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lııııip ..., Başmuharriri: ETEM lzı:ır:r BENİCE EN SON TELOBAFL.&BJ VE BABEBLEBI VEBIR AKŞAM IAZETISt -

IRAK'TAKI 
l'atsız vaziyet 

Bu müılriil anlarda Irak· 
la İngiliz kuvvetleri ile 
Jerli ordu araaında bir 
harbin baıİamıt olması 
h.akikaten tatsız olduğu 
kadar bazı akıülamelle
ri de mucip olabilecek 
clüıünceaiz bir vakıadır. 
Bu hadisenin sür'atle 
bertaraf olmasını gerek 
lrak'ın, ııerek İngiliz 
llDınİyetinin muhafaza
il bakımından temenni 
ederiz .• 

~: ETEM İZZET BEINCE 

t lr•ltta .;,..atteessüf tlıtsız ve 
lkıa Şarkın emniyet ve sükfuıe
~ ilılil etmek tehdicini muhafa

a eden bir lıarp vaziyeti başla
"'ttır. 
..,:: "2iyete Raşid Gey)ini hü

etiaiR henüz hakiki mahiyeti 
lıı • 
lııoti~ulı etmiyen tavır ve hare-

a..U olmuştur. Bu tavır ve 
~eket; Irak Başvekiliniu Berli
'e Cittiii ve askeri yardım tale

~~" Mılunduğu hakkındaki ha-
~ ....-ııı teeyyüt etmesi takdirinde 

Ne Dlanalı olacak ve Irak hükU-
111.etin;. mihverle teşriki mesai 

~de bulunduğunun en açık 
...,..esi sayılacaktır. 

L. ~e.aüz lraka çıkarılmış bulunan 
~!lız kuvvetleri pek cüz'i mik
_,,adır ve Iralan elinde ise 60,00U 

~ik lıir kuvvet vardır. İngiliz 
'V•etJerinin takviyesine, motö

ııı.e k11vvetlerin ve hava filolarının 
lrııı.. OJevkedilmesine kadar Irak 
-duııunun halihazırdaki İngiliz 
lııı-v.etıniol ciddi zayiata uğrat· 
ııı.ıart ve müşkül vaziyette bırak
ııı.1an ıhtimali vardır. Ancak, ba 
~~aHakiyetin uzun müddet bir 
""'<iıniyet laalinde muhafaza edil
""ıi bbil olamaz, 

Irak; İngiltere için çok bayati 
'tıoı askeri, cotrafi, iktısadi 
tlıenıııtlyeti haiz bir bölgedir. 
lıL.ua müteveccih Alman - ital
llııa tazyikinin en had bir şekil aJ
.... ~ulıınduğu ve ;rina Almanla
._ Oııiki adalar 7olu ile Kıbrııı • 
lloı1r. - Portsait • İskenderiye • 
lllı..,eyti hava tazyikine maruz bu
~urmak istedikleri bir anda; 
~lizleriıa Iraktaki vaziyeti asla 
ttvıek tutmıyacakJarına ıüphe 
hlttur. Herhalde Şarki Afrikadan 
ttltileeek bir kısım cüziitamlarla 
llliııdistandaki İngiliz kıtaatı Ira
~ cetirilecek Te Iraktaki hasma
... ••dyetin tasfiyesine elden ge
~ -~•yret gösterilecektir. lrakın 
~iz hakimiyetinden çıkması 

~ ~u bölgede İngiltereye hasım 
itim bir kuvvetin muvaHak ve 

:"_zaffer olması Arap şibihcezire
~ııı 11mumiyefini; Suriye, Filis
-, Maverayi Ördün, Hicaz, Ye
~ Asir, Kanal emniyetini 

(l>eTamı 5 ın.ı •:rfadal 

TELGRAF' ta 
ÇOK YAKINDA 

O N U N 
liAYATINI 
Anlatıyorum 

Y•~•n: Haluk Cemal 
Bu fevkalade içli 
e.er, bugüne kadar 
genç kız kalbinin he
)lecanlarrnı anlatan o. 
kuduğunaz bütün eser
lerden daha çok ai:ıi 
•aracak, dü§ündüre
cektir .. 

~EKLEYiNiZ) 
~~ il -

IRAkTA EN 

SON VAZIYET 

Irak Başvekili 
Alman yanın 
askeri yar
dımda bulun
masını istedi 
DOnkOmuhare•ede 
26 lngillz tayyare-
si ta b r 1 p e d 11m1 fı------H-ab_b_a_m..:.·y_en_i_n_m_e_v_ki_in_ı_· ::..go_·s_te_rı..:..r....:h=a::.:ri::ta:._ ____ _ 

B · k·ı t Yunanistanda 
aşve ı ay- y . z 1 yare ile Berli- ı enı e ~nda-

Tobruktaki mu· 
harebe şiddetle 
devam ediyor ne mi -gitti? nın zayıatı 

Londra 3 (A.A.)- Ofi tebliğ 
ediyor: 

Röytere göre, Irak Ba~vkili Ra
tid Elgeylani Almanyanm askeri 
yardımını istemiştir. 

B. B. C. radyosuna göre, Ra~id 
Elgeylam tayyare ile Berline git
miştir. 
IBAK BAŞVEKLİ RADYODA 
Bağdat 3 (A.A.)- Ofi tebliğ e

diyor: Raşid Elgeylaninin bugün 
t,30 da radyoda Irak milletine hi
taben söz söyliyeceği bildirilmek
tedir, 

İLK IRAK 
Resmi tebliği 
Bağdat 3 (A.A. )- Ofi tebliğ e

diyor: 
Resmi bir tebliğin bildirdiğine 

cöre, dün akşam Habbaniye mın
takasmda 5 İngiliz tayyaresi tah
~ip edilmiştir. 

Dün ceman 26 İngiliz tayyaresi 
tahrip olunm)lştur. 

Suriye - Maverayi Ürdün • Irak 
hududunda bir Irak hudut kara
kolunu zaptetmek istiyen İngiliz 
motörlü kuvvetlerinin bir teşeb
büsü tatdecljlmiş ve zayiat verdi
rilmiştir. Düşman harp meyda
lllllda mühimmat bırakmıştır. 

İngiliz Radyosu· 
nun hitabesi 

Londra 3 (A.A.)- Ofi tebliğ e
•iyor: B. B. C. radyosu arapça neş
riyatm(la Irak milletine dün ak· 
pm aşağıdaki hitabede bulunmuş
tur: 

•Irak milleti, 
. Şahsi faydalan için İngiltere ile 

kavga arıyan ve lrakm menfaat
lerine ihanet eden Raşid Ali ile 
birkaç askeri şefi tanımayınız. 
Raşid Ali kanunu esasiyi ihlal 

etti, meşru Naibin bayatını tehdit 
etti. Mihverin emirleri üzerine har
bi lraka genişletmeğe hazırdır ve 
memlekete müthiş ıztıraplar ge
tirecektir. 
Eğer sulh içinde yaşamak isti

yorsnnız, sahtekarı kovunuz!.> 

İngiliz kadın 
ve çocukları 
Şam 3 (A.A.)- Tebliğ: Iraktan 

gelen İngiliz kadın ve çocukları 
Filistine gitmek üzere Suriycden 
geçmektedirler. 
VAŞİNGTONDAKI INGJLIZ 

SEFiRiNİN ZİYARETi 
Vaşington 3 (A.A.)- lngiliz se

firi Lord Halifaks Harieôye Müs
teşarı Sumner Velsi ziyaret ede
rek, umumi beynelmilel vaziyeti, 
bilhassa Irak meselesini görüş

müştür. 

Muallimlerin ıeya. 
bati serbest bırakıldı · 

Muallimlerin bulundukları şeh.. 
ri terkedememeleri hakkındaki e. 
mir kaldırılmıştır. İmtihanla ala
kası olmıyan muallimler bugün
den itibaren alakaları olanlardan 
yaın 15 inden itibaren istedikleri 
yerlere gidebileceklerdir.· 

' 

Yunanlstandakl •I· 
tin basta bakıcı ka· 
dınlar da döndller 
Vaşington 3 (A.A.) - Yenize • 

landa Başvekili Fraser Yunanis • 
tandaki Yenizelanda zayiatının 

100 - 200 maktul, 500 • 600 yaralı 
ve 800 kayıp olduğunu bildirmi§tir. 

NEKADAR KUVVET 
ÇIKARILMIŞTI? 

Mel bum 3 (A.A.) - Avustralya 
Mühimmat Nazırı demiştir ki: 

Yunanistanda bulunan İmpara -
torluk kuvvetlerine kumanda eden 
General Blameyden alınan rapor -

(Devuııı 5 tnc! Sahifede) 

Şimdi ilk mOdalaa 
hattının içinde çar

pışılmaktadır 
Kahire 3 (A.A.)- Öğrenildiğine 

göre, Tobrukta muharebeler şim
di şehrin ilk müdafaa hattının i
çinde devam etmektedir. 

İSKENDERİYEYE HA VA 
HÜCUMU 

Kahire 3 (A.A.)- Düşman tay
yareleri bu gece İskendcriye üze
rinde uçmuşlardır. Alarm 21,20 
<len .22,30 a kadar devam etmi•tir. 
Hnsar ve telefat yoktur. Dafi top
cu ateşi son derece şiddetli olmuş
tur. 

ViLAYETiN BU SABAHKi TFBLiÖi 

Az yolcu gi tiğin
den sevkiyatın 

günleri değişti 
Hususi vapur uğramıyan iskele· 
lere nakliyat 7 mayısta başlıyor 

Tırhan, Aksu bu sabah geldiler - Mu
danyaya ve trenle muhtelli yerlere ya
pılacak sevlllyatın günlerini yazıyoruz 
Şehrimizi terketmek lstiyenlerin 4 

üncü kafilesi bugün saat 18 de lima
nımızdan Aksu vapuru ile Zonguldaja 
gideceklerdir. 

İlk kafileyi götüren Aksu bu sabah 
Zonguldaktan dönmüştür. 

GtlLtlNC BİR ŞAYİA 

Anadoluya gideceklerin İstanbula 
dönmelerine üç yıl müddetle müsa
ade edilmlyeceği hakkında asılsız ve 
gülünç bir 5ayia yayıldığı görülmüş
tür. Bu tamamen yalandır. Gidecek
ler ve gidenler istedikleri ~da sebri ... 
mize dönmekte tamanı.ile serbesttir
ler. 

TRENLE SEVKIYAT GtlNLERİ 

Haydarpa~adan trenle yapılac:ık 
sevk.iyatın günlerinin kararlastır1ldı

ğını dün yazm1ştıJc. 
'l lfaz.irana kadar ikmal edilecek 

lan bu aevltlyatın tam listesini yazı
;roruz: 

11 Mayıs Haydarpaşadan İzınite 
12 - 16 Adapazarına, 17 Vezirhana

1 

ve 17 Eskişehide, 18 Eskişehire, ı8 
Kütahyaya, 1 9Myona, 19 Eğridire, 20 
Burdura, 20 Akşehire, 21 Ilgın Ka
dirhan, Konyaya, 22 Konyaya, 23 Mer
sine, 23 Adan<ı;~:a, 24 Adanaya 24 
F:yzipaşa - Meydanı Ekbere, 25 E
loglu - Malatya arası, 27 Malatyaya, 
27 Malatya - Elôzığ arası, 28 Diyar
bakıra kadar ara istasyonlara, 28 Di
yarbakıra, 29 Diyarbakıra, 29 Kı.rık
kaleye1 30 Yerköye, 30 Beydeğirmeni
ne, 31 Ilgaza, l Haz.iran Bor - Kayse
riye, 2 Kayseriye, 2 Sıvasa. 3 Sıvasa 
4 Sıvas-Divrik arası, 4 Çaypı, 5 Çay~ 
pıya, 5 Çaypı - Kemaha, 6 Duman
lıya, 6 Erzincana, 7 Erzincana, 7 Er
zincan - Ilıca nr::ısına. 

