i:;in açıktır. 1Iand• 
zılı olanlardan fazla malftmat almak isti enler, i~bu şartna 

ve 41/1700 dosya No. sile me muriyetimize müracaat etm 
2 - Arttırmaya iştırak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 

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

3 - İpotek sahibi alacaklılarJa diğer 

hakkı aahiplt:rinin gayri menkul üzerindeki haklannı hususile 

ve masrafa dair olan iddialannı işbu i!An tarihinden itibaren on 
ün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize .bi · 

leri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit 'llmadıkçA 
tı~ bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmıı,ya iştirak edenler arttırma 

namesini okumuş ve lüzumlu malıimatı alm1f ve bunları tarnlllll'I 
lıı:abul etımiş ad ft itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 2/6/"1 tari hiıre müsadlf pazartesi günü ,p4 
en 111 ya kadar İstanbul Dördü l1CÜ İcra memurluğunda ilç 
bağırıldıktan 10nra en çok erttırana ihale edilir, Ancak arttırma 

deli muhammen kıymetin yü2de ye1:ıni§ beşini bulmaz veya 

lııtiyenm aiacağına rüçhanı olan di~er alacakhlar bulunuo da 
bunlarm bu gayri menkul ile temin edilmiş alacaklarının m-~'I 

dan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak 

de arttırma 10 gün daha temdit edilerek 12/6/41 tarihine mil 
perşembe günil saat 14 den 16 y a kadar İstanbul Dördüncü icra 
morluğu odasında arttırma be deli satış istiyenin alacağına ril 
olan diğer al&lı:alıların bu gayri menkul ile temin edilmiş ala 
mecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıvmetinin 
yetmiş beşini bulmak şart ile en çok arttırana ih• 1 e edilir. 
bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ft satış 2280 nunı 
kanuna tevfikan ~rı bırakılır. 

il - Gavri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal 

verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale karan 

kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetınlf 

dulu bedelle abnağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulu 

hemen yedi gün müddetle arttumaya çıkarılıp en çok art 
ihale edilir. İ!ı:i ihale arasındaki fark ve geçen günler için 

beşten hesap olunacak faiz ve diğer urarlar ayrıca 

kalmaksızın memııriyetimlzce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 1 
7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu 

barcını, yir:ni ııenelik vakıf tavii bedelini ft ihale karar 
verme~e mecburdur. 

Milteraltim vergiler, tenvirat ft tanzifat ve tellaliye r'esrn!ıl.,..I 
mütevellit belediye rüsumu Ye müterakim vakıf karesi alıcıY• 
olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. işbu gayri menkul 

kanda gösterilen tarihde İatanbul Dördilncü icra memurluğu"'°"" .. 
da i$bu llln ve ıösterilen arttırma prtnamesı dairesinde sa 
iUn olunur. 941/1786 

Dil " dil tı&leriD mnbafpnm Ulıl:llk 

.,.ııaı. 'ft - yatunn Rida clil -" 
O. fm;elemek ft ±tb 1e p:J =• 
7'111'"akl• lmllildlr. 

r.ocuk Heldml 
Dr. Ahmed Akkoyu 
l'alıalm • Talimflane P•I• ~ 

Pazardan maada her ,n11 
-.-11 dm IOlll'L Tel: '° 