(Devamı 5 mel sa.yfada) 

~~~~~-~--~-~~~~-

Şehrimizde ye- 1 Galatada iki sa
ni dikiş atölye-
1 eri açılacak 

Yardım Sevenler Cemiyetinin 
yeni teşekkül eden şel)rimiz şu. 
besine ait resmi mühürle mak • 
buzlar dün Ankaradan şehrimize 

gönderilmiştir. Cemiyetin şehrimiz 
ışubesi idare heyeti azaları salı 
günü bir toplantı yapacaklar ve 
İstanbullu bayanların cephe ge
risi hizmetlerini tesbit edecek • 
!erdir. Yakında şehrimizde dıkiş 
atölyeleri ve yardımcı hasta bakıcı 

(Deva.nu 5 i.ncL Sahifede) 

bıkalı arasında 
kanlı bir kavga 

Dün akşam saat 18,30 da Gala. 
tada iki azılı sabıkalı arasında kan
lı bir vak'a olmuştur. Sabıkalılar

dan kö[teci Fazıl Günaydın ile 
araları açık bulunan yine sabıka. 
lılardan Süruri ka,·gaya tutuşmuş. 

lar ve Fazıl üzerinde taşıdığı bıça
ğını çekerek rakibini başından ve 
muhtelıf yerlerinden tehlikeli su

rette yaralamıştır. Süruri Beyoğlu 
has:anes'ne kaldırılmış Fazıl ya • 
kalanmıştır. 

Dünya vazi
yeti karşısın· 
da Sovyetler 
Birliği 

upravda,, gaze
tesi Sovyet siya. 
setini izah ediyor 
Moskova 3 (A.A.) - Tass ajan

sı bildiriyor: 
1 mayıs Bayramına tahsis et -

tiği başmakalesinde Pravda ga. 
zetesi diyor ki: 

Bütün memleketler işçilerinin 
kardeşlik ve tesanüt bayramı olan 
1 mayıs, Sovyet toprakları şa'şaalı 
bir ill<bahar gününü süsliyen 
milyonlarca bayrak, şeffaf san -
caklar ve işçi alametleri arasın
da tes'it etmiştir. Kapitalist alem 
ikinci emperyalist harbin ateşin. 
de boğulmuş bir vaziyettedir. Bu 
tıarp yeni toprakları, yeni dev • 
Jetleri ve yeni milletleri mahreki 
içine alarak genişlemektedir. 

(DevaD"..ı 5 ine! Sahifede) 

Tramvay, Tü
nel idaresinin 

• • 
yenı ve garıp 

bir eniri! 
Vatman ve biletciler 
yaka, kravat takmak
tan menedildiler ! 

Bu kararı vermekte 
ki Amil ac ba ne r? 

Tramvay ve Tünel İdareleri U
mum Müdürlüğünün vatman ve 
biletçiler hakkında verdiği yeni 
bir emir hayretle karşılanmıştır. 
Bu emre göre hiçbir biletçi, vat-

(Devıımı 3 üncü Sahifede) 
---0--

0n •ın Urabk. 
mOcevher 

çalan •ır hırsız 
Bundan 15 gün evvel Akbıyıkta 

Zeki isminde birinin evine gece 
pencere camını kırarak girip 10 
•bin liralık mücevher çalan Rifat 

isimli bir hırsız evvelki gece Fa. 
tihde yeni bir hırsılzık yapmak 
isterken yakalanmış ve cürmünü 
itiraf etmiştir, 

Balkanlarda 
Vaziyete bakış 

Bulgarlar 
şimdiden bü· 
yük Bulga
ristanın ida
resini düşü-

nüyorlar 
r- Sırbistanı -...., 
Komiserler den 
mırekkep •ır 
bey'et idare 

..,...__ __ edecek---="" 

Almanlar Sırp Pat
riğini tevkif ettiler 
SONA EREN 
YUNAN HARBİ 

Anadolu Ajansının haberlerine 
ve Ankara Radyo Gazetesinin ver
diği ma lômata göre, Yunanistan
daki İngiliz askerlerinin tahli
yesi artık tam amile nihayet bul
muştur. 

(Devamı 5 inci sa:rfacla) 
L J 

Bundan evvelin muharelıelerole Tobruğa yapılan bir hücum 

ff ARP ··. VAZIYE Tİ -
• - 1 

lngilizler Tobruk'un kara müda-
faasını kuvvetli hava teşekkül
lerile desteklerlerse, Tabruk Lib
ya'nın bir "Verdun,, Ü olabilir 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 

1) HABEŞİSTANDA: 

Desiyenin işgalinden sonra İn
giliz kıt'aları, şimalden ve cenup
tan Ambalagiyi örten İtalyan 
mevzilerine doğru ilerlemcğe baş· 
lamışlardır. Bu ileri hareket esna
sında Bahrbar ve Debbu şehirleri 
işgal edilmi~tir. İtalyan başkuman
danı Kont d' Aosta tayyare ile kaç
mış bulunduğundan, Habeşistan

da sürekli İtalyan mukavemeti ta
mamile kırılmış demektir. İta!-

Suraski kumaş 
mağazası sahip· 
leri dün akşam 
tevkif edildiler 
Alman mallarına İn· 
glllz damgası vurup 
0/ 0 ızo kir etmişleri 
Sultanhamamında Suraski ku

maş fabrikasının kanuni vekil ve 
mümessilleri Romanya tebaasın
dan Robin oğlu Soye Moskoviç ile 
Türk tebaasından Penhas Retyan 
ihtikar suçile dün akşam Su! • 
tanahmet Birinci Sulh Ceza mah. 
kemesine verilmişlerdir. 

Bu ticarethanenin ayni mağaza 
içinde iki ayrı firma imiş gibi mu
vazaa yolile satış yaparak kumaş 
tiatlarını haddinden fazla arttır
dığı, Alman malı kumaşlara İn. 
giliz malı diye damga ve etiket 

(Devamı 5 ine! Sahifede) 

Ki SACA 

MERTLİK İMTİHANI 
Londrada çıkan Manchester 

Guardian refikimiz, Türkiyenin 
vaziyetine temas eden bir yazı .. 
sında, bir takım mütalealar ile
ri sürdükten sonra, şöyle de bir 
cümle kullanıyor: 
•- Türkiyenin bir imtihana 

çekileceği an uzak değildir.• 
'Böyle bir vaziyet ve takdirde 

Bizi imtihan edecek mümey
yiz heyetinin rnihverciler ol
duğuna söylemeğe lüzum yok. 
Londrah meslekdaşa nazaran, 
vaziyet böyle .. 

Fakat, bir evvelki cümlede 
kullandığımız •mümeyyiz he· 
yeti. ibaresinde yanlışlık var• 
dır. Çünkü, mihveri sadece Al
ınanyadan ibaret telakki eden
lerdeniz. Üst tarafı garnitür ... 

Gelelim, Londralı refikimizin, 
hııkkınuzda kullandığı cümle
ye ... 

Türkiye, kendisini asla bir 
imtihan arifesinde addctıne· 

mektedir. Böyle bir imtihana 

yanların daha küçük gruplara ay
rılarak bir müddet çete muhare
besi yapmaları muhtemeldir. 
Cimnıa mıntakasında İngilizle

rin ileri hareketi devam etmekte• 
dir. 

2) LİBYADA: 

Alman - İtalyan muhasara kov• 
vetlerinin 30 nisan akşamı başlı· 
yan Tobruk taarruzu halfi devam 
etmektedir. Taarruzun sıklet mer· 

(Deva.mı 5 ine! Sahifede) 

Arzusuna ram 
olmıyan kadının 
kocasını, anası
nı öldüren katil! 
Ayrıca iç kişiyi de 
yaralıyan azıb b.r 
şerir idam edllt!I 
Hasan oğlu oğlu Mehmet Bektpı 

isminde bir şerir geçen sabah saat 
3 de Kayseri rükı'.ımet meydanında 
idam edilmiştir. 

Bu azılı katil Kayserinin Molla 
köyünde Arif isminde birinin HaY" 
riye ismindeki karısına malik ol

mı.k emelile tecavüz etmiş fak:.t 
Hayriyenin annesile Arifin imdada 
koşmaları üzerine hem Arifi ve 
hem de Hayriyenin annesini öldür. 

müştür. Azılı katil bu esn<.da ken. 
disine ram olmıyan Hayriyeyi de 

(Devamı 5 ine~ Sahifede) 

çekiliş iinınıa yakın veya uzak 
oluşu ise, bavsıılamıza hiç sığ· 
mıyan şeylerdir. 

Türk milleti, bütün taı:.ih bo
yunca, imtihanını açık alınla, 
temiz vicdanla, sağlam bir kalb
le vermiş müstesna.bir millet
tir. Fedakarlık, feragat, kahra• 
manlık babında, menkıhclcr, 

destanlar yaratmak. faslında 
yeryüzünde, bizden daha iyi not 
almış başka bir milletin bulu
nabileceğini sanmıyoruz. 

Tesadüf, diyelim, tarih bizi 
o kadar çok yoklamış, denemiş, 
sınanlışfır ki, asır1ar boyunca, 
mütemadiyen, büti.in nesi11eri .. 
mizin ömrii, istiklal ve şerefe 
ne kadar liiyık olduğumuzu, heı 
defasında, bir evvelkinden da
ha parlak delilleri le ortaya koy
makla geçmiştir. 

Biz, yiğitlik, şan ve şeref 
meydanlarında çömez değil, 
kiirsüsü olan bir cemaatiz. 

A111nu1, tarih, bizi yeniden 
denenıek isterse, nıertlik imti
hanının. en şanlıs1111 bir defa 
.daha v<!rn1iş olacağımız için 

.. ~~usi bir haz durarız. • • 
ı' .. 



• ... e o n ço 
AÇIK SAÇIK 

YAZI DEGJL 

Et narhı 
kalkıyo 

Mürakabe Komisyonu 
pazartesi günü bu mak
satla toplantı ) a_)acak 

1 1 
ak.ili' ;ati&r 

Almanya, Yunanistana taarruz 
etti(i val..it, kahraman Elenler, 6 

aylık bir harp içinde idiler. Son 
zamanlarda yapılan if~attan nn· 
!aşılıyor ki, yorgun, bitkin bir 
halde, ve mühiınm:ıt. malzeme hr-ı 

ıf 
Şehrin günlük 40 ton çöpü 
fırınlarda nasıl yakılacak ? Yalnız, açık yazı yazmalı:• 

la, açık saçık yazı yazmak a
rasmda bittabi büyük fark 
var. Selimi İzzet, açık yaz
mak ihtarilc birlikte ıu hafi
yeyi ilave etmeli idi: 

c- Fakat, açık aaçık yazı 
:razmıyalım.> 

lhtarm bu ikinci kısmı, bir 
çoklarının itine gelmiyec:ek, 
tabii .. Bu yüzden töhret, isim, 
mevki yapmıı, para kazan· 
mıt ve kazanmakta bulwı

muı arkadqlar u mı?. 

TRAMVAY 

IUÜRAKIPLERl 

Belediyemizin Tramvay f. 
daresi nezdındeki murakip- ı 
)erinin maaıı, Şehir Meclısi 
azasının taiVİp ve karariyle 
300 lir .. dan 400 liraya çıka· 
nlmıt!. 

1 

Anadoludan fazla kes,m hay -
vanı gelmeğe başladığından Bor. 
sada canlı lıayvan tiatları düş • 
melttedir. 

Sevkiyat grttilrçe arttığından 

et !iatına konulan narhın kaldı -
rılması üzerinde tetkiklere baş -
lanm~tır. Fiat Murakabe Konrts
yonun pazar günü yapacağı t.op. 
lantıda narhı kaldıracaktır. Narh 
yerine aram! fiat konulması ve 
yabut büsbütün serbest bırakıl -
m&$ı muhteme.dır. 

Taksimde bu sa· 
bahki konser 

provası 

Konservatuann Koro ve or • 
kestra konserı bu ak m Taksım 
Beıedı "'° gazınosu. da tekrar ('(] ıJe
cektır Koro ve orkeslrava dahıl 
lx..kn .iza btı sabah dokuz hu -
Ç\Jkta Taksım Bclcdıye gazinosu 
salonunda bır prova yapmışlardır. 

' 
nevi harp kaynağı bakımındaı. da 
çok biiyük bir mü. küliıı i~inde 
bulunuyorlardı. 

Yine •on ifşaattan şunu anlıye 
ruz. İngilizlerin, Yunanistana çı

kardıkbrı kuvv•tin mecmuu 60 
bindir. Bu, kadrolaşınca, en fazla 
üç fırka tutar. 

Yunnnlılnrın, Alnı •. ı tcarru2una 
k•ışı muharebeye >oktukları Elen 
Imnetlerini.n nıevcurlü ne kadar
dı?, Bunu Ü•de edı·n il~aat, heniiz 
yapılınamı!i?fır. Yalnız, Yunanlılar, 

6 ay sürcıı çetin ve uzun bir harp· 
ten sonra ikinci bir cephede dô~ 
j:u nıck mrcburi)etinde kaldık

ları he. alıa katılırsa, 'imal cephe
sine gönderilebıleıı Uen orduları 

menudüniin, çok fazla dolgun ol
madığı tahmin edilebilir. 

Esbabı mucibe şu imit: Bu 
mürakiplerin iti çok ve ağır, 
me.'uliyetleri fazla imit! 

Zavallılar, demek ki, ağır 
bir yük altında §İmdiye ka· 
dar, hem de mağdur bir vazi
yette sıkıntı çekip durmut
lar •• El değmi§ken, bunların 
maaıını 400 e değil, yuvarlak 
hesap olan 500 e çıkaruıa..ls 
idi! 

1 Ktlçt) 

Bu ~rtlar altında, Balkan ya
rımadasında harekat başladığı ilk 
end3n i!:haren, naz.i istilôsıru dur
durtmak irukin ve ihtimalinin 
n1evcut olmadığınt ke~tirmck için 
mutlaka dahi olnrnğa ihtiyaç yok

tu. Yunanislandnki İngiliz seferi 
heyetinin kunıanrlanı, elbette iri, 
Pire) e ilk ayak bastığı dakikada 
bu hakikati müdrik bulunuyordu. 

Nitrkim, Çör~il de, son nutkunda 
bunu ifade et.mi ti. 

NEZAKET 

MESt;LES! 

Bir mealekdq fÖyle yazı
yor: 

cKadıköy vapunında 40 
Y&ftrıda kıbar bir zat, biletçi 

ile konll§urken, siz, diye hi
tap ettiği halde, 20 yatında
ki biletçi bu kıbar zata kaqı 
ıen, arkadAf, aslanını, tarzın

~· liübali bir liaaıı kullanı· 
yor.> 

Fakat, boa bir tCT değil. 
Aktamlan saat 9 dan sonra, 

Eyüp otobüslerinde mütteri
ye töyle hitap ediyorlar: 

«- Hey, bana bd:, bizim 
köylü.. HcmfehflAl •• > 

DiVAN, 

DH'ANE 

Şair Halit Fahri Ozansoy 
bir yaz111nda §Öyle diyor: 

•-Evde canım ı.ıkıldıkça, 

eaki divanları karııtırırım.> 
Ayni yazıyı okuyan bir 

ıenç ıekreter §Öyle dedi: 

c- Burada mürettip ba
taaı var, divan değil, divane 
olacak..> 

Odada hazır bulunan Bob
Stil bir tair kahkaha ile gül

dü Ye genç sekreterin hat&M
Dl §Öyle tashih etti: 

c- Monıer, doğrudur 
mürettip hatası yok.. Üstad0: 

canı sıkıldıkça sedirin yünle

rini karıttırıyor, minderleri 
düzeltiyormut !.» 1 

AHMET RAUF 

TiCARET ve SANAYi: 

* Dün 532 bın liralık ıhracat 
yapı lml§, Romanyaya zeytın, AL 
manyaya nohut ve kuşyemi, A • 
menkaya porsuk derun ve ham 
deri göndenlmiştır. * facaristana eskı nnıaşınA 
mucıbmce ve ba.i:ıye katan he -
saplara göre 300 bın lıralık deri 
\"t'rılecektır. Muayenesi tamam -
!anan deM!erin yakında sevktne 
tıe.şıan""a ktır. * f'ıat Mürakabe B ı • u, bo • 
yunba~ı ve şapka fialların• tetkik 
etmektedir. Şapka fıatlannda her 
hangi bır yükselış gorulmemı,tır. 
Çunl<ü, şapka satan muPSSeseler 
arasında şıddellı bir rekabet mev. 
cut bulunduğundan fıatl•r bıl.i • 
kıs du~uktnr 

O hald•, zihinlerde, şöyle bir 
sual tebellür ediyor: 

•- Yunani!ıltana g:önderill·n var
dım, Yuntinİ~tanı kurtannak· ü
midile yapılmamış mıdır? ... 

ı_ 
REŞA1 FEYZi 

Birinci sını . asabiye 
lhtısas vesikası a
lan bir doçentimiz 

Emrazı Akl Y" \'e Asabıye has
tanPt:..nd-e Ordınar~ ~ ) Profesör 

ViLAYET ve BELEDiYE: ı B. H!ıy""Ullah tarafı elan ·apıl • 

* ~üy,;-MılJ.,t Mecl , bnh _ \ makta olan ılıtı, imtıhnnmda, 
çeler mütehassısı Ankarndan seh- il'nı\ ersıle Tıb Fakultesı Doçent. 
rimize gelerek thkudar ı·e dığer Jerınden doktor Bay Sadık Ünman 
kazalarda tesis ec! ı 1"Cek )Cnı park bırınci sınJ asabı~.,, ıhtısas vesi-
ve yrşil sahalar hakkında tetkık- kası alınağa muvaffa olıııu tur. 
ler yapacaktır. ---<>--* tstimtak muameıesının uza.. Mekteplerde 
ması yüzünden inşaatı ik• !iene • imtihanlar 
denberi ıkmal ed.ilemiyen lıtin • 
ye - Emirgan asfalt yolunun in. 

şasına mani olan hususaı berta. 
raf edildiğınden bu sene mezkür 

şose tamamile ikmal edilm'· ola
caktır. 

* Nisan ayı içinde şehrtmııde 
60 ihtikıir vak'ası tesbıt edılmış. 
tir. Bunlardan 12 sı beraet etm~tır. * Topkapı mezarlığında bir 
mezartaşları müzesi yapılacak!~. 

MUTEFERRIK: 

* Maçkada Suphinin evine gi. 
rerek muhtelıf eşya çatan Kemal 
ismınde bır hırsız diın .vakalan • 
nuş ve Bırincı Sulh Ceza mahke
me.sine verilerek tevkif oturun~ 
tur. * Yüzde beş faızlı ve ilcramıye.. 
;ı 1928 lahvıllerının ve İş Banka.. 
sının kumbara ık:ramıyelerınm 

keşıdesı dün yapılmı~tır. 

tJ'nıversıtede imt;hanlara d1'.'vam 
olunr-aktadır. ll!'tıhanıar orta 
mekteplerde de H nıavı.ta bıte

cekıır. 

İlk mektepll'rrn ıkmal imıhan 
günlerı ıesb:t t'dılerek Maarıf 

M;.Jürlüğ•i'le gordcr•lmış:ir. Bu 
gunlerde taleb1'.'ye ılan edilecek • 
tır. 

Kara su Beledi• 
yesinin faaliyeti 
İzmit (Hususi) - Karasu Be. 

ledıyesi kasabanın orı.asındaKı a. 
çık liığım.arı· kapatnuştır. Bura -
daki camının etrafına da tahta 
parmaklık çevrilterek gurel bir 
park hatme ıfrağ edılmıştır Ka
ra.suda tek tip ekmek imalıne baş. 
lanmı•~ır. Bu ekmeğın kılosu 14.' 
kurw;tan satılmaktadır, Buna ı;e. 
bep nakliye zorluğudur. 

OL O 
yatak üstüne fırlattı. Banyoyu 
actı Makıncsıne yenı bır ıılet ıa
karak bır tıraş oldu Sunra ür'at· 
le ;oyundu, banyuya gırdı 

Çok ılıkta sıcak arasında bır ha. 
raret yorgun \"Ucudünu kapla • 
yıoca bıra~ gev cklık hıssed .. r gt· 
bı oldu. Gozıerı hafif~~ kapandı. 
Fakat bu btr an surdu. Sonra az 
evvclkı uyuşukluğu ile taban ta

'bana zıt bır çevıklikte bam odan 
çı!<tı. Burnu sarılırken k~rkak 
bır bakışla ustunde hafif bır dıı.. 

ınaıı. tüten sobaya baktl" 

Müellifi: Nizamet in NAZiF 
:_ Canım. dört eve uğrıyocak • ı 

sın. Evlerınde buıam.ıdıltlann o
lacak. Arayacaksın ..• Velhasıl ge. 
cikelıı ırsın 

- Haydı s n de ... Ben ışımı bı
lınm Bunların evde olmadıkları 
r:aman nerckre gıttıklerını ben. 
her halde kocalarından ıyı b:lırım. 

Ve dudaklarını peç ta ıle s;.Jıp 

ayağa kalkıı: 

-Orovar1 

Demesı.~ salondan çı~ı ara • 

sında bır dakıka geçmedı. 

Naci onun arkasından bir an 
giılüınseclı. Sonra hır ı;ıgara tel· 

lendırerek tembel tembel doğ • 
ruldu. Şımdı orkestra ılk parçayı 
calnıağa hazırlanıyor ve her kapJ
lllitdan üç d<irt şık ve güzel ka
clııl>ın salona girdikleri göı:ii.lü. • 

yordu Her bırındcn bır başka 

guzc.. l.!ivanta kokusu gek>n ve bır 
•kısı hakıkatcn çok caz.bel. <>lan 
bu kadın arın yanından yavaş ya
vaş geçtı. asansure bıodı: 

- O attı amma ben yutmadım. 
• dıye du unuyordu - bu dört ka
dının .fıkırıennı bır ikı saatte öi
ttnemıyeceğı şuphesız_. Hatta oır 
tanes:nın bıle. Bır kadının en ba
sit bır mesele h kkında nedü?· 
clUğumi hakile öğrenmek rçın bir 
yıl, baza ırbır hayat b<lıe kafi za. 
mıuı değildir. Erl<eılı: katasL .. .Bııt 

kafa b.,.. ~ arılamak, yaratmalt 
içın halkedilmıştir . .Fakat bir lı::a.. 

dmı anlamalı: w anJadıiı ~ 
bir kadın bııılmelr ve)'& J18Z11t.llıalt 

lç.ııı detiL .. 
Odnına ,;.ıli.. Clliııetilıi çıbnp 

- Bu t.ok karınla ben nasıl 
gırdım banyoya? • dıye soylendı • 
ve adeta kaçar gıbı yatağa doğru 
koştu. Belt.ydı kı yorgunluk, lll -

nırlennı bozmuştu. Komodın iis.. 
tünde duran bır kolonya şışesı.al 
kaptı. Bılckleruti u~. Burnuna 
çekti.. Yorganı açıp uzandı. 

- Tok karn.uıa banyoy. giri -
lir mi? Tolt kamın& banyoya (il.. 
rilir mı? 

Diye durmadan söyleniyordaı. 

Oııa bir phoOie gelımşti.; cellit e
llnd4n Daıaiııa kurivlmeş tıir maılı. 

!stnn ulun çöpk:-ınl yakmak 1 

için En rnekapıda bır çop nümune 1 
fırını inşa cdildiğıni ve ilk lec • 
rubelerın ı~·i neticeler verdiğini 

yazmıştık. Fırında yaş sebze ve 
yaş meyva yakma tecrübesi de 
yapılmış. ince bıraz kömürtozu 

karıştırıldığı takdirde bunların da 
kloayca yandığı görülmüştiır. Nü

mune olarak inşa edilen Belediye 
çop fırını tıımamcn f'li:spet netice 

wrdı;'!ind n bu fırınların daha 

mükemmel bir malzeme ile inşası 

nında mühim miktarda çüp im
haı;ı kabil olabilecektir. Belediye 
Rei•lığinm kararlaştırdığı şekle 

gore fırınlarda yakılmasına ım kan 
olmıyan çöpler de şimdiki gibi 
denize dökülecektir. 

İnsaat molo:<larının çöplere ka. 
rıstırıldıjtından şikayet eden çöp 
müteahhidi çöpten sayılm1yacalt 

molozları denize dökmek isteme. 
mış. çöpün tarifine lüzum hasıl 
olmuştur Belediye ile müteahhit 
ara.;ındn yapılan bir görü~meden 
sonra çcipün tarifine ımkan hasıl 

takarrür etmiştir. Bunların proje olarak inşaat molozlarının çöpten 
ve keı;;Jlerj Belediye İ>lıar Müdür- mndut olmadığı neticesine varıl-
lü~ 1 arafını!a hıızırlanacaktır. mışlı• İnşaat molozlarının p -
İsla'lbulun güt>lük çopii 40 ton- !ere karıslırılması çöp fırınları 
d~ EdJrnckapı ve Mccııl ye kö. için de zarar vercLıl<X:ek mahi • 
yuh le inşa edilecek iki CÖ!> fırı- veıtedir. - ~- ---
Şekermuhtekiri 1 Stok manifatura 
Tahtakale'de şeker 
saklıya n 2 zahire 

tüccarı yakalandı 
Tahtakalede Hasır iskelesinde 

zahıtt tüccarı Nwnan Uncu ile 
Siliıvidls dükkanlarında külliyetli 
şeker olduğu halde müşterilere 
vermemişler, yapılan aramada 
bulunan mallar müsadere oluna. 
rak haklarında takibata başlan -
mıştır. 

Kundura çivisi fi· 
atıarmd lht1kir 

yapmış 

Kumkapıda hırdavatçı Yuda bir 
kutu içindeki 800 gramlık kundu
ra çivisini 220 kuruşa salarak ih. 
tik5r yapmış, yakalanarak hak. 
kında takibata başlanmıştır. 

1 İngiliz müstemlekele
rinden, Amerikadan 
yeni partiler geliyor 

Yakında Basra volile memle -
ketımize mühim ~iktarda mani. 
fatura ve diğer ilhaHit eşyası ge.. 
leceklir. Demiryollarında bu eş
yaların sür'atle nakli için tedbir
ler alınmJ'tır. Bu eşyaların mühim 
kısmı İngiliz müsternlelrelcrinden 
ve bir kısmı da Amcrikadan gel. 
mckted.ir. Bu suretle şehritn•zde 
manifatura çeşit ve stokları çok 
fazlalaşmaktadır. 

19 N ayıs toplantısı 
Pazartesi günü Vilayette bir 

toplantı yapılarak 19 Mayıs Genç
lik Ba,yramının kat"i programı 
hazırlanacaktır. Merasim, Tak -
sim meydanında ve geniş bir 
programla yapılacaktır. 

f • • 
---( ADLiYE ve POLl 

J 

Beyoğlundaki barda metre
sini tabanca ile öldüren katil 
Polis Basan Basrlnin katble al adar 

Salim yeni b ·r cinayet ı it d ı 
Beyoğlunda evvelki gece feci 

bir cınayet ~hmmış. Sal n adın.. 
da biri, met resi Mükerreıni ta -
ban. ıle dört IT'tıhtelıf yerinden 
yaralamış ve öldurmüştür. 

Katil, bundan bir müddet evvel 
Sullanahmette polis Hasan Bas
rin!n öldürülmesı işinde methal
dar oldu u görülerek 2 sene hapse 
ııiahküm edilen Salimdir. 

Salım, mahkümıyetini bitirip 
çıktıktan sonra ötedenberi bera. 
ber yaşadığı Mükerremın Kara -
gümrükte Kabakulak sokağında 
47 numaralı evınde oturup kalk
mıya başlamıştır. Mükerrem, mev. 
kuf ve mahkfun olduğu müddet 
zarfında çalışarak kazandığı bü. 
tün parayı Salime yedirmi~ır. 
Fakat son günlerde Salımın met
resı ile arası açılmış, kadının baş-

kılm gibi titriyordu. 
Bu hal bır müddet devam etti. 

Sonra gözleri hafifçe kapandı. Fa
kat uyumak istedı Zira uyu • 
maktan da korkuvordu. Kimbilir 
hangı valız içme 

0

hangı otelde ve
ya hangı vagon. !ıt kumplcsinde 
gelışı guzel tıkıştırılmı ·• nasıl bır 
Vt!sıle ıle açıldıi(ı zaman bu oda. 
nın halısı üstunl' duşlip hızmetçl 
tarafmdan kaldırılmış ve elınin 
uzatabıieceğı bır yere. bır koltuğa 

konmuş kapağı bol renklı bır ma
gaLını aldı. Bırlr:aç yapra.(!ını çe. 
vırdı Btr ikı resme baktı Dört 
beş satır okumak ıstedı. Fakat bli
tün cehdine nığınen uzaklaştır • 
ma.lr: lstediğı uyku goz kapaklarıa
dan ayrılmadı. Kırpıklerı y&V8f 
yavaş bırl~. Magazın göğsüne 

d~tü ""· .. Dena w uykuya dal. 
dı .•• 

••U•Oooooooooooo ... oo•o-•-•-••••-• ... •• 

········-··-·········-····-···· .. ····· 
SemJh cıtele dôndiiğü zaman 

patronunu. y.ıtut arkadaşını ıştıe 

bu halde buldu.. Kapıcı.nuı actığı 
ıe.le.ioıı. beş dakika zırur ~iii!i 

ka erkeklerle ct.: :ıp kalktığını 
hissctmiştır. Hc·nuz 28 ya,ında o. 
lan metresini çok kıskan•n Sa • 

!im evvelki gece Beyoğlun<la bir 
bara gı lm.iş, Mü kerremin orada 
yabancı bir erkekle oturduğunu 

görmüş ve hemen tabancasım çe
kip kadının üzerme altı dc:fa ateş 
etmıştır. Kurşun 1ardan dôrdii ka
dına isabet etmış ve onu muhtel!{ 
yerlerinden ağlr surette yarala • 
mışlır. Salım, sılah seslecinden 
korkarak kaçan barın diğ1'.'r ınüş. 
terılerı arasında çıkan pan[lı:ten 
istifade ederek ı;ür'atle ortadan 
kaybolmuş ve bütün aramalara 
rağmen henüz yakalanamamıştır. 
Hadiseyi müteakıp Beyoğlu has -

tanesine kaldırılan Mükerrem bir 
kaç dakıka sonra ôlmilijltir. Ta&
kikata devam edilmektedir. 

halde Naci Galibi uyandırmak 
mümkün olmamııı, nihayet Semih 
) ı.~ .. rıya çıkıp arkadaşını bizzat 
u:.-andırmağa mecbur kalmıştı. Ve 
bunun ıçtn de bır haylı zahmet 
çekmıştı Hatta bır aralık daldJiı 
uykunun dcrınlığıne bakarak: 

- Bırakalım da uyusun .. 
. Dıyesı de ,getmıştı. Naci gözle. 

rını açınca : 
- Ne oldun be bırader? • dıye 

bağır 1 • üzenne ölü toprağı mı 
serptıler? 

- Çok mu uyum~? 
- Tam zamanında döndiığü.ııııe 

goce çok uyuduğun tddıa edıle • 
mez amma bu kadar derın uyudu.. 
ğu_'.'a bakılırsa pek yorgun dU.
tugun soylenebdir Senı görme • 
di" m günlen hep uykusu& ID1ll 
geçirdin, ne oldu? 

- Yii&ii.nı nasd? 
- Renguı pek yem.de aelQ. 

IGö?Jerınde bir ywgtmlclt \W'. 

Aç ağzını. Daltayım. Diba teıııia. 
Her halde çok içki ipıııemit .-. 
cakısn 

- Doinl--· l'Uat §İlllılQ ... 

Y ni 2 asri 
ez rlık 

Belediye muhtelif yer
lerde yeniden asri 

mezarlıklar yapacak 
Beledıye Reisliği şehrimiriıı 

muhl1'.'lif semtlerind<.>lr.i mezarlık.. 
lan ıslah için bir program hazır
lamıştır. Buna göre badema Top
kapı mezarlığının oır lruımı ile 
Edirenkapı ve Eyüp mezarlıkla • 
rının bir kısmına ölü gömülmiye.. 
rek buraları yeşil saha haline ge. 
tirilecektir. 

Çubukluda Üsküdar - Beykoıı: 
yolu üzerinde ve Kanlıcada şı:m
dıkı mezarlık civarında sıhhi me.. 
zarlıklar yapılacaktır 

Anndoluhisarında kasabayı ye-k.. 
diğerinden ayıran vadinin milna. 
sip bir yerinde vcnı bir mezarlık 
tesis olunacaktır 

Kand 11 de §'mdik.i mezarlık 
mahall rde. Çengelköyündc yeni
den ağaçlar d'kllmek suretile mev. 
cut mezarlık a bazı tanzim ame. 
liyel~ri yapılaraktır. 

Beyleroeyindeki :mezarlık wnu· 
mi hıfzıssıhha kanununa nazaran 
gayrisıhhi olduğundan buradan 
kaldırılacaktır. Bunun yerine 
Çamlıca • Çengelköy yolunun 
Beylerbeyine ayrılan kısmı üze. 
rinde; yani 3 yolağzında yeni, 
modern bir. mezarlık yapılacaktır. 
Ayrıca Kadıköyünde ve İstanbul 
cihetinde iki asri mezarlık vücude 
getirHceektir. 
Diğer taraftan Zincırlikuyudaki 

Asri mezarlıkda birçok yerler 
şimdıden istiyen halka, ailelere 
satılmış bulunmaktadır. 

K ra nakil vası • 
falarının muaye• 

nesi başhyor 
Kara nakil vasıtalarının senelik 

mua)enelerine haziranda başla • 
nacaktır. Belediye ve kara nakil 
vasıtaları tarafından bu hususta 
b!r program hnzırlanınaktadır. Mu. 
ay~ne er haziran içınde tamam -
!anacaktır. 

Camı ;)'!l"ln tamirin
e t ı ıymetıe

rl bozulmuş mu 'l 
Evi<Jf U:num :Müdürlüğü bazı 

tarihi cami ve binaları sıkı bir tet
kikten gaçirmeğe karar vermıştir. 
Bu binaların tamir eclirilken tarihi 
kıymetlerine halel geldiği etrafın. 
da ileri sürülen iddıalar üzerine 
bu tetkıklere lüzum· görülmilitür. 
Bu şekilde hatalara rastlanırsa 
derhal düzeltılme.si için tedbirler 
alınacaktır. 

Sağır, dilsiz ve kGr
ler arasında 

Sağır, Dilsiz ve Körler Cemi • 
yeti bugünlerde umumi bir top -
Jantı yaparak yeni idare heyet -
!erini seçecekler ve faaliyetleri 
hakkında bazı kararlar verecek. 
!erdir. Cemiyet orkestrası yakın. 
da Fransız Tiyatrosunda bir kon
ser wrccektir. 

DOÖUM 
Gautemiz makinistlerinden B. 

Şina•i Kalyoncunun bu&'ün bir 
erkek cocuğu dünyaya gelmiştir. 
Kiiçıiğe uzun ömürler dileriz. 

bunları da temaslarından aldığuı 

netıceleri anlat. 
- Emredersin patron. Evvell 

hangısınden başlıyayım? 
- Hangisini evveli gördüysen 

ondan. 
- Bır teşrifat hatası yapmaktan 

korktum da onun için sordum. 
Belki aralarında biri vardır ki 
basgözde muamelesi yapmak icap 
eder. 

- ~vezeliğe lüzum yok. Bili. 
yorsun kı bunlar ben im yalnız 
dostlarımdır veya dostlarımın ka
rı.lan d ı r. 

- Hani bilmesem kırk y_ıllı.k ah· 
baplarımdır filan demekten de 
çekınmiyeceksın. Ne ise ..• Sana 
olanı bıteni bır bir anlatayım. Ev. 
v4'li Rezzana gittim. Kapıyı açar 
açmaz eni ilk socan kim oldu 
bilir .. , 

mısın. 

- Molla Bey mi? 
- Dur caıum, daha üst kata 

çıkmadım ki. .. Hemen kapının at
zında. 

- Bilmem; Ueti:ıemedlın. 
- &>lıin bavne\i•. , .............. 

~~~~ki 
m:! ~~:)!~:~ O 

Eter alabildiğine oğukks' 
larak düşünmek cihetine gi 
İngiltere için kendi kuvv• ,,._••it 
bir yere toplıyarak tedaiül ._ \ 
beklemek, ilaha haurlanrJl,l Ilı 
dan 90ara düşmo.nına kat'i i 110:• 

1i eaua yaaıldığı nektadaO ~ 
malt için intizar etmek eP .~ \,4 me yoldur, denecek. Sitek1~ h • 'l.i•e· 
nu daha harbin başlamasınd' ıı.1

1 

vel ve başladıktan sonra ço~ \ ita 
dafaa etmiş İngiliz askeri ıtl ' 
rirleri vardı. 

Fakat bu işia son dere<' 
ltaııla mülahaza edili•idir. ı! 
ki İngiltere gibi bi.r devktit 
yanın her kiişe ile aliıkn. ı 
büyük kıiçük bir çok dcd• 
türlü münasebetleri mevcut 

1 St\" 

d'tıiı 
1 ~it 
lt,l"st 
'11il 

miinasebcller1n devam elnt 1 ti 
la"" diin) a hayatının her 'h 
şekilleri İngiltereyi de al~ ll 
tan çıkarmıştır. Zaten yıılntı lıtl 
mak kabil olamı) acağı iç!P. ııtın 
:rupa işlerine kar.ı an inı' \iı d 
Avrupanın tehdit altmda bf 
masını kendi aleyhine de gö 
tür. Bn harbin na'll çıkttğı 
unutulmadı. Acaba İngiıtert 
be girdiktenberi şu bir bu~ 
ne geçtikten sonra ne yap• 
Suali su giinlerde en çok il<~ 
riilendir. İngiltere bir r.aw' 
yalnızlık içinde ya amış. fa~1 

muhteşem bir yalnıılıkmı<
bir devlet ile müttdik değ<I. 
tarafa senetle, imza ile bağl 
mış. Bununla beraber parlıal 
mevkiden bakarak dediğini 
tırmanın çaresini bulurmuş. • 
radnn o nlnızlık de\'am eıf 
miştır. ll;yat lıep bir türlü gi ıı 
dij!i i~in o da yeni yeni doS i d, 
anlaşarak şurada burada ta•1'1 ı\\ 
!ere girmej\e mecbur olınu~trıf ~ \a 

Bahis orada değil. Acaba 1 
tere bu seferki harple .de k•,,& 
göre bir yalnızlık vuiyeti •18 
bekliyeınez miydi?. Bu v•1 

herhangi suretle olur a olsııP 
ruııa lıt'asında muharebeye ı' 
memek şeklinde anlaşılabilir· 
Yukarıda s(ize başlarken 

dedildii:i gibi bir kısım ingili1 
keri nıuharrirlerjnin ınütib 
sındaıı bu netice çıkıyor. J<'aV1 

gillere devletinin öyle bir~·~ 
lık içinde beklemesi kabil olrı' 
cağını zaınan g > terdi. A" 
kıt'asında Fransanın mağlubiı 
üt.erine muvaffakiı·elle geri 
len İııgilu ordularının Britaııl~ 
dalarında yerleşerek bek!eıı> 

harp sanayiinin daha ziyadt 

yerek vesaiti temin etmesini 
~alışarak intizar etmeyi t•' 
edenler baştaki devlet adaıır1 

n1n vazife "·e nıe 'utiyetine it 
etmek izin fikirlerin. söylıy•~ 
ler. Halbuki İngilterenin iP 
adaları haricinde ve uzaklııl' 

·· ·1· 1 ·1 rt' gormcsı azım ge t'D ış er \.11 

Bu noklai nazardan bakıl 
İngilterenin ve diinya ·ı k•PI~ 
İngiliz imparatorluğunun ııe 

dar muhteşem olur a olsun ~ 
ken.diLe kalması kabil olamı P 

anlaşılmL~tır. Tiı yukarıda k•: 
dilen mülahazaların sahipler• 
kadar soğukkanlılık ve yalıııl 1 

sap ile fikir yiirütıiyorlars• 
soa mütalea ları ileri sürenletiJI 
düşünüşlerinde liliyat ve tatbi 
tan alınmış bir esas vardır. 
iki taraf da kendi fikirlerint 
nat noktası bir çok sebepler b 
bilirler. Llkin hepsinin ort-' 
aramak gerek. Bilbas.'a harbi~~ 
günkii safhasında bir netice <1 

mak lazım gelir. e şuna varıl•' 
İngilterenin dalıa hazırlannt-51 

çin zaman ge~mrk ıaruridir" 
manın yayılması kar ısında l ~ 

.terenin tamiri zor olacak hat• 

diişmektcn son derece çeıcill1 
icap er. ~n harpte de 
manın kaydettiği bü~·ük n•~' 
fakiyetler vardı. Bunlar karf" 

da İngiltere ile müttefikleri bl 
bir takım hatalara düşmüşlt 
Halbuki bu balalar yiizündcJI 
çok zayiat verilnıiı, hem ı.D• 
bir zaman kaybolmuştur. Jlcl' 
reket bilhassa harpte lruv••1 

zihn dereceıri•i göı;termekft 
en iyi ölçüde ltöyle olunca lı 
kata girişirken, yahut bir )~ 
çekilirken yalnız zaruretleri . 
şünmek Ye hissiyata ancak i~' # 
dereeede ehemmiyet verl9"~1 
zımdır. narp daha sürecek o 
ğvadu tür!D vekayl dt gö 
Elnrir lıi p~ırdıwısıa. 



lci ve yeni 
0RFU •. 

~ri ile o zamaa1d 
... eni~te ile luvın· 

llldarı unutulmamıştır. 
.......... lortu atlasında enişte

ri ıniycli?. Yoksa Kral 
illi ona misafir sayılır-

~k olan cihet daha b 
Ya gezmek, eşya nü

a.!tirmek, otomobil sat
~tika aramak ~esile

ekte olan Almanların 
llafUıim bir yekun teıkil 
le adayı benimsedikle· 
'funanlılarmdır. Fakat 

119"J-ot ... aya ayak basarak ka
_, __ er zarfında Almanlana 

bOsbütün sahip olmUf· 
_..,..~ ... _ •nınaktan kendilerlal 

... lirilüyordu. Kay
ar aevdiii Korfutla bu-_ _...,_.,_. 

ot Jok. Kayzer ıeneler· 
87• ıniltehassir. Likia 

- , .. ıada ODU teselli edea 
~ ıilihh, motörlil kav

di Korfutla olmalan· 

lhti7ar lilıraeria pek 
1evdiji lt..W. Akd.m
de .Almaahil ta&dsat•k 
için, ltir M rdar on.
seaç Jattaz•mıi uiıraiı ol-
muttu •• 

wk e4ea KaJHI' ..... llJlemif. 
AbnallyMWI istildtali de.izlerft-

tlk. Fabt lnı .......... ltastlakl 
sahipleri ile ltu• prüyor, Almaa-
1aaıa keetlUeri ~ aaıd te114it
ür ow.tana Mli7erlar. Ka,.ria 
Hllaamaıı seçe• harpte• senra 
kalmadı. Şimdiki Alıaanyuıa ui· 
raıtıiı düşmanları da ltu •Üea· 
tleleyi ..... ertlinne4ea ltarak· 
mak :aiyetiatle Willer. 

• • 
Doktorlar arasın• 
da topluluğu t• 

illin çaresi 1 
Baktriyoloğ İhsan Sami Gataa 

Türk Hekimleri Dostluk ve Yar. 
dım Cemiyeti idare heyetine ver
diği bir takrirde, içtimalara ge. 
len azanın çok az clduğunu biJ • 
dirmiş ve topl11luğn temin mak. 
sadile ba arasında bir çay ziy:ı· 
feti verilmesini veya bir gezinti 
tertibini teklif etmişt1r. 

~HALK_..... 

~OTUNU 
lı Ve lifi Anyanlar, 
ıiJıGy«ler, femenni
~ N~ 

Bir genç her nevi it arıyor 
25 7qmda elektrik ve her nevi il

lerden anlar müstait bir genç kanaat
klr blr ücretle I& aramaktadır. Muh
terem lş sahiplerinin lütfen Cibalide 
İnhisarlar Matbaasında mürettip Ba7 
Sami7e müracaatları rica olunur. 

lı a11yor11111 
Ortamektep mezunu ıenç bir la

zım. Yaşım 20, daktilo bilirim. Mali 
vazlyetimln darlığından dola7ı ça111-
mak mecburiyetindeyim. Yazıhane 
veya herhanıt bir mO,essesede mQna
ıip bir iı arıyorum. Taliplerin Son 
Telırafta Mualll rumuzwıa mOraca
atları. 

İt hayatına ye11i kantiiıak 
isteyen ge•ç bir kıs 

Yazısı dUZgün, biraz daktilo bilen ve 
ortaokulun 8 inci sınıfına kadar oku
muş 17 yaşında bir kızım. Ailevi va
:ıi7etim dolayısiyle hayatımı, istikba
limi kendim çalışarak temin etmek 
mecburiyetinde bulunduğumdan it 
sahasına atılmak istiyorum. Bana fi 
vermek suretiyle hem himayeye muh
taç bir kıza en büyük bir yardımda 
bulunacak ve hem de onun istikbalini 

hazırlıyacak olan yazıhane, hususi 
müessese ve emsali iş yerleri sahiple
rinin Son Telgraf Halit Sütunu Se
mahat ismine milracaatlarını diler ve 
kendilerine şımdiden en deıin minnet, 
şükran hisleri7le teşekküril bir borç 
bilirim. 

Jt arıyor 
Lise aon sınıfa ıeçtim. Yaz tatilinde 

vaziyetlmle miltenasip bir İl 7apmalı: 
arzusunda71m. Ücretin az olmasında 
beis yoktur. Bilhassa kAtipllk gibi ya-
zı iııleriyle alakadar vazifeleri terclb 
ederim. Fakat balta türlil itler de o
labilir. 

cSon Tetıraf E, S. T rumuzuna 
n ektupla milracaat.• 

iş arayan bir geaç 
On sekiz yaıındayım. Bu ıene İstan

bul Erkek Lisesinin onuncu sınıfım 
pe kiyi edrece ile ikmal ettim. Hesa
bım kuvvetlidir. Orta bir ücretle tab.
silimle mütenasip çalı~acak bir yer a
ı·amaktayım. h sahiplerinin lütfen 
(Çalışkan) rumuzuna müracaat etme
si rica olunur. 

en de Seveceksin ! 
Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

l''.!••· ------------------------------~---
~ .. 
~~·•.•Yornz. Fabt, ea ltU

lt't•kayetlerimiz de yine 
" ~ltı~ kiıne şka~ et etlyo· 
~~i ol~li~~ruz?. Belkis ahla
~'ıtıad lllunden, Güneşia ma
~t ~ •11 seara Niha4lıa u 

1 
-::• yarası alıp ilüm

~ eb eti hak ını.r?. Bun· 
.. il Uyu~ zulüm nasıl ta· 

ta ebUır? Eier ilahi ltir 
~İ)'o~' Ve ORa inanma•n• i-
111-tı . sa )'alnız hu 1tidise 'itile 
~lfi ~ll Y•laatlan çıkarmak 
li~ dQ •r selteptir. 
ti tetı • ~kşam geWi ve •• ura 
~'- ftırdi: 
· t da &eldi!. 

" ... . ı.yİIMe hU-.ı SMİll• 

-:- Ya .. Ben de ona mektup ps· 
mıya hazırlamyortlun1!. 

Dedim. Birden kaşlarıaı çath, 
suratıaı astı: 

- Biçare ne yazık ki, mektubu-
nu okuyacak halele cleiil 

Dedi. 
- Nedea? 
Niçia?. 
Dememe imkAa l»raluaa .. a • 

devam etti: 

- Bueün halter alclı-. & .. • 
haltaaeye k'ştmn. Fakat, ıörtlt
türmediler. Beyain•ea M prap
nel yara&1 almlf, hayııa yatıyer· .. ,. 

Bu clialelerl diaa..ku .. ,,.... 
lık oçiriyer giltiycliRl. 

- Sus Salih!. 
DycybiJdim ve .. yaratlflll 1Ma 

ıatlri kar§ıııaü lttltihı ta:.ıJJkı keD• 

lı•çlerlll •Ul•ll 

MAHKEMELERDE: 
" .Vallahi Su O/dutu· 
nu bilmiyordum!,, ~· Zo,..altlald• 6ir 

11-"• 'felınUj.yen llelıteln 
.. Bo79111 ilôn yqdıYfW. 
•• iMndGll oıdı)'Ol'la llİ, .... 

6:7;'.:.!:.,";°"eJ,;;~:ı..'1 Su dolu şişeyi rakı diye satan Ab-
6ar~.' mühi"! ~ir meslelr _m~lt- dullab mahkemede hesap Veriyor 
tebıdıı': Leylitlır, ıauCGllUlır. 
Gençlere parlak, ıüzel 6ir i> 3 tilıhal 1uuu1ama1ıtat1u. lmti- 1-Yazan: BlllTI• BIBÇIT --
hanları vaaire dolayıaiyle, _ 
ha mektebe ıirecelıl.r igin ~ 
ni lıolaylılclar ıöaterilmelıı .. 
dir. Birincil.,n..de 6aflaınalı 
ib«e, yeni bir ı.Jrieat ,..,_ 
rai aPrnlffrr. 

Memlelıette, len adoıruna 
lelıni•iyene çolı ilatiyaç var
dır. Hayat, lelıniğe, lenn• 
doiru ıüliyor. Bu ve hana 
be~ miieae.eler bir '°' 
maddi ledaluirlıklarla viical 
bumalrtaJır. Ortamelıtepten 
çıkan gençler, lrendilerUı. 
mektep ue mulelı, if, güç, ua
zile intihabı için düfiinüp du
ruyorlar. Herkesin gözü, ma
aılı, ücretli bir İf balmalr
tu. 

Bu görÜf hatalıdır. l•tilt
bal len adamı olanlarıtulır. 

BORHAN CEVAT 

Çoban Mehmet • l••· 
ıllllla Ablllet takı•· 
larıaıa maıaballalan 

Yarın saat 14 de Fatih klü· 1 
bünde Çoban Mehmet - Samsunlu 
Ahmet • Adnan takımları arasında 
güreş müsabakalan yapılacaktır. 

jli~f,Y"J':\--:ıl~"'ll 
~~ 

Arı Sollma11 
-ı-

Dünkü yazımızda an sok • 
masından biraz bahsetmiştik 
Mevsim arıdan sakınmak mey 
simi olduğu için... Demiştik 

ki, arı bir insanı sokup iğ -
nesini bırakırsa, bir müddet 
sonra ölür. 

Diğer taraftan bir arı öldü. 
rülse bile, iğnesindeki hayat 
eseri kolay kolay zail olmaz. 
Bunu anlamak kolaydır, öli1 
zannedilen arının kıç tarafına 
katı bir şey dokundurmak kL 
fidir. İğnenin derhal canlan· 
dığı görülür. 
Arı iğnesinin cildi delip ha. 

sil ettiği yara ıztırap verir. 
Çünkü arı iğnesinin bağlı ol. 
duğu zehir kesesinden gelen 
madde yarayı tahriş eder ve 
hakikaten orada tahammül 
edilmez bir iztırap ~tirir. 
Sokulan mahal şişer, vücutta 
hafif bir titreme hasıl olur. 
Hatta çocukta hararet bile hu. 
sule gelir. 
Yalnız bir kaç arının ayni 

zamanda bir adamı sokması 
vahim netıceler tevlit edebilir. 

Bu yüzden bir insanın ölme
si ihtimal dahilindedir. Bir 
arı sürüsünün hücumuna uğ. 
rayan bir beygirin bile öldü. 
ğil çok defa görülmüştür. 

dl nefsinde.. hulu bir biçare ıibi 
birden olduğum yere yıiı14ım. 
Salih: 

- Ne oldua?. 
Ne oluyorsun!. 
Diyor, fakat, ben bir başdön

mesi içinde kendimi kaybediyo
rum. Bilmiyorum ne 'kadar ıı;onra 
keadime celebildim. Ondan tekrar 
lmahat istemi)e batladım. 

- Artak sana tek kelime söyle
mem. Bu kadar ufak yiirekli ol
mak doğru deiil. Hnyat insanlara 
tabr mmill ve :.ahıı emreder!. 

Diy.:>rdu. 
- Canım, bua\ şımdi haaa na

sihat etmeyi de ile olmuş, nerede 
yualaıımış onu aaJat!. 

Dedi•. Ve .• ilave ettim: 
- Eıı kHia ganler içiade blr ai

leıtin ltütüa elemanları ile yıkılı
ııw ,ürınekteki fecaati tasavvur 
el Bu tasavvur sahibinin ltir de 
o aileyi keatliai için yegane ha~at 
clesteii saydığıaı tasarla. O vakit 
nisin heaim bu menu üzerinde 
ltaygınlık eeçirdiğimi anlarsın!. 

Bu şekildeki konuıuşum Salihl 

Şöyle uzaktan tanıyordum .. Ko-
riclorda karşıla,tık.. Sel.lmlaştık. 
Yanıma yaklaştı .. Uzun boylu mu. 
kaddemeye lüzum görmeden söze 
giri§ti: 

- Azizim .. Gayet garip bir tye
la karplaştım. Bakın anlatayım: 
Yanıma sokuldu: 

- Beyağebey, dedi.. Bana bir 
arkada§ bir şişe rakı hediye etti. 
Ben içmiyeceğim.. Size fiatından 
aşağıya satarım.. İster misiniz? 

- Nasıl rakı? dedim. 
- Yanm kiloluk istafilina .. de. 

di. Doksan kuruşa veririm. 
Baktım.. Fena değil.. Ben her 

al:şam bir elli beşlik rakı alırım. 
İki kadehini köroğlu içer .. Üst ta
rafını ben içerim. Bunu alıp iki 
akşam içersem, yirmi kuruş ka -
zanacağım. 

- Rakı nerede? dedim. 
Kalın, aba ceketinin iç cebin • 

den bir yarım kiloluk şişe çıkar
dı; uzattı. Şişeyi elime alıp evir• 
dim, çevirdim. Herşey tamam .. 
Kapalı, bandrollu rakı. .. 

Doksan kuruş verip aldım .. Eve 
gittim. Soyunup d-ökündüm. Sof. 
rayı hazırlattım .. Köroğlu ile kar
şı karşıya geçip kadehleri el-Oldur- ı 
duk .. 

- Şerefe! diyip birer yudum 
aldık. Ben onun yüzüne baktım .. 
O benim yüzüme baktı .. O, benden 
evvel: 

- Yahu .. B'li, su! dedi. 
- Evet .. Dedim, su! 
- Nereden aldın bunu? 
Anlattım .. Yolda birisinden al· 

dığımı söyledim. 
Artık, bu kadar hazırlanmışız .. 

Ne yapalım?. Pervin! bakkala yol. 
ladı'k.. Yine bir elli beşlik aldır. 
dık; oturup onu içtik .. Doksan ta. 
ruşu da sineye çektik. 

Aradan birkaç gün geçti.. Ben, 
artık. unutmuştum bile... DWı 
akşam eve giderken, uzaktan, ser 
kağın ağzında ayni adamı tek -
rar gördüm. O, beni görmedi. He. 
men döndüm .. Dcığnı polise ... Nok. 
tadaki polise işi anlattım .. 

- Şimdi de köşebaşında du -
ruyor.. Yine 'her halde birisini 
kandıracak! dedim. 

Polisle beraber geldik .. Birkaç 
adım kala galiba farkına vardı. 
Sokağı dönüp kaçmak istedi. Po-
lis: 

- Dur! dedi. Dur bakalım. 
Tabii durdu. Memur üzerini a. 

radı.. iç ceplerinden birinde bir 
tane, öbüründe de bir tane yanın. 
şar kiloluk kapalı şişe.. Pantolon 
ceplerinde de yim! iki tane elli 
beşlik ... 

Karakola götürdüler .. Bir zabıt 
tutuldu .. Şişeler tahlilhaneye gön
derildi. İçerisindekilerin su ol -
duğu, hem de iyi su da değil, ter. 
kos suyu olduğu anlaşıldı. 

İşte şimdi mahkemeye verdiler .. 
Ren de şikayetçiyim .. Yani, da
vacı ... 

- Hangi mahkemeye verdiler? 
diye sordum. 

belki memnun etmedi ,belki ona 
içinden: 

- Benden başka daha ne tleste-
fi arı~·orsun?. 

Dedirtti. Fakat aldırmadım. Ve •• 
sordum: 

- Nerede yaralanmış?. 
- ivi bilmiyorum .. 
Diyerek, öğrenebildiklerini an· 

lattı: 
- Biliyorsun, Nihat. ordu istih

baratı hesabına (ölde çalışıyordu. 
Bir Arap sctcsinin baskınına uğ
ramış. Ben yalnız bu kadarını öi
renebiJdim. 

- Yarası ~ok mu ağırmış?. 
- Herhalde!. 
- Kurtulma? mı dh·or1Hr?. 
- Yiizde doksan beş şüpheli. 
- Kim söyledi bunu?. 
- Hastanenin operatörü ile ke-

aaşhım. 

- Ameliyat yapmıslar mı?. 
- Bu gece yapacaklardı. 
- Ah yarabhim .. ne yapsam, 

elimden ne gelir?. 
Di~·e cırımu;\'OI' ve .. düşüutliikle

rimi söylüyerdum: 

- İşte ıu karpdaki kapı .. :&vrak 
içeride .. Şimdi çağıracaklar p -
liba. .• 

Mahkemenin kapıa açıklı .. Ka
pının önüne çıkan mübqir elile 
'bir davet işareti yaptıktan aoara: 

- Gelin bakalım! dedi. 
Bizim ahbapla bol paça çuha 

pantolonlu, çuha yelek. ve ceketli 
bir adam mahkeme~ girdiler. 
Davacı bana anlattıklarını ay. 

nen hakime de anlattL 
ili.kim, maznuna sordu: 
- Abdullah.. Bak, sen ıifelere 

su doldurup rakı diye satıyormuş. 
sun.. Cebinde de dört tane böyle 
kapalı şişe bulunmuş.. Tahlilha
nede açıp bakmışlar.. İçinde su 
varmış. Ne diyeceksin? 

- Efendim.. Bunları bana bir 
bakkal verdi. İçinde su olduğunu 
bilmiyorum. Bana: 

- Ben bu rakıları ucuz alıyo-
rum .. Bunları sat .. Sen de birkaç 
para kazan .. dedi. Aldım .. Şimdi. 
ye kadar da on on beş şişe sattım .• 
Kimse şikiyet etmedi. 

- Bakkal kim? Nerede? Adı 
Mdir? 

- Unkapanında Çeşme soka • 
ğında bakkal Rifat ... Bana o ver· 
di. 

Mahkeme, bakkal Rifatm cel
bine, davacının karısı Sabahatin, 
Abdullahı yakalıyan ve zaptı im. 
zalıyan polislerin şahit olarak ça. 
ğırılmalanna karar verdi. 

Mahkemeden çıktıktan sonra, 
mzanun şika~tçiye: 

- Vallahi beyefendi, iki gözüm 
önüme aksın ki ben su olduğunu 
bilmiyordum. Bana bakkal verdi .• 
Ben de sattım. Benim de kazan -
dığım tanesinde on ,kuruş .. On ku
ruş için bunlar çekilir mi? diyor. 
du. 

Şeblr tlyatroıada 
zimmete geçe• ,ara 

Şehir Tyatrosunun( 1938 yılı 

idare hesabı Şehfr :Meclisinee ev. 
velki gün tetkik olunmuştur. 

Buna göre m-ezlnir yılda 99 bin 
küsur lira varidat tahsisim! mu
kabil 98 bin hilsur lira hasılat 
elde edilebilmiştir. 

Mezkur yılda gişe memuru Na. 
cinin zimmetinde 160 lira, büfe 
ve gardrop memuru Alber Ko -
hen'in de zimmetinde 51 lira kal. 
mıftır. Fakat bu paralar kendi
lerin~en tahsil olunamadığından 
terkinleri Meclisçe muvafık gö. 
rülmüştür. 

İllmaı ımtuaaaıan 
ne walllt lta ... yacü 

Şehrimiz ilk mekteplerinde 
ikmal imtihanlarının bu ayın 12 
ve 13 üncü günleri yapılması ka. 
rarlaştınlmııtır. Orta mektep ve 
liselerin ikmal imtihanlarının ne 
zaman yapılacağı hakkında ise 
henüz emir beklenmektedir. 

- Acaba hastaneye mi &itsem? 
Operatöre mi yalvarsam!. 
İmkana vana lstanbula mı ıöa-

dertsem ?. 
Salih bu halimi görünce: 
- Sen delisin aaliba?. 
Diye sert sert söylendi ve de

vam etti: 
- Bütün söylediklerin saçma. 

Kaderin emrini beldemektea haş
da çare yoktur. 

- istanbula ıönderilse dalaa iyi 
olmaz mı?. 

- Belki Gülhanede yapılacak a
meliyatın insan gönlünde 7arattığı 
bir emniyet olabilir. Fakat 'heace 

' daima •irdir ve .. •eiişmn!. 
Bu vaziyet ~ısıada hak.ika· 

ten yapılacak bir 'ltaşka şey olma
dığını görüyordum. Ona yalvar
dım: 

- Hiç olmazsa hastaneye rit, 8-
lecek mi, kalacak lllı, ameliyat ne 
netice verecek -0au iğren. 

O kadar soğukkaalı, yalaut tla 
lııissiz ndam ki: 

- Yemektea aeua çıkarıın .. 
(Arllaa YM) 

....... ,, ...... 
•• •rorıart 

IK DA• 
Profe.lr Şiüatl Baban clrakta ve 

Mısırda- Ulmll buıflnkü bq 7azmıı
da Ingiliz-Irak mOnuebetlerinill nf
~in bozuldujunu :izah ve tahlil eWk
ten aonra Jılwrlılarla incilizler ara
auıdaki münasebetleri anlatmakta ve: 

cltahire ~eti İn&lliz ittifaluna 
saclı.c k ... lmakla bel'aber kendl toprak
lan üzerinde ve kendi topraklan !çın 
olan mücadeleyi daha .zf7ade blr Al
mıuı - İnclliz ihtilAfınm muhtelit saf
balan telAkkf ediyor. HattA İtalyan 
ta_!lrruzun1m lılısara delil, oradaki in
lillz ol'duluna mllteveccib bulundu· 
tunu temiıa qlemifti. Şimdilik biltü.a 
Yakın Sark ve Akdeniz, CebelQttank
tan Basra k6rfuine, belki de llindi9-
taıı \'e Uzak Sarka kadar bir inUzı&r ve 
heyecan devresi yqamaktadıu de
mektedir. 

CVllHURlYET 
B. Yunus Nadi cFransanın Y:es'uli· 

)'Cti> isimli bugünkü Başmakalesınde 
bütün dünya memlekeUerinin mat-
lüp J'ransa7• ciddea samim1 bir -
paU gösterdiklerini Franaanan ıama-
m.iyle bunu anlı,yacalc bir millet ol
dugunu yazdıktan 90IU"&: 

.Halbuki bu tamamen bö)rle obnu· 
7or. Mağlubiyetin ve mütarekenia 1er· 
dalarından başlanarak Fransada bir 
tak- polıtikacılar yeni vaziyeti bey
nelmilel bir mahiyeUe ve sanki her
hanıi bir f37dası olacakınış ıihi ıa
libe yaranmak gayretiyle istismar et
miye kalkıştılar, ve hAll o yolda bin 
bir entrika ile uğraşıp duruyorlar. 
İşte bu, mğlüp veya plip bç bir Fraıı
saya yakışıruyan ve ilelebet te yakış
mıyacak olan bir harekettır. Mağlüp 

iken dahi kendisin! bilen ve seven 
dünya milleUeri nazarında bll)1lk gö
rünen Fransa bu entrikacı siyasetlere 
aahne olduju niabette küçülüyor. 
Mulııırcbeden ve mütarekeden evvel
ki Fransayı dahill politikacılar batır
mışlar ve d~ürmiljlerdir. Şimdi ha· 
rıcl polıtiltacılar onu öldürüyorlar. 
MağlO.p bir memleketın yaralarına 

tuz serpmiş olmamak için açık ifade 
etmeyi kimse düşunmilyordu. Fakat 
d1J11yayı sinirlendiren son hareketle
rıyle Fransa kendisine tevcih edilecek 
ağır itablı hitapları hak ctn eğe Qolnı 
ıidlyor. Nihayet Franaaıun unutma
ması lazımdır ki o bir takım milleile
rln haklarını boynwıa almq bit' mem
lekettir, ve mes'uliyet! de o nisbette 
bu)'Qktür: Maglup olmaktan mQt.
vellit mea'uliyeti!> demeldedir. 

TAN 

B. Zekeri7& Sertel cin,Utere n. I· 
rak arasında çıkan ihüW> isimli bu
ıünkıi baır yazısında İnıili& - Irak ih· 
tiWuu tahlil etmekte ve eu:ümle şun
lan yazmaktadır: 

• İnaillzlerin Mllll'da Alman tstDl 
hareketiyle meşgul olduklan bir ara· 
da, Irak hük<lmetiniıı aldılı vaz.iyet 
tok mAnidardır •• Son baberelere ıöre. 
Iralı: ordusu ile Inıiliz kıt'alan ara
sındn çarplfmalar olmu1, Irak büki
meti Almnnyadan yardam istemiftir. 
Alm~nyanın buıfuıkü şartlar altında 
yardım etmesi mümkün değildir. Fa
kat İngılterenln Irakta yeni bir m~
külle karsılaşmuı herhalde bot bir 
teY olmua senıktir.• 

YENi SABAH 
B. Hüseyin Cahlt Yalçın cintizar 

günlerb labDll bUl(lnJdl ba, 7usıoda 
harbin en meraklı safhalarından bi-
rinde bulunduğumuzu, Almanların 
bantı esaslı hede!lere erişmek iatiye-
ceklerine merakla intizar edlldilinl 
söyliyerek muhtemel vak'alan tahlil 
etmekte ve: 

<Alınanların aml hedefi Cebeliltta· 
nktır da Mısır seferi bir şaşırtma ha
reketi midir? Atlantik muharebell 
bakımından Garbı Afrika sahlllerinia 
çok büyük ehenımiyeil Al.ınaeyaıua 
her şeyden evvel Cebeluttarıkı ele 
gçirerck Garbi ve Şimali Garbi A:fri
ka ıaahillriae yayılmak iati7eceiial 
~nnettirebilir. inıilWeri Akdenizdea 
çıkarmanın en kat't unsuru CebelQt-
tarıkı zaptetmekten ibaret olduJıa 
meydandadır. Buna Süven de inzi
mam ederse artık mubarebe78 AYl"ll· 
pa ile Amerllta arasında vukua ıeli
yor gibi bir mahiyet vermeyi Almaa· 
ya pek Omit edebillr. 'Zaten plAnlan 

bu oldugunu bir İtal7an ıazeteal yaz. 
ınış ve Almanlarla İngilizler arasında 
hakıki muharebe bundan sonra bq
lıyacaktır. Müstahkem mevkilere k'1· 
cumdan dalına içtinap etmiş olan Al· 
manların Mıaırdaki inılliz iatilütlm• 
lan ve CebelUttarık kaleleri önOnde 
ne yapacaktan ıer,ee.kterı merak ile 
~klenecek bir vak'adır. Almanlar ÖD• 

}erindeki bir kaç aylık fır&atı ka~ınr
lar 'c Akdenizde İngillzlere hiç bir 
şey yapamazlarsa Hltlerin Almanlar 
için bir zafer sene 1 olacak dedlğl Htl 
yılı Nasyonal Sosyali:ımin taHNnfa 
ters donmeğe baııladıfı bir tarila te9-
kll edecektir!• demektedir. 

1 mioönil Halkeviatle 
Koaser 

Eminönü Halkevinden: , 
4/5/19U pazar cfuıü saat (17} 

de viyolonıııelist Feyha Talay'm it
tirakile Evimiz orkestrası aylık 
son kanserini verecektir. 

Bu kORsere gelmek istiye.aler 
davetiye~rini evimizden almaları 
rica olumır. 

Ham deri fiatı 
Ham deri fiatları yüksel

mektedir. Piatlar 85 kuruştan 90 a 
<" kmv 

GO·NON • IT-tıED!De 
••Hıede·wau werıa 

•alll lllr ,., ••• 
llilllyeal 

. Almaaenlularının yeni~ 
tlef i neresi olacak?. Bütün si
yui muharrirler, bu sualia 
cen.bını arqtmnak, tetkik 
etmekle mqpl.. cebelütta
nk, Süveyf, Filiıtin ilih.. Sa
JIP dmuyorlar. 

Size eski bir fakra anlata-
Jlm: 

V akti1le, bir Anadolu kö
yüade, kaduılardan mürek • 
kep bir cem•at önünde, kili
aede 'Y&a: ed~ bir papaz fÖJ
le söze bqlamlf: 

c- Ey hatunlar.. Daim 
'1afından bir kütük yuvarla
nır~ nereye diifer, bilir mi· 
ainiz? .. » 

c- Bilemeyiz, papaz e
fendi..» 

c- Öyle ise, ben ıize bil· 
direyiaı: Bu kütük ya ovaya 
düter, ya dereye. •• » 

Bunun üzerine kadınlar 
hep bir aiızdan: 

c- Ah mübarek adam, ne 
ıüzel bildi, ne güzel bildi .. » 

Papaz tekrar sonnuı: 
c- Hava kararına gök· 

ten ne yaiar bilir misiniz?.• 
cc- Bilemeyiz papaz e

fendi, bilemeyiz .. • 
c-Öyle iae, ben aize diye

yim: Ya yaimur 7ajar, ya
hut kar ••• 

c- Ah mübarek adam ne 
pzel bildi, ne sü~I bildi .. • 

Papaz tekrar aormuı: 
c- Bir hatun bimile ol~ı 

aa ne doğurur?·• 
c- Bilemeyiz papaz efe- ~ 

di, bilemeyiz •• • 
c- Öyle i1e 'ben aize ı .i

Jeyim, Ja oğlan, ya kız dop 
nır •..• 

«- Ah mübarek adam, ne 
,OZel bildi, ne pzel.. • 

O aünki vau, bu auretle 
bitmit-· 

Bizim aiyui mullarrirlerin 
!&hmiılleri de buna benziyor. 
Fakat, okuJUCularan hiıleri, o 
vaa:daki cemae te benziyor 
IDtl, Ol'UIDI bilmem-

Acalta, okuyucular da: 
c- Ah, ne pzel bildi, ah 

:ne siizel bildi, diyorlar mı?.» 
R. SABiT 

Tr••••r, Tlaei 
lürell••• ,... " 
ıarıp Mr emil 

(1 ~ SaWlect. Devaa) 

:maa, yaka ve H)'uabaiı takmı· 
yacak ve ceketlerin yaka düjme
ı.ı •e ller umu ilikli olacaktır!. 

Emine, ltuu aykırı harekette 
w.....ıar .. p .. etle t~ziye edi-
lecekleri ve hatti iıten çıkarıla
cakları u ilive eluamuıtur!. 

Vatmu ve biletçiler İdarenhı 
it• prlp meeMırlyetl ae sibi bu 
tltlfilnce ile ke,.clujuaa uhyama• 
aı,ıar ve ltayret etal,lerdir. 

Bu hususta bazı ltiletçiler şua
ları liylemektffirler: 
•- İdare; her erkeğin tabii ve 

medeai bir lıakkı olan boyunbaiı 
takmakta bizleri aiçin menedi
yor?. Dilayanın her tarafında 
tramvay, etob6s hiletçileri, vat
maalan, keatrollörleri yaka, kra
vat taluaakta•ırlar. S.ara; yaka 
ve kravat takmak bizler için bil-
laaua yazua sıcak palerinde bir 
ihtiyaçta• ileri ıelnıektetlir. Çünka 
tramvaylardaki iHibamaa verdiii 
laararete itil' tle havuan aıcaklıiı 
iauınam e4iace biraz rahat nefes 
almak, teriaıizi kurutmak için ce
ket yakalarımızı a~tığımızdan kra· 
vat takıyortluk. Şimdiki emirle 
ceketia yaka düğmesini çözmek 
bile meaetlilmlştir!. Günde 9-18 
pat ayakta, sıcakta ve kalabalık 
aruıada çaltşanlarıa ter\~ikleri 
uman bir parça dinlenmek içia 
7akalaraaı açmalarıaı acaba i•are 
niçin bi9 kabahat; hem de iftea 
çıkarılacak katlar büyük ltir cü
rüm telikki etliyor?.• 

SON TELGltA~ Tram\'By İda· 
.resinin bu kararı vermesiade el-
1tette kendi noktai nazarı '\·ardır. 
Bunun yukarıki şikiyete -uran 
vatman ve bilet(iler tarafından da 
bilinmediği anlaşılıyor. İdarenin 
bu nokta~ ı ten•ir edeceğim uma• 
rı7.. 
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''O,,nlardan biri 
--1= Yazan: DİLARA AKÇURA =1--

•Ü• kendisine bir yolcu aramış 
bulamamıştı. Mah•un, kırgın dO.. 
nerken arkasından bır erkek koş
tu. Onu gerı çevırdı. Kadının es. 
mer yüz.ümı &e1lult btr pembelik 
yayıldı. Ve geçti ... O, yıne mah
zun, kıı:>gın bır hal aldı. 

Geldi. Halinden, tahtakalede 
yağ satan yağlı yakalı, ensesı liri 
kat, sevımsiz bır adamın yanına 
oturdu. Onu çağıran erlrek fll'ta. 
dan kayboldu .•• 

Bırahane kalabalıktı ... Radyo -
nun gliniltusü kadeh tıkırtıları. 

na, kadın kahkahalarına, erkek • 
lenn gusÔn seslerıne karışıyor, 
hır kaynaşmadır gıdyiordu. Öy • 
le ya ..• Saat on hın geçmiş .•• 
Gözler dumanlı, kafalar fıtıl... 
Bu kaynaşmanın sonunda hır k.ı. 
yamet kopmazsa ne ıyi... 

Sevimsiz adam, eğer doğru o • 
!ursa yağ tüccarı diyelım. Esmer 
kadına lüzumlu lüzumsuz iltıfat· 
lar g6sterıyor, liubali hareket -
lercle bulunuyordu. Fakat kadın 
gok durgun, kırık ... 

Üstelik öyle çekırıgen ki ... E
ğer siyah, çekik ışıklı gözleri ve 
bu harikulade gözleri süsleyen 
yukarı doğru kalkık kaşları ol. 
DlllSa ufak tefek vücudünün 
varlığı farkına varılınıyacaktı. 
Uzun kirpiklerının gölgeledıği 
gözlerinden hayatın ağır, acı ke
deri iikiyet ediyordu. Gillerken 
ona, kahkaha değil, bu gülüş, ya. 
pılması mecburi bir ifti bu kadı· 
na... Durgun, kınk o ıece içti 
içti ••• 

* 
Siyah gözlü kadın yine 'kırıktı. 

Zaten ona gülmek bir yüktü. İğ
nıli bir süs ... 

- Evet dedi. Hayatım çok b· 
"flktır. 

Hiç görülmiyen bir kahkaha 
attı, 

- Beni anlamak için mi uğra. 
pyorsunuz. 

Siyah gözleri 1.Şlklandı. Alev -

lendi. Yanıp söndü. Karşısında e. 
turan kadına dıkildi. 

- Siz beni niçin anlamak isti
yorsunuz. Ne faydası var? 

Siyah gözleri daha çok karardı. 
Yüzü daha çok mahzunlaştı. 

- Görüyorsunuz ki ben .O. ka. 

dırılardanım. İçmeğe, çok içmeğe 

mecburum. Her yolcunun arzu • 
suna göre değışırım. 

EğıldL Kadının kulağına fıs • 
ladı: 

- Değ~miyen yalnız gözlerin. 
Genç kadın siyah gözlü kadına 

acıyarak baktı: 

- Bu hayatı terket. 
Siyah gözlü kadının gözlerin -

den yaşlar döküldü: 
- İmkanı yok .• 
Başını ellerinin arasına aldı: 

- Beni kimse aramadı. Kimse 
alakadar olmadı. Siz beni tanıyor 
musunuz? 

Kinle gözleri parladı: 
- Evet. Ben Mısırlıyım. Tenim, 

gözlerim memleketimin yad.,,~rı. 
- Niçin memleketinizi terket. 

tiniz? 
Siyah gözler buğulandı. 
- Susun, bahsetmeyin oralar

dan. 
Genç kadın insafsızca hücu • 

ma geçti: 
- Galiba kalbinizi memleke

tinizde bıraktınız. 
Siyah gözlü kadın derın bir ib" 

çekti: 
- Ondan intikam alacağım. 
Sayıklar gibi söylendı: 
- O benim peşimden gelecek. 

Bu hayatta görecek. Benım çek
tiğim ıztırabın on mislini çekecek. 
Ayağa kalktı. Elini genç kadı -

nm omuzuna koydu: 
- Hayatımı öğrenemezsiniz. O, 

geçenleri kendim bik! unuttum. 
Sesi kırıldı: 
- Allaha ısmarladık. İçmeğe 

gidiyorum. Tesellim yalnız içki._ 
Yürüdü. Gitti ... 

BUGÜN 
MELEK 

aİCllA.RD GREEN - .BRENDA JOY CE GLADW 
G.EORGE - UcRARD DİKX 

ıinema11 gibi 4 büyük Sinema Yıldızını 
Şahane bir surette yarattıldan barlkull- KIRIK YUVA 
de güzol ve mti~ sahnelerle dolu 

Nefl.I bir plıeser takdim ediyor. BusOn saat 1 de lenzlltt4 matine 

Bafl&nuı. ea ırt-1 ~ filmi 

IGFAL 
Bat Rollerını kendllerı.e lı.as bir maharetle oynıyan 

HERTHA FEİLER ve HANS SÖNKER 

Her Seansta Ş A R K Sineması 
Salonunu tınlatan lakdır veolk11 tu1anlarıyle kaqılanmalttadırlar. 

••••• Btocün saat 13 de n Yum 11 .. tenı.lli Uı -ıbıe 

Mevsimin en büyük muva.tfakıyeti._ Sinemada ıimdiyc kadar çev
rilen en ruzel mıızıkli film ... Emt alslz bir zen&inlık. Btllün Rus ruhu bir 
Filmde .. 

ZABAB LEANDEB ve MABİKA B6KK 
tarafından emsalsiz bir tarzda yaratılan ve bu H"rta 

S Ü M E R Sinemasında 

Unutulmaz Bir Balo Gecesi 
tilm.inı siz de mutlaka ıörtmi.b:. Suarttl.er .içın 7erleruiıı.ı evveldeo aldırı· 
nız.. BugLin saat 1 de tenıiJAtlı matine. 

S A R A Y Sinemasında -
]:. .a...: bır muvaft. · kıyeUe &<L ter: lmekte olan 

ÖLÜM AGACI 
Fılmınl görı1'ıilz. Ba~ Rolünü oyruy:ın 

LIONELL BARRYMORE 
Slnemacılı.k hay nd•kı en bOyük ve en güzel lılmı oldu.ıtunu bizzat 
beyan edlyor Hayiltın hıstorını ve ÖIOmUn bOyiıklOtünü tasdilı: ve tu
vir eden bir filmdır 

lliveten: FOK. JUR- ·AL M• .ıtııya •aberlert. 

1 

.. ____ Bugün 1Ut 1 de teozilith matine IJlml••-t"-'· -
Bugün A 1R1 sinemada 

ıı01oiilunda son defa oli>l'Qi: 

aGYCK VALS 
PER -.um GRAVJ;Y - HİLZA 

KORU 
B\btlıik mu!oı.llı;;i ve dans Ulml, 
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1 - Habcsıistanda : 

İtalyan ordusu biri Cinımada, 
diğerı De iye nuntokasıııda ol
mak Üzere iki grup halinde İngi
liz ve Habeş kıt'alarını meşgul et· 
mıye devanı ediyordu. Şimaldcki 
grup, Desiyenin işgalı ı. e dağıtıl· 
mış, 2400 esir alınmış, geri kalan
lar dağlara atılmıştır. 
İtalyan Başkumandanı d'Aosta, 

eşyalarını bırakarak bir tayyare 
ile şimale kaçmıştır. Kaçan bu 
kumandanın İtalyan döküntüleri
ne harbe devam için nasıl bir tali· 
mat verdiği meçhuldür. Fakat İn
gilizleri meşgul etmek maksadi!e 
İtalyanların daha küçük gruplara 
ayrılarak çete muhıueheleri yap
maları çok muhtemeldir. 

Cenupta Cimma mıntakasında
ki İtalyan grupu her taraftan iha· 
ta edilmiş vaziyetteydi. Buradaki 
muharebeler hakkında tafsilat yok· 
tur. Bu İtalyan grupunun vaziyeti 
daha fenadır; ric'at edecek açık 
bir istikamet kalmamıştır. Hep
sinin esir edilmesi beklenebilir. 

Hür Fransız kuvvetleri Fransrz 
Somalisinin cenubunda toplanmış 
bulunuyor; İngilizler ve General 
Dö Gol Fransız Somafüini Hür 
Fransızlar tarafına iltihaka davet 
rdiyorlar. Bu mümkün olursa, İn
gilizler Libya cephesi için bura
daki kuvvetlerden de istüade e
debileceklerdir. 

2 - Llhyada: 

Almanların Trablus limanına 
kıt'a nakline muvaffak oldukları 
anlaşıldıktan sonra İngiliz donan
ması Sicilya - Trablusgarp deniz 
yolunu sıkı bir ablukaya aldı ve 
limanı on gün zarfında bava kuv· 
vetlerınin iştirakile 30 defa bom
bardıman etti. Limanda ve açık su
larda erzak, cephane ve petrol 
yüklli gemiler batırmağa muvaf· 
fak oldu. 

İngilizler Tobruk gibi SoJlumda 
da vaziyetlerini takviye etmek is
tediler; fakat muvaffak olamadı· 
lar. Bu teşebbüs üzeme Alman -
İtalyan zırhlı birlikleri 27 nisan 
akşamı l\lısır hududunu üç kol 
halinde geçtiler. Bu ileri hareke
tin geni liği arndaki boşluklarla 

beraber 25-30 kilometre kadardı. 
Fakat İngiliz hafif kıt'alarının hır· 

palama hareketleri, İngili;ı; tayya
relerinin faaliyeti, iaşe müşküliitı 
ve kum fırtınaları dolayısile bu 

ileri hareket, 7-8 kilometre mesa
fede durdu. Fakat bunun neti<esi 
olarak Sollum mıntakası tamamile 
Almanların eline geçti. 

Alman - İtalyan muhasara kuv· 
vetlerinin Tobruk kalesine yaptık· 

·-- fstanbulu Gaşyeden ••• 
IUtlNİR NUREDDiN'bı 

Uhuti Şırkaları 

SADETl'İS KAY';Alt'ın 
ne.fit besteleri 
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Habeşistan ı.n 
Cenubunda 
Cimmada bu
lunan bütün 
kuvvetlerin 
esir edilmesi 
beklenebilir 

Almanların Mısır 
hududuna varma
ları, lngilizlerin or· 
taşarkta kuvvet
lerini tophyabile
c ekleri zamana 

rastlamış tir 

Yazan:~ 
ekli Kurmay 
Subay 

)arı 8 hücum muvaffak olmadı. 

Müdafiler şiddetle mukavemrt et
tiler ve zayiat verdirdiler. Son hü
cum şimdi devam etmektedir; Al 
man - İtalyan zırhlı kıt'aları bazı 
yerlerde dış müdafaa hatlarına gir· 
nı~ğe muvaffak olm~larsa da, 
muharebenin sonu henüz belli 
de~ildir. 
Almanların Mısır hududuna var

maları, İngilizlerin orta şarktaki 
kuvvetlerini toplıyabilecekleri z:ı· 
mana raslamıştır. Tobruk, Alman
İtalyan ordusunun ayağına takıl
mış biı köstek vazifesini görmek
tedir. Almanlar bu kaleyi diişür
meclikçe ileri harekete devam e
demiyeceklerdir. 

3 -Yunanistanda: 

İngilizler tahmin ettiğimiz veç· 
hile bütün limanlardan ve açık 
plajlıudan istifade ederek 60 bin 
kişilik ordunun 45 bin kişisini ır
kip ve nakle muvaffak oldular. Bu ı 

irkiipta nakil vasıtalan, ağır mal
zeme ve vazifelerini muvaffaki

yetle başaran artçılar feda edildi. 

Ege denizinde Almanların ada 
işgali hareketi Limniden sonra 

durdu. Buna mukabil İtalyanlar 
paraşüt kıt'alarilc Kefalonya ve 
Zanta adalarını işgal ettiler ve 
Lokat adasına Arnavutluktan dö· 
nen piyade kıt'aları çıkardılar. Al-
manlar Girit şimalindeki adaları 
ele geçirmek ve Yunanistandan 
iktısaden istifade etmek maksadi-
le Atinada Epir ordusunwı tes
limini imza eden kumandanın ida
resinde bir Yunan hükumeti kur
dular. Eski hükumet, Giritte bu· 

rol oynıyaeaklardır. Giritte İngi· 
!izler kuvvetli hava te ekkülleri 
bulundurmak mecburiyetindedir
ler. Almanlar J\lo~a cenup liman
lıuında hücum botları için üsler 
yapacaklar, ihtimal paraşüt kıt· 

'aları indirmek suretile işgale ça
lışacaklardır. 

4 - Garbi Akdenizde : 

Cebelüttarık yeni bir Alman ta
arruzuna maruz bulunnuyor. Bu 
deniz üssü, Almanların eline ge· 
çerse, Akdenizde İngilterenin va
ziyeti fenalaşacak, Mısırın ve Sü
veyş kanalının müdafaası müşkül 

olacaktır. Almanya Fransadan 
donanmasını ve Alman kı'alarına 
İspanyaya ve Afrik sahiJlerine yol 
vermesını ıSJyor. İspanyayı da 
mihvere iltihaka çalı ıyor. Bu siya
si tazyiklerden başka Almanya as· 
keri tedbirlere de girişmiştir: Pire
ne geçitlerinde Alman kıfaları 

toplanıyor, diğer taraftan mahut 
Alman seyyahları İspanyol Fasına 
akın etmeğe başlamıştır. 

Almanya, Cebelüttarıkın ilkön
ce elde edilmesinin bata olduğu
nu anlamış, bu sefer Cebelüttarı
ka inmeğe ve Septe boğazına ha
kim olmağa azmetmi görünüyor. 
İngilizler bu tehlikeye karşı Ce
belüttarıka General Gortu ku
mandan tayin etliler ve kuvvetli 
bir filo gönderdiler. En iyi mü· 
dafaa tarzını bulmak ve alışmak 
maksadile kale mıntakasında ma· 
nevraları yapılmaktadır. Cebelütta 
nk tesirsiz bırakmak tehlikesi var
dır. İngilizler teşebbiisü ele ala
rak bilhassa Elceziras ve İspanyol 
Fasında Septe ve Tanca mev kile
rini işgal etmelidirler. ikinci ted
bir, Fransız donanmasının Cebe
liittarıka karşı kullanılm~sına ma· 
ni olmaktır. Yani Cebeliittark ve 
Septe boğazında hakimiyet Atlas 
muharebesini kazanmak için de 
lazımdır. 

5 - Atlaıı denizinde: 

Amerikan harp donanması, Al· 
manyaya karşı İngiliz donanma
sının yanıbaşında vazife almış 
bulunuyor. Amerikan harp gemi
leri, A1manyanın harp mıntakası 
ilan etiği sahalarda da devriye do
laşacaktır. Amerikanın bu hare. 

keline mukabil, Bay Hitler Ame
rikan gemilerinin de batırılacağı
lll ilan etti. 

Atlas muharebesi, şimdiden Al
manyanın aleyhine dönmüştür. A
merikadaki bütün fabrikalar se
ferber edilip askeri hale konduğu 

Sa.hhar tereınümlert· 

Ve FERDİ TAYFUR'un dfiler-
4.e dola..'fA.n harikuliıde takllUerll• 

İklncl Haftn gösterilen 

, lunmaktadır; Girit ve şimalindeki 
adalar müdafaa edilecektir. 

' 2aman Atlas denizindeki muha
rebeler çok şiddeli olacaktır. At
lasda Alman işgalinde bulunan bir 
tek ada yoktur. Hava ve deniz va
sıtaları, nihayet Avrupa sahille
rindeki esas üslerine bağlıdırlar. 
Amerikanın yardımı ve iş birliği 
karşısında Almanyanın Atlasta 
deniz üstünlüğü temin etmesi muh. 
temel değildir. Bu iş ham madde
ye, petrole ve zamana bağlıdır. 
Amerika harbe girmek üzeredir. 
Bunun neticesi şudur: 

BİN BİRİNCİ 
GECE 

AlEMDAR del!ITTIJ 

Ancak bir kaç gün daha gösteri
lecektır. 

Aynra: 
Se1redenlfli hf'yttandar~ dond• 
ran Mt-ıfhur Pollı. Ratiyeal 
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Sineması.na kofuyor? .. 
B~ mu,tarıp dünyanın tilmt 

Mukaddes 
Vazife de 

Lionell Barrimor 
Htr kalbi ntretıyor .• 

Türk\J<I SiılUdur. 
A;rnn: 
Çıldır .. 17a cııJdiıruclJ Dibi 

Son vaziyet şudur: Ege ve şarkı' 
Akdenizde mihver istila hattı 
(Mataban burnu - Rodos) hattına 
varmıştır. Bu itibarla Giridin ve 
Kıbrısın sevkulceyşi ehemmiyet
leri artmıştır. Bilhassa Girit ada
sının ve şimalindeki adaların mü
dafaası şarki Akdenizde mühim 

Harp, Bay Bitlerin Alman miJ. 
leline vadettiği veçble, 1941 so
nunda bitmiyecektir; Atlas denizi 
kat'i netice yeri idi. Amerika b 
kat'i netice yerinde İngiltereni~ 
yanıbaşında fiil harekete basla
mıştır. Bizce en miihim nokta bu
dur. 
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Yazan: OSMAN CE 
Tefrika • 

Yanımda davul zur a 
mayınca kat'iyyen git 

ain içi ve ünü seyircilerle bir pa
aayır yerine döndü. Bu aralık Ba
lat çarşısında devriyeye çıkan zap
tiyeler meyhanenin önündeki bu 
kalabalığı görünce hayretle kapı
dan içeriye daldıJar: 

- Ne var burada, ne oluyor, 
Karagöz mü oynuyor?. 

Rafael: 
- Yok hokkabaz oynuyor, hok· 

bbaz!. 
- Ulan domuz kel, bayram de

ğil, seyran dei;il, ne hokkabazı bu 
böyle?' 

- Onu sen ağaya sor, •itaya!. 
- Hangi ağaya? 
Karşısındaki Bekriyl göstererek: 
- İşte bu ağaya!. 
Zaptiyenin biri Mustafaya çı

kıştı: 

- Nedir bu yaptığınız maskara
lıklar ki bu ahali dolmuş buraya? 

- Bezirganla çırağı nargile içi
yorlar da!. 

Zaptiye nargilelerin içindeki ö
lü balıkları görünce: 

- Ulan sz sapıınız mı, hiç ha· 
lıkla nargile içilir mi?. 

- Dua et ki hemşerim, aklıma 
balık geldi. ya yılan ~lseydi, kim 
bilir şimdi korkudan bezirganın ha·( 
li nice olurdu?. 

- Haydi bakalım, pal·dos bu 
maskaralık, ahaliyi izinsiz olarak 
buraya topladığınız için siz de kal· 
kın meyhaneci ile birlikte doğru 
karakola!. 

- Ilem~crim görüyorsun ki be
nim kalkacak halim yok. Eğer la· 
'"1Dlsa sen karakolu bur~yn getir!. 

- Ne baltettin, ne haltettin?. 
(Elindeki kamçıya davranarak) 
kalk diyorum sana!. 

Mustafa ayağa kalkarak!. 
- Kalktım!. 

- Düş önünıe!. 
Kendini yavaştan yere atarak: 
- Düştüm. 

- Bu herif deli midir nedir böy-
le!. Kalk ayağa be herif!. 

Kalkarak: 
- Kalktım!. 

- Düş önüme. 
Tekrar yere tarak: 
- Diiştüm işte!. 
- Ulan hacıyatmaz mısın be 

herif!. 
Tekrar yere yatarak: 
- Hemşerim, senin anlıyacağın 

ben küfesiz şuradan şuraya bir a
dım bile atamam!. 

- Nasıl küfesiz? 
- Büyük bir küfe getirir, beni 

içine oturtur, bir de hamalın sır· 
tına verirsiniz, ben bu gece bu
radan karakola ancak öyle gide· 
. ' rım .• 
- Ya, pekala. çabuk uradan bir 

küfe ile bir hamal getirin bana!. 
Biraz sonra, geniş bir kiife ile 

iri yarı bir hamal meyhaneden i
çeriye girdiler ve zaptiyeler Mus
tafayı koJlarından tutup kiifeye 
yerleştirdikten . onra, onu hama

lın sırtına yüklediler. Fakat bu 
sefer de ortaya ba ka bir mesele 
çıktı. Mustafa hamalın sırtında ve 
küfenin içinde barbar bağırıyordu: 

- Yanımda davul zurna olma
yınca kat'iyyen gitmem!. İlle davul 
zurna isterinı. 

Nihayet o da oldu. ııı<) 
biraz ilerisindeki çingeo< 
lesinden bir davul, zurnJ 
ve önde davulla zurna, ar 
malın sırtında ..e küfe içiııl 
tafa, daha arkada l\Jarpuçı' 
meyhaneci Rafael ve ı• 
olduğu halde alay yola 

Yolda karşılarına iki ta 
deliyerek evine gitmekte 
sarhoş çıktı ve l\fustafa b 
riince: 

- Yuuuf! dedi, sarhoş.' 
amma da yalpalıyor ha!. 

Zaptiyeler o sarlıo~u d• 
ye kattılar, karakolun yol~ 
tular. Karakol kumandan• 
fayı tanıyordu \'e ıatcn [il 
nın bu gece ilk defa Balat 
Rafaelin meyhanesine geld 
orada türlü alay !ar çık• 
duymuş olan kumandan 
leri oraya gönderirken onl 
laklarıııı hükmü~. kendisi0 

dovranılmamasını, nasıl i~ 

rakola o yolda getirilnırsit 
bih etmişti. Seden sonra, 1 
ağasının kar!.?ısınn oturtul•' 
talaya ağa sordu: 

- Bu gece buroda mı ~·· 
tersin, yoksa zaııti~·e kap•· 
ıönderelinı seni?. 

- Vallahi, altımda kiift 
feııin altında hamal, önfı 
davul, zurna olduldan •~ 
terseniz cehennemin dibiıı' 
derin giderim. 

Jf 

Karısı Mustafayı ~ 
dan paşaya şika 

ediyor. 
Paşa harem dairesinde ,·t~ 

efendinin yanında Gülnib• 
liyordu: 

- Demek dün gece yar~ 
hamalın sırtında kiife ile ı:• 

- Yalnız kiife ve hamal t 
ne neyse, önde de da,·uL 
vardı!. 

- Ne, davul zurna 1nı ,-s 
_. E\·et davul, zurna \'ard 

lahi efendim, dün gece biiliV 
nuya kom~uya rezil, rüs\·u)' 

- Peki, Lıı halde gelirkeU 
kendisini zaptiyeler falan 
miş mi?. 

- Aman velinimetiın tf 
zaptiyeler de onu gi;rdiih'1 

di, sizin adamınız diye ktıı' 
bir1ey yapmıyorlardı ki zat 
lata kulesini •atmıya kalkl 
man. Haliçte nara· attığı 1' 
hep siz kurtarmıştınız kcU4 
İşte şimdi de size güvcn.r•ı 
tiye filan dinlenıi)·or be> b•~ 

- Peki, ne yapalım ~i 

- Artık siz bilirsiniz!. 
- Bari seni ondan ay ıra1' 

kurtul!. 
- Aman nasıl olur efendi' 

şimdi hamileyim, yakında 
ğomuz dünyaya gelecek!. 

- Öyle ise çapkını bir u1 

için Kayseriy·e, Sırnsa falaU 
ça bir yere .!->Ürelin1!. 

- Ah. nasıl olur, o orad• 
burada ne yaparız?. 

(,o..rk ... 
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haktaki İngiliz kuvvetleri ile 
ak kıt'aları arasında muhasama-

~l\ .. bifliil ·başlamı.ş olması, harp 

lıakta Habbaniye tay
yare üssü civarında Irak 
ve İngiliz kuvvetleri a
rasında askeri harekat 
başlamıştır. Irak Bll§ve
kili ne§rettiği tebliğde 
harekatın muve.ffakıyet
le devam ettiğini söylü
yor. lraktaki İngiliz ka
dın ve çocuklarının ço
ğu Suriyeye geçirilmiı
tir .. 

Finlarıdiy~' da ki Y unanistanın 
nikelleri Alman· tahliyesi esnasın-

ya işletecek da maceralar 
Berlin 3 (A.A.)- Yarı resınl bir 

kaynaktan tebliğ edilıyor: 
ıı,lcımını buraya da sıçratmı;;t.r. 

k· Irak ku ,,vetleri, Bağdat tan 190 
b iloıı:ıetre mesafede bulunan_ Hab
f anıye tayyare meydanna dun şa
ak Vakti topçu ateşi ile taarruza 

====== Altnan hariciyesine sorulan bir 
suale cevaben, Petsamodaki nikel 
madeni hakkında alakadar hüku· 
metler arasında teknik müzakere· 
ler olmaktadır. 

Londra 3 (A.A.)- Köyler: İn
giliz kıt'alar1n111 Yunanistanı tab
liyesi zamaııında, bin kadar İngi
[z askeri Rafya sahiline inmişler 
ve kendilerini götürecek gemiyi 
~4 saat beklemişlerdir. 

' geçmişlerdir. 
I' 13u hususta şimdıye kadar aL
p narı tnalümat şöyle hulasa edilir.;. 

• 
o 

ti 

. Irak - İngiltere muahedesi mu
~ıbınce, İngilizler Basraya ç.ıkar

klan askeri tamamlamak- üzere 
i\ıncı bir kafile asker daha gelir
~ltıeri zaman, Irak hükumeti çı
arııan kıt'aların transit olarak 

€eçll:ıedikçe, diğerlerinin çıkma
~ tnüsaade etmek ist.emenilijtir. 

Undan maada. Habbaniye tayya
re üssü civarına asker tahşit edil
lııi lir 

. İııı:iliz hiikıimeti muhahede mıi-
e 1· f • :ıı.ce, me\'cut l•.aklarını r.ı._;JJ . ..ı.-
aza etmek ve başlanılan işe de,·am 
e'ıtıek niyetinde oJdugundan, bu 
husustaki noktai nazarını Bağdat-

o' ta;u elçisi vas. \asile Irak hukı'.urıe
tıııe tekrar bildirm:iı; ve bir hadi
se Ç'kmaması için Rabbaniye tay
Yaı-e üssü civarındaki Irak asker
lerinin çekilmesini ısrarla iste
lnİ<tir. 

' 

llalbuki buradaki askerler geri 
r•ki!mcdikleri gibi, kumandanı da 
İngilizlere bir nota göndererek, l 
llskerı harekatta bulunulduğu tak
dirde ateş-, ·mak mecburiyetinde 
4ıacağım bildirmiş ve filhakika 
ates de açm:ştır. Bunun üzerine 
lnl'ılizlcr de mukabeleye geçmiş
ler. bu suretle harp başlamıştır. 
Şi!l'ldive kadar netice hakkında 
rııa1ı:ı,;;at gelmemiştir. 
BAŞVEKİL BİR TEBL1C 

NEŞRETTİ 
. lrak Başvekili Reşid Ali Elgey
laıu, n~rettiği re>mi bir tebliğde, 
lrak hükumetinin Ingiltere i:U. ih
:ilafa düşmemek için elinden ge
~nı yaptığını, fakat memleket 
h4kuJı: ve emniyetine tecavüz eden 
~arekiıtın kabul edile~iveceğini, 
ngılızlerin hasmaııe bır vazıyet 

•larak tahrikatta bulunduklar·nı, 
0'ııaenaleyh Irak hükumetinin de 
llı~rnleketin emniyetini müdafaa 
için tedbirler ittihaz ettığini bil. 
dll'rnistir. Tebliğde, askeri ha:'e
kiıtın başladığı ve muvaffakivetle 
~•vaın ettiği bildirilrırekte ve mil
et sükunete davet olunmaktadır. 
Lo~DRA RADYlOSUNDAı'll 
IRAK MtLLETİNE HİTAP 
Londra radyosunda Irak mil -

Dünya vaziyeti 
karşısında 

(l ine~ Sahifeden Devaml 

lı Sovyetler Birliği, emperyafut 
•rb'n kudurmus dal.gaları tara

~l\dan yapılan hÜcumiara iyi mu. 
avemct etıniştir 
Sowe\ler Birlığinin Stalin ta -

•arınd-an takip edilen hakimane 
dış si} aseti SoyYetler Birliğini as
k.eri istilalara sürü1demck üzere 
:E:ınperyalistlerin çevirdikleı:i ma
lıevraları akamete uğratmıştır. 
ı-akat harbe iştirak etmiyen Sov
i'e!ler Birliği hudutlarının öte -
~;ilde cereyan eden h5diselere 
•kayt kalamaz. Çünkü hüküme -

titıı.izin dış siyaseti Milletler ara -
sıllda bir sulh siyaseti ~-a!anımı -
~ıı. emniyetini koruyan bir siya. 
•ettir. 
. :Fakat Sovyctler Birliği kapita

'.i->tıerin etrafoıı sardığı çember 
içinde ya amaktadır. 

Sovyet milletleri, bazı empe!" -
;.~list zümreleri 11 Sovyetler Bir -
1llitıi harbe sürüklemek husu -
~tnda besledikleri ümidi hala ter-
~trııediklerini biliyor. Bunun için

~'.1: ki iktısadi varlığımızı ve mü.. 
"4laamızı h-er türlü Yası talara mü. 
;acaat ederek takviye etmek iş?· 
''thn:zin başlıca vazifesidir. 
İCız1lordu ve donanması partiırin 

'e hü..1<umetin ,-erdiği !a'lmata u
'.l'a k ve zaır.anırnız harbin'n en 
~ak n ~elicelerinden ı-e tekniğin~ 

en I•tıbde rdilmek sure:Ue yeıı.ı 
{ ıller mucibince tal'm yapmak -
adır. 

.. 
rzusuna ram 
olmıyan 

t,., ( 1 ine! Sa:Mf~dm Devam) 

~likeli surette yaralamış ve kaç
~~sına mani olan Duran. Hasan ve 
~9eYin isimlerinde üç kisiyi ya
ttı. rıuş ve cezasını asılmak sure -

°"11m~tm-. 

Jetine hitaben bir beyanname O· 

kunmuştur. Bu beyannamede Re.. 
şid Aliyyülkeylani hükıimetin~n 
gayrimeşru bir hükıimet oldugu 
ve muahedenin icaplarına rıayet 
etmediği ve bundan başka Mihver 
devletlerinin teşviki iie de hare
ket ettiği söylenmiştir. 
KEYl.ANİ HÜIIBMETİ ALMAN
. YADAı"lf YARDIM İSTEMİŞ 

İngiliz radyosu Irak top<;usunun 
Rabbaniye tayyare meydanını 
bombardımanından bahsederk1'n, 
Reşid Ali Elkeyliıninin iktidar 
mevkiini eline aldığı zaman, In
giltereye karşı koymak uzere Al· 
manyadan yardım istemış oldu
ğunu da söylemiştir. 

İngiliz kadın ve çocukları Irak 
süvari polisinin muhafazası al -
tında Habbanıyeye getirilmiş bu
lunuyorlardı. Bunlardan bir kıs. 
mının şimdı Suriyeye geçmşi ol -
dukları anlaşılmaktadır. 
IRAK ORDUSU\NUN KUVVETİ 

NE KADAR? 
Irak ordusunun iki piyade tü

meni. üç jandarma alayı. bir mo. 
türlü tabur ki ceman 60 bin kişi 
olduğu tasrih edilm1'ktedir. 
TOBRUK ÖNüNDE ŞİDDETI.İ 

MUHAREBELER 
Ortaşark İngiliz karargahının 

tebliğine göre, Tobruk'un dış mü.. 
dafaa hattına karşı iki günden -
beri başlamış olan taarruz devam 
etmektedir. Taarruza bilhassa İ
talyan kıt'alarının iştirak ettiği, 
en ziyade dış müdafaa hatlarının 
cenup ve cenubu şarkisine hü -
cumlar yapıldığı anlaşılmaktadır. 
Son haberlere göre, bu taarruz -
lar püskürtülmüş. 11 tank tahrip 
olunmuş ve İtalyanlara zayiat ver
dirilmiştir. Taarruzun §iddetli ol. 
ması, Mihver kuvvetlerinin cena
hını tehdit eden 1>u kalenin be. 
hemehal iskat edılmesinin isten. 
diğine delildir Bununla ber.aber 
Tobruk'un iç kalelerı daha müs
tahkemdir. İngiliz filosunun kara 
kuvvetlerine yardım edip elme • 
diği hakkında bir haber gelme -
miştir. Ancak taarruzu himay-e 
için gelen Alman a\•cı tayyare -
!erini İngiliz avcıları önlemiş, vu
kua gelen hava muharebesinde 
üç Alman avcı ta~-yaresi düşü -
rülmüştür. 

Balkanlarda 
Vaziyete bakış 

{ ı ine!: Sahif~den Devam' 
Yun.anistana lki Anz:ak l."e İngiliz: 

-fırk:ua getirilmişt. Bunların yek:ünu. 
tiO bin k.4i tutuyordu. HaJb k.-ı karşı
larında 20 jüşman fu·kası -..ard· .. Bun
l.urın i<'intle zırhlı [ırkaLır da bul ... nu
yn ı. BL~nd.ın ba k,ı İr.gı\i7.1er bin · 
tayyat~<"' \ e 8000 ;ınka k<: "'t 1."l>Y- ı 
mak oecb ycl n e kc.lmt.Şlardı. 

Yl Mn · t n h rbt nefe{'lenmıs ol
makla ber3b('r. İngtliz gazeteler· bu 
tarbi biı· hnn1ao:et de-.,t·ı ll:& oldrak 
gö!'>lerıncktedirler. 

Son gelen h~berTerde çekilen as
kerlel'in 40 - 4:5 bin kişi olduğu an

laştln11şhr. Buna göre Ingiliz zay.iatı 
15 _ 19 bin ki.ş arasuıdadtr. Bunla
rın 500 ü denizde kaybolınuştur. 

YUGOSLAVYADA PATRİK 
TEVKİF EDİLDİ 

Yugoslaç Patrig.i. Gavrilos Alman
lar tarafindan te\.·klf edılm.i.stır Al

manların Atinadaki Ortodoks kilısesl 
ile de iyi mi.ina5iel>ette buJunmadıkla
rı anlaş1hnaktadır. Pat.r.i.k. :yenl Yu
nan hükl1metınt k ııan Çolakoglunun 

yeınin nıeı·a:;iminde bı..ı.luoamıyaaığını 
bildirmiş1ir, 
Almanlar~ Sırbis:t.anı :şimdilik ko

miserlerden ınUf"t'kkep blr hey'etle 
idare etmiye karaı- v&m'işlrdir i\.ta
carlarla Bulgaı·lar kendılerıne verilen 
top"!'::ıklarda yeni idareyi k~rm.IJ'a uğ
TZ~·~1aktadırlar. 

B<."LGAR KRALI YENİ 
TOPRAKLARI GEZDi 

Bıılg.ar Kralı Bor s gal edilen mm..
ta.kada zjyaretierde bul nm:Jkta.d.ır. 

Bulgar gazeteleri, artık Bıugarlarm 
emellerine ka <UŞ klarmı yazıyorlar, 

Fakat ,zo:a» gD.zetesi Ohri gölünden 
Kaı-adenizc \'e T :ı· d:ın Egeye l..~dar 
uza.nan buyuk Bıı g,ır :;;tanın )'2Şiya
bilınc<:.i iı;~n ınllli \·..ılıdete iı::aret edf!
rek, daWlJeki ihtll:lfJJrın artık kal
dırılmasını yazu1aktadır. 

* Vişi 3 (A.A.) - İyı ha~:r a.. 
lan Fransız mahfillerınde ogre -

nildiğine göre Am:ral D~d~n ~ 
haftanın sonunıia \•eya onumuz
deki haflanın b&iında Paı-:.se gi. 
decektir. 

İmtiyaz, madenleri işletme şart
ları ve hukuki şartlar etrafında 
müzakerelere devanı cdilme~ti!dir. 

Yunanistanda 
!1 ine! Salıifrden Devam) 

!ara nazaran Almanlar hücuma 
başladıkları zaman Yunanistan
dakı İmparatorluk kuvvetlerinin 
m~vcudu 55,000 kişi idi. General
den alınan malumata göre Yuna
nistanda bulunan biıtün hasta ba.. 
k:ıcı kadınlar İske~deriyeye dön -
müşlerdir. 
POLONYA TAYYARELERİ DE 

HARBE İŞTİRA ETIİ 
Londra 3 (A.A) - İngiliz rad

yosunun verdiği bir habere göre, 
bir Polonya tayyare filosu Yuna.. 
nistan muharebesine ıştirak et -
miştir. Polonyalı tayyareciler bu 
vesile ile tekrar temayüz etmiş
ler ve Yunan gazeteleri tarafın -
dan sena edılnıişlerdir. Yunanis
tan muharebesinm kahramanla -

nndan biri de bir Polonya avcı 
tayyare filosuna kumanda eden 
Jan Pornipaovski'dir. Bu pilot 36 
Alman tayvaresi düşürdükten 

sonra Yunanistanda kahramanca 
ôlmü.ştür 

Suraski kumaş 
u 

magazası 
{1 incl Sahifeden Devam} 

koyduğu ve bu şekilde 40 bin !i .. 
ralık satışta yüzde 125 nisbetinde 
gayrimeşru kar elde ettikleri an
laşılmıştır. 

İki maznun dün akşamki sor -
gularında bu iddiaları inkar et -
mişl:er ve mevkufen muhakeme.. 

leri kararlaştırılıp saat 20 de tev
kifhaneve 2'iinderilm~lerdir. . .. 
Vilayatin bu sa

bahki tebliği 
(1 ine! Sa.Wfcd.e.n De\'a.m) 

Trenler Haydarpaşadan 12,30 ve 
16 JO da hareket edecektir 

. VİLAYETİN TEBLİGİ 
ViUyetin bu sabah neşrettiği bir 

tebl.ig mucibince 5 Mayıs Pazartesi 
sabahı q:at 10 da Ttralc vapuru 4361 
nıımnradan 4-160 nuınaraya kadar olan 
4.60 yolcuyu Gala.ta nh tunuıda.n alıp 
Mudanyaya göture-cekt:r 

Salı gUnü de ayni saatte 4461 den 

456R n ımaraya kadar olanlar hareket 

1 
NAKLİYAT GUNLERi 

DECİŞTİRILDİ 
ts:anbul Vilayetinden tebliğ 

dilınişltr: 
e- ı 

Bırinci kaF1e olarak ınecca -

iıen Anadoluva gidecekler için 
tertıplenen liste az yolcu gitme -
sinden dolajl'ı aşağıdaki şekilde 

yeniden tertiplenmiştir. 
1 - 5 mayıs 941 pazarl1'si günü 

saat H de Bartın istikametine gi. 
decek olan Tırhan vapuruna mü
rettep yolcuları Aksu vapuru ay
nl gün saat 18 de gösterecektir. 

2 - 6 ma~·ıs 9-H günü Ankara 
vapuru ile saat 18 de Samsuna 
kadar gidecek olan yolcular 8 
mayıs 941 perşembe günü saat 18 
de kalkacak dan ayni '"apur ile 

gideceklerdır. 

3 - 9 mayıs 9-U cuma günü sa

at 18 d:r }ine Samsuna gidecek o
lan Tırlıan vapuru o günü hare. 
ket ettirilmiyerek 11 mayıs 941 de 
Anlrara '"'puru ile gidecek olan 
yolcularla birlikte bu tarihte Ak
su vapuru ile hareket ettirile -
cektir. 

BiJıaenaleyh 6 ma,·ısa mü.ret -
tep yolcular, 8 mayıota \'e 9 ma. 
yısa mürettep yolcular da 11 ma.. 
yısta hareke e<leceklerdır. 
D1.'Sl'. İ 'l"APUILARIX 
l"GRAXADIGI İ"tll:ELELERE 
SEVK!Y'\T 

Paıa:-17. yolcular1n nakline tahsis e--
dilen hıJ~~ı , .. >\.l.t "" ı uğıan.;. dığı 
i kelelere gldttek olan k·rr. eler de 7 
l!ııI.avıs1an lti~ren İ!itanbu:dan gıde
rekİeri isk.eltlere ilk kalkacak ncrma1 
sefer yapan ,,·apura e'~erindelri para
sız biletler~ bitıecelderdir 

Denizyotlan idaresi, 11 l\'Iayısta 
Haydarpaşad.an b::.şlıyacak Demiryol
Irı yo1culannı da Koprüden Haydar
paşaye hı1~st vapı.ıriacla ve param. 
nakledocektaT-

Almanlar bunların garbmdan 
geçen yolu işgal etmişler, fakat 
tarlalarda ve çalılar arasında sak
lanan İngilizleri görmemişlerdir. 

Nihayet bir İngiliz torpitosu gö
rünnıüş ve bunları almıştır. 
Diğer bir İngiliz .uıüirezesi de 

bir köye gelm~, buradaki Ynnan 
jandatn1ası Alnıan neferlerini al
datarak İngilizlerin sağa gittiğini 
söylemiştir. Halbuki ingilizler so
la gitmişlerdi. Bu suretle esir ol
maktan kurtulmuşlllrdır. 

* Vişi 3 (A.A.) - Fransanın 
Madrid büyük elçisi B. Pietri va

Zİ}"'t h•kkında hukumet.e ızahat 
vermek üzere Vişiye gelmiştir. 
B. Pietri birkaç gun Vişi'de ka -
lacakttr. * Lizbon 3 (A.A.) - Arjantin 
Hariciye Nazırı B. Ruizgimezok 
Dün sabah Excambion Amerikan 

vapuru ile Amerikaya hareket et. 
miştir. 

Mecllste iki yeni 
kanun llylhası 

Ankara 2 (Telefonla)- Hüku
met tarafından Meclise yeni ka
nun layihaları gönderilmiştir. Bun
lar arasında inhis::ırlar umum ınü
dürliiğü 1939 111all yılı kat'i hesabı 
ve ordu subaylar heyetinin terfi
ine ait kanunun üçüncü madde
sinin (E) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkındaki kanun layihası ile pa
sa110rt kanununun 10 uncu mad
desiuin tadili hakkıııda kanun la
yihası vardır. 

Diğer taraftan askeri ceza ka
nunununda mevcut hu5usi atil
larm mana ve şümulünün tayini 
hakktnda Başvekalet tezkeresi a
liıkalı encümenlere se\'lı;edilmiş

tir. 

Harp Vaziyeti 
( 1 bıct Salılfcdcn Devam) 

kezi kalenin garp ve cenubu gar
bi hatlarına tevcih edilıni§Lir. Al
nıaıı - İtalyan zırhlı kıl'alarmdan 
bazıları kalenin dış müdafaa hat
larına girmeğe muvaffak olmuş
lardır. İngilizler bir noktada mu· 
kabil hücum yaparak taarruzu 
geri püskürtmiişlcr ve 11 tank tah· 
rip ederek ağır zayiat verdirıniş-

lerdir. 
Öyle anlaşılıyor ki bu laarrm, 

en.-e!kilerden daha kuvvetli ve 
dah.a büyük mikyasta yapılan bir 

taarruzdur: miid_a(iter bu taarrUZ11 
da kırarlarsa, biiyük bir iş gör
mfu; olacaklardır. Zamanımız harp• 
)erinde bil' müdafaa mevziini ''"e
ya bir kaleyi topçu ile himaye ka
fi gelmemektedir. 

Bu harp, bize buna öğretmjştir. 
Müdafaa mevziinin veya kalenin 
ha,,a kuvvetlerile de himayesi ve 
desteklenmesi liızımdır. Bu yapı
laınazsa. hava boınbardımanlan 

altında zırhlı birliklerin ve tank

ların taarruzlarma dayanmak ka· 
bil değHdir. Tobrnk düşerse, mu
hakkak han mağlübiyeti yüzün
den dü,..ecektir. İngilizler kalenin 
kara müdafaasını ku\•vetli hava 
teşekküllerle desteklemeğe mu
vııffak olurlarsa Tobruk kalesi 

Libyadaki mulıarebelerin bir •Ver
dnn• u olabilir. Herhalde Tebruk
ta variyet buhranbdır. 

3) YUNANİSTA..~A: 
Yunanistanda, !\fora Al:m.anlar 

tarafmdan tamamile işgal edilnıiı, 
İngiliz kıt'aları kalmamıştır: Al
ınanların 70-80 bin za~·iat verdik
leri söyleniyor, İngilizlerin kayıp
ları 3000 ölü ve 8,200 esirdir. Bun
dan sonra Almanların Girit ada. 
sile şin•alindeki küçük adalara 
kar~ı harekat içiıı hazırlaıunalan 
çok muhtemeldir. Yunanistan li
manlarında Almanlarıe eline ne 
gibi deniz vasıtaları geçtiğini he
nüz bilmiyoruz; Almanlar adalara 
hücum için bunlardan istifadeye. 
kalkışacaklardır. Almaa tapaH
lerİllİıl, loücW11 lıetlarmıa ve 4e
oizaltıların1D b• atlalar sabunda 
faaliyete ceçauılni çek mu.hı....-. 
dir. 

IRAK'TAKİ 
Tatsız vaziyet 

(~aleden Dc\am) 

lhlal edebileceği gibi; Hindistan 
ve iranı da zamaııla tehdit edebi
lecek bir hareketin yataklığını ya· 
pabilir. Harbin başındanberi mih
\.'er radyoları, mihver ajanları '"\'C 

beginci kolları Arap yarımadaSl 
üz~rinde, bilhassa büyük bir gw.y
retle çalışmaktadırlar. Eğer Raşid 
Geylilni'nin Irakla vukua getirdi
ği darbei hükUmet; mihverin talı· 
rik etliği bir hareket ise, bunun 
neticesinde orada fiil ve harp ha· 
!inde baslıyan İngiliz husume
tinin bütÜn yarımadaya bir hiya
net halinde sirayet ettirilmesi ve 
büyük harp esnasında Osmanlı 
devletinin başına örülen çorabın 
bir benzerinin şimdi mihver tara
fından İngilizlerin başına getiril
mek istenmesinden pek ·haklı ola
rak endişe edilebilir ve böyle bir 
hareket ise; Yakın Şark sulh ve 
emniyetinin muhafazasını ibHU 
edeceğinden bazı aksüliimelleri 
mucip olabilir. 

Hadise karşısında heniiz mih
verin tutacağı hattı hareket de 
belli olmamıştır. Mihver; ır.ıka 
yardımı kabul ettiği ve benimse
diği takdirde bu yardım; şimdiki 
halde ancak adalardan uçurula
cak hava kuvvetleri vasıtasile ya· 
pılahilir. Kıbru İngilizlerin elin
de bnlunduğnna ve İngiliz donan
ması Akdenizin bu bölgesinde ha
kim olduğuna göre; mihverin Ira
ka gitmek iizere Suriye veya Fi
listine bir ihraç yapabilmesi ka
lay değildir. Ve Filistin hava üs
leri de Alman tayyarelerini Irak 
yolu üzerinde önliyecek kadar 
mebzuldür. Şimdilci ha\de, eğer 
Iraktaki darbeyi mihver kendisi 
hazırladı ise; buna mümasil ola
rak Filistin, Maverayi Ürdün, Ne

cil - Hicaz bölgelerinde de hiç şüp
he yok ki, gizliden gizliye beşinci 
kollar hazırlamıştır, bunları İngil
tere aleyhine tahrik eder ve hiya
net, isyan ateşini İngiliz kllvvet

leri aleyhinde Arap aşiretleri ara
sında tutuşturur. 

Fakat, her ne müşkülat pahası
na olursun olsun; İngilizlerin Irak
taki ve Arap şihihceziresindeki her 
türlü vaziyeti nazara alarak ona 
göre hareket edeceklerine ve vazi
veti behemehal kendi hfildmiyetleri 
İehine tebdil etmek isliyeceklerine 
şüphe yoktur. Herhalde, İngiltere 
istenmedik ve beklenmedik bir 
anda Irakta müşkül vaziyete so
kulmak ve Şarki Akdenizde, Maııır 
cephesinde harbederken arkasm
dan vurulmak ve kuvvetlerini da
ğıtmak yolıına sokulnıak istmmiş

tir. 
Bizim temennimiz; gerek Ira

kııı, gerek İngillerenin emniyeti 
ve Yakın Şark sulhunun mahfu
ziyeti bakımından hadisenin sür
atle bertaraf edilmesi ve sükfuıllll 
herhangi bir aksülamel ve ihtilata 
sebebiyet vermeden emüsalmet 
avdet etmesidir. Ve .. buna Avru
pa harbinin bu buhranlı ve tered
dütlü safhasında hakikaten ihti
yaç vardır, Aksihalde; bu vaziyet
te geçen gün yine hu sütunlarda 
temas ettiğimiz bir Alman ajan
sını hatırlamamak mümkün de
ğildir. O haberde., Almanların! 

_ Irakta da İıı.gilizlere takad-

düm edeceğiz~. 
Deniyordu ve biz de Irakalı:i 

müphem variyelİll üzerinde dura
rak hangi yoldan?. sualini sorınut 
bulunnyorduk. Vaziyetin inkişab 
Iraktaki hareketin bir Alınan te
şebbüsü oldnğuna şüphe bırak
mazsa; yolnn hangi yol ye yo1lar 

olduğu ve olacağı da aşağı yukarı 
tahınia ve •ekiıua karşısııı.a çık

mış bıı.hınacaktır. Herhalde, Iralı: 
vaziyeti §U dakikada ciddi ve fakat 

jnkişabı mulı.taç lı.ir nziyette k
lunuyDr. 

ETEM lZZET BENiCE 

Şehrimizde 
(l __ ..... _, 

hemşireler kursları açılacaktır -
.ANKARADA DÜN AÇILAN 

ATÖLYELER 
Yardım Sevenler Cemiyeti ta

rafından Ankarad.a Cebeci Askerl 
hastanesinde ılia bir yaı-dımcı 
hastabalncılar Ol'S\l açılmışt.r. 

Milli Şefiırıiziw. refikalarmm da 
hazır bulw>dıalan iMi merasimıle 
Milli Müdafaa Vekale1i SdıhM 
Dairesi Reisi General Mat.11.B da 
bit: nutuk söyliyepek Tiil'k kadm
lığılllll müll miiGlaM.aki ı:niihiaı. 
rolüni. tıe~ ettimıiştir. 

Y-ıne cliin A.Uara SHılıat ı:a.
~ dıe lııir Skif s- ... 
JRıstu:. 

• 
ır asus n 

Gizli Defteri 
No. 3 -

Yazan: Frııncis Macha.rd Çeviren: lskend.er F. SERTELLİ 

her Bana dikkatlice baktığını gördüm, 
halde, beni birisine benzetmiş olacaktı 

Beni Pariste bekliyen vazife ne 
idi?. 

Bunu bilmiyordum. 
Valizimi hazırladım .. 
Vapur biletimi aldım. 
19 eylıil sabahı büyük bir trans

atlantiğe bineceğim. 
Üç senedir Londrarun hasretini 

çekiyordum. Beni neden Londra-

makla Nevyorklu olması lazım 

gelmez. 
- Şüphelerimi büsbütün tah

rik ettiniz!. Yarın sabah hareket 
etmeden, kendisine verdiğim fo
toğrafı geri almalıyım. 

- Yarın sabah bir yere mi gi
diyor?. 

- Evet. Avrupaya .. 
(Arkası va.,.ı ya davet etmediler .. Hıç olmazsa 

bu vesile ile oradaki ihtiyar anne
ciğimi de görmüş olurdum, diye 
düşiindüm. 

Sonra şu müliıhazalar beni iti
dale sevketti: 

Üç sene (Nevyork Casus Mek
tebi) nde okuyan bir adam mem
leketine döndüğü zaman bir çok 
dcstlarile görüşecek. Hiıkumct bu
nu nazarı dikkate alarak. benim 
·bu mektepte okuduğumu kimseye 
duyurmak istememiştir. Böyle dü
şünmekte, böyle tedbır almakta 
da haklıdır, dedim. 

Bugün!<ii harpde 
Uranyum bom
bası kullanıla -

cak mı? 

Vatan aşkı damarlarımı. sarmış. 
Nevyork sokaklarına s:ğamıyo
rum. Hele bir kere \'apura kapa
ğı aW>ilseın... 

* Nevyorkun en kalabalık cadde-
lerinden biri olan •Meksi ko Strit. 
de müzikli bir lokantada yemek 
yiyorum. 

Vakit alqam ... Ertesi sabah va
pura binip yola ÇLkacağ'ım. 
Masamın yanıbaş·ndaki maS'llda 

şişmanca, orta boylu, benim gibi 
'kırmızı çehreli tıir adam yemek 
yiyc<c ''e arasıra yanındaki gaze
teyi kaldırıp - gıiya mühim bir
şey okuyormuş gibi, gazeteyi si
per ederek etrafı tecessüs ediyor. 

Tuhaf sey!. Bu adam da kim a
caba?. 
Kılığından bir Alman olduğunu 

sezdim amma, konı.ışmasım duy
madığ:m için kat'i bir hüküm ve
remiJ"Orum. 

Garsonu çağırdı ve ingilizce: 
_Bana üç yumurtalı bir omlet 
tir • ge ... 
Dedi. Çok düzgün konuşuyor. Fa

kat, Almanlar hiçbir zaman (yu
murta) }'1 hir İngiliz gibi telaffuz 
edemezler. Onun bir Alınan ol
duğuna şimdi kat'iyetle hükme
debilirim. 

Maamafih ben de almanca (ça
kı) kelimesini hiçibr zaman bir 
Alman gibi taliıffuz edemem. Eğ1'r 
bu kelimeyi bir yerde söylemeğe 
mecbur olursam \'e orada benim 
kadar dikkatli bir casus varsa, mu
hakkak ki benim Alman olmadJ,. 
ğımı anlar. 
Şu adamla tanışmak istiyorum.. 
Fakat nasıl?. 
Kim olduğunu bilmiyorum. U

zaktan bana ç.ok dikkatli baktığı
na, benimle meşgul oldui{una ba
kılı.rsa. ya beni birine benzetti. 
yahut benden şüphelendi Bu ka
dar zeki bakışlı bir adamın beni 
birine benzetmesine ihtimal vere
mem. H-erhalde benden şüphelen
miş olacak. .. 

O halde şimdi ne yapmalı?. 
İşi sarhoşluğa vurmaktan blf-

lı:a çare yok. 
İçiyorum.. 
Mütemadiyen içiyorum. 
Hakikatte iki kadeh viski içtim. 

Diğer içkileri içm:iı; değilim. İçer 
gibi gôrünüyordum. 

Onun yanma güzel !bir kadın 
geldi. Konuşuyorlar. 
Lokantanın bir köşesinde danıı 

başladL 

İşte 'bu giizel bir fırsat. Derhal 
'.kalktım, onların masasına gittim. 
Nezıı.ketle selAm verdim ve genç 
kadını dansa davet ettim. 
Şişman erkek mümaneat etme

di Bilakis bana karşı çok teı:ıbly~ 
li ve mültefit davrandı. 

Genç kadın ayağa kalktı... 
Koluna girdim.. 
Dansediyonız. 

Soruyonnn: 
- Yaruruzdaki erkek lmcamz mı? 
- Hayır .. dostum. 
- Çok klbar bir adMn-
- Evet. Çok kibar. Fakat, hü-

viyeti meçhul bir kibar. 
_Ne demek istiyorsunuz?. 
_ Çünkü, kendisile bir kaç haf

tam tanıştığım halde klın ~ııı
ğımu bilıniyorum. 

_ Garip şey!. Acaı.a b4r yı!bıtn
eı mıdır?. 

- Zaruı!!tmem. Çok güzel ingi
llzce k.on~. Hem d!! bir Nev
yorklu gı'bi. 

- Konnpbillr. G1llıııll ...,.. 

Dikkat edilirıoe, harp ıç nde lô;-ya .. 
recilikte oLiun, atvan bomba a. ın ne
vilerindcn olsun. d hJ ~ur'ctt c ... kkı

ler elde edilmek.led. l' Bugunku 
başhyah daha iki seoe o~ıu ğı 
de, bugünün harp Uı.yyaresı 

harp tayyares ar ncla tt"'t 

bariyle büyti.k fark. r ı· ·Le 
tadır. Keza atılan borııbaı.a.~ın. 

kud ı. tleri 1939 se:: esl bomb 
çok daha yüksektır Alnıan 

harp endli.strüd du. , d·ı 

ıneden her gün eldek ı mal 
ni bir unsur daha k··1 or 
ve tecavtizi akla geln1 ::L 
\.:a.< ı!ahlr araya girnıe~tt:du. 

.,Bu, böyle giderken şimd de t ran~ 
yom bon1balannd· n batı . niye 
başlandı. 

Btından üç sene e\•\el Joıyo "e Kuri 
ismindeki Fransız a · m en. n d e ın 

talıahülü bakımınd:ın gen:ş ty -ta 
bir tecrübe yapmayı duş ndu ~r Bu
nun için de Uranyum atorn!.! un i.ntl· 
l.ikından husuıe ge en rnuth e er. yi 
kullanmak istedılcr. Fakat oun ....... oır 

Çç miligram Uranyoın il d gll. ot· 
dul...ça kül1iyetli rruktarua U ı .> nı 

ile yapılacak tecrübeden alınacak ne
ticeye ebemınıyet \.el iyorhır ı I t:>r 
turlü thlikenin önüne geç l)C'k çl.ıl de 
tcrübe, büyük Afrika Çölun c )'iJPi

lacııktı. 
Bu ihtiyat tedbiri de, tecr:ıbc y~p

mak istiyen ~liınlerın me:.Jc•ku..ı 1 .:ırını 

tatmin etmedJ. B:.ınlı:ı.r diy rlrırdı k:ı: 
.Eğer tecrübe mu\·aU k o ursa arzı

mızm ve dolayı.siyle cumle iC "ıye

nin hali bitiktir> 
Filhakika Uranyom inf ~ ıd o 

husule gelecek enerj.nin r uaLZ r1 ır 
tabii b3dire gtbi attımızı &r n ın

dan korkuluyordu. Oranyom ınfıtakı· 
run mtith~ enerj;-ı altında ço1 ku u· 
nun esasını teşkil enen s·l: y ' n ja 
tahallül ederek, cölde yer ver ._ kau 
gelecek görülmem~ infiltıkla l k!~n 
arz1n parçalanmasından \·e kurcrı ızıa 

param parça bir halde go. yuzi.ınıin 
ııamütenahiliği içine dagılıı <•sır!dan 
bile korkuyorlardı. 

Jolyo \.·e Küri tecrübeden \ az.gec
tiler. 

Bu müthiş keşfin şimdi ha ·htn •ah
ripkar yesaiti arasına kı:ılılrrıa ını 
mümkün görenler de var. L.ıho .1r
lar çalışıyor. insanların el llf> jl1a 
şimciiye kadar böyle müthi:ı h 
lak maddesi geçmiş dcğıl(l•r Bereket 
versin Oranyom nadir 1r de
dir. Bu mad~nin yüz kilo~unı..ıı nl'i
lik ile yarın saniycde h lJ c .,. ecek: 
enerji, bütün İsvıçrc şe1 .:ı.lelc ':nr 
senede husule g<.: dikl<'rt ı ~ J ye 
IJJ.Uadildir. 

O zaman cjurnal dö jenev• şunl.an 
yazın$: 

•Bir ton Oranyoınun ani ınhilalin
den husule gelecek t<ıhribo.tın yanın

da. gazetelerde okuduğwnuz ha\·a 
bombardıma.nlarL şenliklerde çocukla
rın oynadıkları çatra patralar kabilin
den kalır. Oranyom bon1bası bir şeh
ri bir darbede taş taş üstünde bırak

madan yıkabilir. Bir gölü kurutabilir, 
bir dağı v~d.lye devirebilir. ~1emle

ketin manzarasını bir anda, ay sathı 

gibi kraterlerle dolu yabanı bir hai..e 
koyabilir.> 

Bu kabuslu ihtiram bugünkü harp
te kullanılan tahrip VllSJtalan arası

na karıştığını görecek miyiz~. 
Bir çok Alimler bunu pek .,.ann-et

miyorlar. Bir Oranyom bomba~: yap
mak için seneler 15.zımdır. Bir.naza
!'İye böyle korkunç bir silahın iınal e
dilebileceğine inananlar, bu silJ:hı ku.1-
lanmanın ümitsiz bir hareket olaca~ı
m. çünkü gaUbi de, mağl'Obı1 da mah
-çedeeeğini söylemektedirler. 

Demek ki Oranyom bombasını müs
takbel harplerde kullanılması mı.:: -
kün bir silfth olarak ltabu! etnH'k ıa
zım geliyor. Diğer taraftan öltitn ~l·a
ının da tahakkukunun mlın1kün oldu
ğu kabul edilmektedir. Fakat şımdiye 
kad:ır yapılan tecrübelerden b~r netı
ce alınmamıştır. 

Bugünkü harpte en zıyade göze 
çarpan şey maddt hasarların azameti· 
dir. Eğer böyle şiddetini arttırarak 

Q.evam ederse, insanlık büyi.lk bir fa
kır ve safelete düşecektir, Geçen 1914 

.... harbi binnisbe rahat görmüş, zengin. 
bir dünya Uzerine çökmüştü. Bu sefer
ki harp ise, daha geçen harpten belini 
doğrultamamış, şiddetli iktisadi buh
ranlarla sarsılmış bir dünya üzerine 
çôkmüştür. 

Yeni tahrip siJAblan ise daha c:ok 
pahalıya mal olduklannadn, hııcünkıl 
harbin sa.rsınhsı kiınbilir ne kadar da
ha c;ok: UZW1 ye aaha çok eltrn ola
caktır. 



Bu iradeye karşı hareket imkansızdı. Rüs
tem pap ertesi günü Turgudu çağırth 

ArıjıtHl fe!ll arit iuiijVidıı.. Be.. 1 
• Tıırpdma ellili ipmeJ< pırefiai 

ilttıtI- - ıraç kızın f'Blili 
~ denc..m.ı ewdu. Tur -
p t m ı-ci bıri>irlerine wrerek 
.-ıınn )ib..;me nikihlannı yap
-.iı . Aa;eil6nm ,.ınru h emat 
Rııch8i ohıııufttı. 

İstanbııldan celetı. cevap 91>k ge
elkmeclen eizzat lı.aptan Sinan pa.. 
.-zun ııizi}e Tıırcoıda bildiıilmışti. 

lJftir RilMem Pata - Padıfahın 
ftcli lWAfae - eyalet Beyleri>" -
yini ~iaiıı iltimasile dıoıum
.,. k.etmWuı ı..dmı Murat ağaya 
'-'7cilı ettiııtmiıt, m rr l>Jru u ,c;n
Wtmip. 

Turcut ..... ~ alınca llf1rl 
*recede ~ oklu. Falı.at bu 
itte Kapım 11 lf'"m permağı ol
•t-u U. h · !'ti&i için yeeinden 
Nl'lk teımedi. 

~erinin yeriM Murat -ta • 
aaı eyalet beyleri>eyliğine nu • 
lıımı <lluyu11Ca Tursudun maiyeti 
lııoşnuı.uzlllk ınmlttları ile Kap
tan PafRy& uta tutmak lefeb -
MisiiDde itulundular. 
Bizıat Tl&rgut bin güçlükle bu 

lıııoşnu18odııtu. iuleye çaliftı. Pa.. 
llifalı ııözüııün nakzı kabil olma
Cığını JO~larına anlatarak bak
lcnı araına.k illere tıemen !stan
IMJ!a gi.Qecetini 8Öyledi. 

Ertesi &'iinü de yani Trablusun 
Türkler tarafındım :ıapıından bir 
ay sonra donanmadan aynldı. İs. 
'-nbul aıeıd:ı. Adamlanle bırlıkte 
lıir hana ,..aqtı. Fırsat kollamağa 

~· 
lıı51 ~ -U.rına cioÇuy-

1 
tu .. Twpt Hünlı:irın Eyüp ziya
tıetıne ıwleeeğiai Öğttndı. Yolunu 

... ldu. Ziynet .layı hareket e • 
edceli -.ı.. yanına Delı Caf erle 
lluen I.elleyi aldı .. Saray civa
ıımda ıme-<ü. O,ıeye yakın Top-

bpı ~ Mhçıt kapunndan 1 
llııllnbt edea alay pmdıln Adil 
~ .a ıiaie buluıaduğu a. 
lıııy ~ meydanmdaıı. ıeçerken 

J01 1wJ wd&a altında lıu_ -
)ıaıdıınıa Yeniçerilerin arasından 
ki ~ ,_ ab.lla zinde bir ih
llyana Aaclolaile Miı:erieri a. 

ralıyaralı: ~ ariasıntı fırlathfı 
,c;rulıdü. 

Y eniçerileT ltu ihtiyarı tutmalı. 
jplı seg>rttiler, fakat yanına yalt

lafanlan biler clinıek V\ll"Ufİle ye
re yuvvhyan ihtiyar, Pıdipl:nn 

etrafındal<l mı.ıftafızlara doiru 
~tu .• 

Bir ıında lı.aldınlan kılıçlar ih
tiyann kafuına ineceği zaman 
Padipiı bir ifaretle buna meydan 
vermedi .. İhtiyar padişaha yalı. -
!aştı. tl',,.,ngisine sanldı, tiptü. 
Hünkirm S()nnasma meydan bı
ıalı.madan anlattı: 

- Padişahım, bendmiz, ır.de. 
ııizle Trablus seferine giden Tur
l'!dum .. Eyaletin zaptı halinde 

bey lerbeyl.ilini kaydı hayat f81"
tile bana ihsan etmeği irade et • 
miştiniE.. Halbuki şimdi Xaptan 
paşanın delile tile beylik Hldım 
Murat ağaya verildi. Haklı:ımı is
terim feVketlu padişahım! 

Kanun! işaretle bir alayı dur -
durdu. VeziriAzamı çağırttı. Tıar. 
ıudu ifaretle sordu: 

- Bu yiiitin hakkını niçin ket
mettiniz? 

Ve .. Veziriazamın cevabına mey
dan bırakmadan ilave etti: 

- Kaydıhayat şartile Trablus. 
garp eyaleli beylerbeyliğine nas

bedildiğine ve halen beylerbeyi o

lan hadım Muradın azline ait ev
rakı hazırla .. Turgut Beye de ken
disine liyı1ı: ikametgiıh ve tayi
nat ver! 

Bu iradeye karşı hareket im • 
kinsızdı. Rüstem pa~a ertesi günü 
Turgudu çağırttı. M~nşurları biz

zat kendiAıine teslim etti. Yanına 

da bir çavuş katarak Trablusu 
teslim alnıağa gönderdi. 

Malta seferinde şehadetine ka-
4iar on bir yıl Trablus Beyl<:>rbey. 
lığinl epiz: bır dirayetle idare eden 
Turgut, Maltada harp meyda -
nında gözlerini hayata yumarken 
.,..;iyeti fil olmuştu: 

-- Beni, Trabluslaki ilk ayalı. 
lıeslığım tepeye defnedınız .• 

(~ Var) 
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KIZILAY CEMiYETi 
UMUMi MERKEZiNDEN : 

1 - A-i (2~ 11nya kadar a}'kk 6eftt 
.,., ...... _ .. meeken tM•inatı ~IJllek fbeft, 
Cemiyeti Umami lılerkesi 

Mllllasebe B.oatreı Senlslne Bir lef 
lllııı-ırt.r. Tal;pierin apjlda ~ enafı - ellmaı lazundır. 

... - Yll.bek -. - o!malı:, 
• - Askerlikle ililı'ti bu)uomamak, 
C - Devlet d<'Vlllr ,,.,,,a mil-- ft7& -loırde _,.. 

müddet mub be n m.ua.meli t ~i:ncle teftik ft'J'& 
müdiır!Uk Cibi ~ IÖnrlU3 aimlık, 

C - Sıhhati tam olmalı:. 
2 - Talip olacakların; lıir ııııdrlupla, m.......t ~ diploması, ça

llftlkMn yerlenlen aldıkları l!on8ervWeri ve -iki müsbileleri ve Ilı:! 
kıt'a -Çafileri ve bir DGaha tereiımei hal varakalarıyle blrilltte, 10 
Mayıa llMı tanbl~ lr.adar, Anbrada Kızılay c:.nuyet; Morlr..-zi Sicil Mü
dürJutöne müracaat etmeleri ve müracaat mek:tubunda kenai hakların
da mılfunat verebilecek. t•unmıı üç zatın isim ve muvaz.zah adre!i!1erı-
ni derttyletMleri llzımdır. 

Tahsil dertt<Oleri nazarı tlikkale alınanık, -ıı matlabeyi lıaız ol
dukları anlqılan taliplerin tuılidödıi halind:e ara.lannd.i: bir mü
sabaka açılacakıır. 

1stanbul Hava Mıntıka Depo Amirliğinden: 
1 - clOOOO> cam matraya kılıf ve teft'rrüatı ,..apılacaktll'. 
2 - Xılı.llar hava renıi Ulın kıflık elbise .tumaşuıdan olacaktır. 
S - c!SOO• liralık kat'! teminatın cBakırköy MalmüdürlUgune• yatırıla'* makb\Warıyle birlikle 8.5.IMl Perşembe J\lllÜ aut 14 de Yeıilköy Hava 

- taka Depo Amirliti Sotınalma Jtemjsyenunda bulunmalan. •3418> 

Askeri f a~rikalar Satınal;na Komisyonu İlanları 1 
·-lf El>'- .. aelı'e - ilN ... it- -..ı. 
Mlllıleilf Elt'adU SH - mlkal>1 diş budait ....... 
15 ...,, auhldif • 'adda 11,t11 melre a.ikibı ... Rdall ..... 

aJ•veir, 
Tahmin ecımn -il <21288• lira .62> lr.uruş olan cins n mllrlan yukar

da ya•ılı tomruk ve lı:ereste Aalı:erl Fabrikalar Umum Müdürlüğü M<Tkez Sa
tma.ima Komisyonunca 10.5.941 Cumartesi cünil saat 11 de pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şarlııame parasızdır. Muvakkat teminat c1595> lira •15> Jturuş-
lur. <3377> .... 

eartn•me 

Muhtolif eb'atıa 1850 9/5/491 Cuma 

Lira 1 

metre mikabı kereste ıünü saat 11 de 98050 7353 4.91 
23 kalem ve c='an 9/5/941 Cuma gü-
41678 Kg. Demir nü saat 10.30 da %1880,95 1641,08 

Yukarda yazılı demir ve .keresteler hizalarında gösteriJen &ün ve saatler
de A..tj[,eı1 Fabrikalar Umum Müdürlüğü 1'1erkez Satınalma KomıfiYonunca pa-1 
zarWda ihale edilecektir Taliplerin mezkılr gün ve saalte komi!-yona müra-ı 
caatlan. c3376> 

100 Metre mlki.bı Kara aP9 
Katuı Satın Ahnacaktır. 

.... 

Tahmin edilen bedeli •18000> Ura 
olan 300 metre M.3 kara ağC'lç kalası 

5.5.941 Pazartesi ıunil a:ıat H de An

karada Aı::kert Fabrikalar satın alma 
komi~yonuuda p;ızar4kla ihale edile-

cektir. İlk terrıfnatı 1350 lira olup 
,artnamesi komisyondan verilir. İs

tl"khlerUı 24.90 sayılı karunun 2 ve 
3 üncü maddelerindeki vcsai ·i ha
mil ve bu i.şle alrlkadar tll<'l'Drdan ol
duklarına dair Ticaret Odası vesika
siyle mezklı.r gün ve saatte komisyon-
da bulunmc;.lnn... c32!>6> 

SIHHAT MEMURU ARA IYOR 
Türk Hava Kurumu Havacılık Dairesi için aµtıdakl prtları haiz olmak 

ke're 75 lira ücretle bir sıhhat memuru alınacaktır. 

Taliplerin istanbulda bulunanların Türk Hava Kurumunda Havacılık ?wiü
messilUğine ve diğer mahallerde buJunanlann da Ank:arada Havacılık Dairesi 
Genel Direktörh.ığüne müracnatlan HAn olunur. 

1 - Sıhhiye mektebi mezunu olmak 
2 - Yaşı 40 dan yukarı bulunmamak ve faal h izmete elverişli olduğuna 

dair tabip raporu buJunrnak. 
3- Şimdiye kadar çalışlDlf •!dutu yerlerden verilmiş 171 hal kAiıUarının 

M.alunmuı. 

4 - Kıbul edilecek olan ıııhhat memuru İnönU Xompında lotihdam edile· 
celctir. «3313> 

Askerlik İşleri Göz Doktoru --
Şl1BEYE DAVET Nuri Fehmi Ayberk 

Beşiklat A.okerlll< Şobesliıd.., : Haydarpap NUmune hastanesi 
Şul>emizde kayıtlı Yedek İstihkAm 

binbafısı 305 doğumlu Ahmet oğ. Göz Mütehassısı 
Mevl(ıt Bulutların (323 - 12) pek lr.ı- . t.w.ltul Belediye kar1ısL Saal 
aa bir zamanda şubemiv. müraca.ati, 

(3 len aonra. Tel. Z3212 
etmediği takdirdr hakkında 1076 sayılı iı•••m:mr:sı .. ıı:ıi:ıl;;iııı&ıim••IL 
kanunun maddei mahsusuna &öre ka- l' 
nwıi muamele yapılacağı Han olunur. 

• • • 
IUBEYE DAVET 

Emlnöırii As. Ş. alnden: 
Yedei: Lv. A3. Tıim. Süleyman al. 

~~P.~RA 
\ DAYAT Y ARl~ıNIN 

DİREKSİYO 

Hasan Tevfik Alata;r (18196) 
Ankara Şubesinden Yedek Muha

bere A3. Tğm. Hayri Og. Nahit Oran 
(31470) 

Yedek P. Yarbay Abidin ol. Ziver 
(318 - 5]g) 

, 

;::

' 
3 Mayıs 1941 

ll..90 J'rotp:am ... -- ıı.at 
~ı. 

11.03 Mllzllı:: ~ caz Orloetra
aı (İl>nlDıo özcur t.laresin
de) 

18.40 Müzür:: Halle Tllrkü!Ol'i. 
lt.00 ıı:._: (Ol!nün M~

rl.) 
19.15 MıWlı:: Su Bııttlerl. 
ıt.30 Memleket Saat Ayan, 'N A-

lllDI haborler!. 
11.45 Konuıma: Ziraat 'hkY!ml. 
11.50 Müzik: Fasıl Hey'eti. 
20.15 Radyo Gazetesi 
2M5 Müzık: Seçilmiş Şarltılar. 
21.15 Konuşma (Kitap Saati). 
21.30 Müzik: Radyo Salon Orkes-

traaı (Vjolonist Neclp Allt•D 
İdaresinde). 

12.SO Memleket Saat Ayan, Ajans 
Haber1~ri; Ziraat, Bllham -
TahvilAt1 Kambiyo - Nu
kut Bonıası (Fiyat). 

22.50 Mllzlk: Dans Müziği (Pi.) 
23,25/23.30 Yannl<I Program ft 

ıtaııımıı. - .------'--------
,;• s FIBSAT 1-.._ 

Kahvehane, Gazino ve Bahçeler 
için 1500 adet kaUanır 

Demir Sandalya 
ve iJri bir halde 

500 Maıa Satılıktır. 
T1'1>eba4md& Halk Bal>oeoine 

mıiracaat. 

lıtanbal Komutanlığı Sa
tınalma Komiıyona 

ilanları 
L-~~~---~~~-~ 

Beherine 45 lira fiat tahmin edilen 
150 - 300 litrelik 150 adet çemberli 
ve galvanizli bıdon aatın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 6750 lira olup kat'! 
teminatı 1013 Hradır. Şartnamesi her 
gün komisyonda gorUlcbilir. İsteklıle
rın 8.5.9H giınu saat il de Fındıklıda 
&atmrunıa komisyonuna ıelme.eri. 

c344"3> ,,. 
Müteahhidi nam ve hesabına 20 ton 

balık yağı 8/5/9H günu saat 11.30 da 
pazarlıkla satın a~ınacaktır. Muham
men ber!cli 10.000 Jıra olup k~t'J temi
natı 1500 liradır. Şartnamesi her gün 
komi yonda görülebilır. İstel.Jilerin 
belli gUn ve saatte Fındıklıda satın al
ma komi5; onuna gclmelerı. ._3444, ..... 

Pazorlık günü talibi çık;nıyan '3000 
geyim beygir ve 2250 gcyim katır na
lının yeniden pazorlığl 6.5.941 günü 
saat 11 de yapılacaktır. ŞartnC'l~'."'ll'si 
her gUn komiryonda görfllebı~ r. ~fu
hammen bedeli 4~50 lira olup katı te
mina+ 652 lira 50 kuruştur. İstekli
lerin belii giin ve s:ı:tte Fındıklıda sa
tın alına komisyonuna geJmcferi. 

•3367> .... 
Beher kflosuna 49 kuruş fiat tahmin 

edilen 10 ton toz şekl"r 5.5.941 günü 
saat 11 de pazarlıkla satın ahnecakhr. 
'\fuhammE'n bf>deli 4900 lira olup 
kat'i teminatı 73!i llrechr. İ<ıteklilt'rin 
be1li g\i!l ve saplte Flndıklıda satın 
alma komisyonuna gelmeleri. c3368> .,.. 
Haydarpaşa hastanesinde 35 adet 

sabit dolabın 5.5.941 günü saat 11.30 
da pazarlıkla ihalf>si yapılacaktır. Ke
şif bedeli 1269 lira ı8 kuruştur. Kat•ı 

teminatı 190 lira 38 kuruştur. Şart

namesi her aün komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin bellj gün ve saatte Fın
dıklıda satın alına komi;,yonuna ıel-

nıeleri. c.3390> .... 
Beher kilosuna 60 kuru~ fiat tah

min edilen 22 ton yazlık vakum yağı 
a.5.941 günU saat 11,30 da pazarlıkla 
satın alınacaktır. Muh~mmen bedeli 
13200 lira olup kat'! teminah 1980 li
radır . 

Şartnamesi her &ün komisyonda gö
rill bilir. İsteklilerin belli gün ve sa
atte Fındıklıda satın alma k.omısyo-
nuna gelmeleri. c3391> 

T. iŞ Bankası .. ~.) 
K - ··k T I ~: ı 

İDARESiNi Bİll l IJ S ANICASINDA 
~-RA~iVEU H ESAP • AÇAR 

uçu aaarra · 
huapları 1941 ~~ , 

~t ilrramiye Planı ~~ 
~ KEŞİDELJ:R: 4 Şubaı, 2 Mayıs f1 !!!IF•••- DOKTOR 1 

,t ı ,Atusıos, s İkincıteşrm •
1 

eyzi Ahmet Onaran 
,~ tarııılenııde y~pılır. 'ı ciLDtn: VE ztJHREVİYJ! 

~ 1941 ikramiyele r i ~ MÜTEHASSISI 
~ , (BabıAli) Ankara caddesı Catal-

>: 1 ad~t 2000 L.lık _ 200&;:c.....l.Jra .._~ oitlu Yokuşu Kö~11 b~ınıia Nn 43 

t 8 • lOl!O > = 3V<l0.- > ! ---------~---•Iİl j ı 2 > 750 > = ıono.- • ~ 
ı 4 > 5110 > = 2çou- > ~ Ç-0euk fff'kimi ~ 
• 8 , :ıso • = 2000 - , 1

1 O Ah d Akk 1 35 • 100 • = 3500 __ • • r. rne oyunu 
80 > 50 , = 4000- > Takııim - Tıılimhuıe Prlu No. 4 

! 300 > :ıe > = 6000.- > ı Pazardan maada her gün saat 
• • • • • • • • • • ""• .... 15 den 1C>nra. Tel: 40127.-ı; 

e TAKViM e 
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Barit Ve Casaılak Tefrikası 

Bilen idam olunur 
Yazan : M. ATLI Tefrika No. 66 

Ben de kendi arzumla harek 
etmigorum ,ben de emir kulugtJ 

Tuhumi Birdenbire: 
- Kııruldamayınıı:! Köye ciri

yoruz!. 
Diye bağırıp önüne döndü. 
Filhakika ismini ve neresi ol

duğunu bilmeden köyün iki tarafı 
ağaçlıklı, geniş ve muntazam yo
luna girmi§tik. 

Fakat otomobil buradan müth~ 
bir sür'atle geçtL 

Onun için otomobilin içinde bi
zi kimsenin görebilmesine imkan 
<>labilecejini zannetmiyorum. 

Otomobil köyden çıkıncıya ka
dar arabanın içinde hiç kimse kı
mıldamadı. 

Fakat köyü geçtikten sonra Tu
humi tekrar arkasına döndü. 

Ve Amerikan gözlüğü altında 
parlıyan gözlerinde ayni yılan gü
lüşile: 

- Terbiyeliliğinizi takdir ede
rim, muhterem dostum!. dedi. Her 
hangi bir şekilde dikkati celbede
cek hiçbir harekete kalkışmadınız. 
Şimdi sizinle konuşabilirim!. 
Oturduğum yerden bu garip ja

pona istihkarlı nazarlarla bak.a
rak: 

- Bay Tuhumi! dedim. Siz in
sanla bu şekilde, otelinden kaldırıp 
tehdit altında meçhul bir semte 
götürdüğünüz ve müdafaastz, bi
çare bir kadını ilaçla uyuttuğunuz 
zaman mı konuşursunuz?. 

Tuhumi bütün di;lerini göstere
rek güldü. Fakat bu gülüşünde 
son derece acı ve muzaffercesine 
bir mana vardı. O derece ki bu 
gülüş beni !irpertmişti. O sonra 
omuzlarını silkti: 

- Sizinle bu şekilde gö~meye 
lüzum vardL Daha doğrusu, baş
ka türlü bu meseleyi halledemez
dik!. Maamafih, muhterem dos
tum, terhalde takdir edersiniz ki 
ben de s:rf kendi arzumla hareket 
etmiyorum!. Ben de emir altında
yım!. 

- Emir altında mısın'.Z?. 
- Şüphesizi. Bunu tahmin ede-

miyor mıyd:nız?. 
- Hayır!. Size böyle emir vere

nin kimler olabileceğini sorabilir 
rniym?. 

Tuhumi tekrar sırıttı: 
- Görüşeceğimiz mesele bu 

değildir!. dedi. 

Sonra cebinden sür'atle bir siga
ra tabakası çıkarıp bana uzattı. 

- Siz asabi gorunuyorsunuz, 
muhterem dostum!. dedi. Evvela 
bir sigara yakmaz mısınız?. Asa
bınızı serinletir!. 

Sigaramı otelde unuttuğum için 
japonun bu yerinde ikramını he
men kabul ederek elimi uzatmış
ken, birdenbire çektim. Aklıma 
ans·zın müthiş bir şüphe gelmi§ti. 

Tuhumi bu han!ketimi farlte
dince gülerek: 

- Oh!. Aziz dostum, demek ha-

llıı ve samimi bir ikramınııZI 
mı itimat etmiyorsunuz?. F• 
lizi temin ederim ki benim 
ralarımda ne uyku iliıcı, pe 
bomba vardır!. Esa•en sizi 
mak değil, bilakis uyandJm• 1' 
yetindeyim, muhterem dostu!l' 

japonun hala bana doğru tu 
ğu gümüş sigara tabakasını 
bir baş hareketile reddettit 
sonra: 

- Bay Tuhumi!. dedim. Ricl 
derim, siz böyle muhterem 
aziz dost filan diverek kor 
bizi ölıime kadar 

0

götüreceksill 

Tuhumi ayni şekilde, bütü.ıı 
!erile güldü. 

Sigarayı bütün teminatına 
men kabul etmı, diğimi görerf' 
kendisi bir tane alıp yaktı -ve 
na yanyan bakarak: 

- Böyle fena şeylerden balıl 
miyelim, aziz dostun" dedi 
kın, yine size (aziz dost) diye 
tap ediyorum!. Fakat bunda 
edişim sizi hiç de kızdırmam 
lıdır!. Zira meramım sizinle b 
kalen aziz dost olmaktır!. 

- Fakat bu istihzalar.nız ç 
k.inc!ir, Bay Tuhumi!. Sizde, 
netmem ki, aziz dostluk bu şe~ 
de olsun!. Bu garip ve çirkin 
kilde nereye gittiğimizi tab 
edemediğim için,..maksadınız• 

kikaten dostluk ok.~ağmı te 
çalışmanız tamamilc soğuk bir 
kad'I!. 

Tuhumi: 
- Hiç şaka değil!. Tamaıf. 

ciddidir!. dedi. Bunu isbat et!ll 
için size, hakikaten hiç de hOŞ 
şey olm:yan vazifemin neden 
ret olduğunu sizi bu şekilde il' 
buri bir davetle nereye götürııııl 
mükellPf olduğumu da~i size 
çıkça söyliyeceğim 1 • 

Tuhumi bunu söyledikten 
ra şoförün yanında tamamıle Y 
dönüp oturdu ve bana doğru 
nunıı uzatarak: 

- Stokholme gidiyoruz!, 
Dedi. 
- StoJ<.holme mi?. 
- Evet, aziz ve muhterem 

tum!. 
- Fakat ... 
- Niçin hayret ettiniz?. 
- Şimdi bu otomobille Jl1İ 

Stokholme gideceğiz?. 
- Tabii ·hay•r!. Tayyareyleı 
- Tayyareyle mi?. 
- Elbet!. __,, 
- Şimdi tayyareye de mi bıır 
ğiz' 

ce _ Şüphsiz!. Bizi beklemekte' 
lan hususi bir tayyareye yetiŞIO' 
ye mecburuz'. ~ 

- Fakat, Bay TuhumL. Vl J 
bunu söylediğiniz için size t.şl 
kür ederim! . 

İLAN 
Gayri Menkul Satışı 

lleTelhz DirdliJJcü Solb Hakak Hilrlmlltlnclm: 836/%8 

Terekesine mahkemece elkonulup tasfiyesine karar ver l<'n ölü M•,.._ 
Harikop:\> uhdesinde bulunan Kadıköy RasimpaŞa mahallesi Hatbof'J 
Da.van Aıaltk sokak 9 numaralı ars..,nın 955/5200 h .ss açık arttırın• 
sur;tıyle 27/5/941 tarihine müsadit Salı günü saal 10 da satılacaklJf· 
Satış becteh yuzde 7etmlş beş& bulmadığı takdirde iklnci arttı.mıaJI 
7/6/941 tarihine müsadif Cumartesi &ünü saat 10 da icra edilecektir T•"' 
manıının kıymeti 1723 liradır. DellAliye resmi illa.le pulu t~vlz b deh 'ki"' 

da!itro harcı mi.ışterisine, satış &ününe kadar vergiler de tc .. C'kt>yc aittir· 
Arttırmaya girebilmek için yüzde yedi buçuk nlsbctinde pey ııltçcsı :r•· 
tınnak ıazımd ır. 

Tafsil.At: MezkQr :ırıa F~nerbnhçe tren yolu )'anında tamamı t.aP'1 
kaydında 1149 metre murabbaı olııak go terilmekU! .. ir. 

İpotek sahibı alacaklılarla d;gcr a.:ftkad rloır n ve irlltak hakkı ıı .. 
hıpierin.uı gayrı n~cnk.ul ilzenl"dck.l h klarır .• ve busu .;.yle t \C n ~-
ra daır olan iddialannı evr.ıkı mtisbitClerivle yırnu gun içl.,de hlu;me--

ye bild.ırmcleri icap eder. Aks halde hakları tapu ınci1.y~c sab t oJ.ııui• 
dıkca satış bedelınin paylaşmasından haric; kalacaktır_ B na tamA.ınetı 
kagır olup k.alorıter, asansör, ıerkos elektrtk ve lıl:avagazı tcsısatı me-'I• 
cuttur. Bımdan başka mezltllr ıayrl menkuller kendısine lhale o1unaJl 
alıcı tarafından derhal veya kanuni müddeti içinde satıı bedelı ile del
lfiliye resm.I, ihale pulları, yirmi senelik: vakıf ı&viz bedeli tutan ve k9-.. 
dastro masratı mahkeme veznet:ine yatırılması şarttır. Yatırılmadı&• tak ... 
dlrde icra ve itaa Kanunwwıı 131, 132, 133 üııcü maddeleri ahkllmı tat
bik olunacaktır. 
İsteklilerın yukarıda ıösterilen ıün ve aaatle Beyotlu Dordüııcil Sullı 
Hukuk Kahkemesine müracaat etmeleri Ve ıemıek: is:liyenlerin bmJ ka .. 
pıcıııına müracaal elmeleri JQzumu ilin olunur. 

Hava gedikli namzetlerine ~ 
Ged1kll namzetlerinden 15/11 yaşında olup muayenede kazanmış ve nrt• ...J' 

tıımamlanrıuş olanlar 5 Mayıs 48ı Pa.zartO!ll sevkedilec:cklerlnden bunlarm l'""" 
'9ııl oaat 1 da kurumd.a bulunmaları lllıı olunur. •3409• 

Salııp ve Bapwım11,.lri: Etem İzzet Benice - ~iyat Dl!ttl6rG c.doıt ~ 
cSON TELGRAFıt Matbauı 


