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BÜYÜK 
Bulgaristan! 

Bulgarlar bir aıırdanbe
ri tahayyül ettikleri bü
yük Bulırariıtana kavuı
tuklarını söylerlerken bu 
büyük memleketin ida
resinden de §İmdiden en
dite duyduklarını itiraf 
ediyorlar. Fakat Bulgar
lar için asıl endi,e mev
zuu İııgilterenin zaferi 
takdirinde büyüğü ile 
küçüğü bir arada bütün 
Bulgariıtan.. olacaktır .• 

~: ETEM iZZET BEINCE 
4.vrupa harbiain AkdelLİ2, Afri

l. Ye Arap şibilıceziresi üzerinde
~i İalcifafları devam eılip gider· 
~•ıı; bazı veııileler &eride kaldığı 
~elwıan aevzulara da arada
... z.ilaialeri takıyor.. Bwılardan 

~ .zora. ıazetesiain Döyük 
a,.lcaristaıı (!) hakkındaki ma
~eaı.lir. Zora, •Karadenizden 
'bri ıelüne, Tenadan ~eye ka
·~ lıüyüdük. Bir asırdır peşine 

tüğümiiz ltüyük Bulpristan 
ı.eaı; artık tahakkuk etmiştir. 
'ııııdan böyle meşgalemizi bu bü
>tlk ülke üzerinde ruh ve mana 
~lünlüğünü temin eylemek teş
lij etmelidir •. • diyor ve bunun 
ıı.s.ı temin edileböleeeği üzerin· 
~ eadişesinl ifade ediyor. 

liakikaten, toptan bir teslimi
ht mukabilinde Bulgariatan bü
>'iatıüştür. Genişliyen hudntları 
~ile Bulgar halisiyetini bozacak 
lııt ıürü ekalliyet iltihak eylemiş· 
Ilı,. Bunlar arasında milll birlik, 
l'ıılı ve mana beraberliği tesis ve 
"-ııin eylemek; yalnız güç değil, 
lıııkansızdır. Aynca bn muztarip 
~alliyetleri tatmin edecek çok 
hınuşak, efendice bir tavır ve 
"'•eketi rehber ittihaz etmek de 
lltr ktir. Bu şartla dalıi aranılan 
l'ıılı ve mana beraberliğinin temin 
"1ıııamıyacağını peşinen kabul et
~esi tazım gelen Bulgaristan için 
oııee hakiki endişe mevzunnun bu 
"1.ıanıası lazımdır. 
Butgaristanın başını iki eli ara

ltıta alıp düşüneceği ve endişe du
>•eağ asıl mevzu; zamanı gelince 
~lıaklnık edeeek İngiliz zaferi 
.. rşısnıda ae yapacağıdır?. 

Bulgaristan büyük ülke ihtira
~•!. ile ve istiklalini, bütünlü
ouıııı, .. im Tarlığını pazara çı

~rına'k sure tile Avrupa harbinin 
lfÜnkü seyri almasınA •e Bal

'-ıılann umumi felôketine sebep 
•lııın tur. Eğer, onun oyun bozan
~ı, daimi teme.rrüdü olmasaydı; 

lıtanya, Yugoslavya, Arnavut· 
~lı:, YuaRnistan manzumesi zayıf
tı-az; Almanya ve İtalya Bal

'-ntarda hareket ;ıoapmaktan te
:•kki eder, milyonlarca sivil lıalk 

llkan yarımadası üzerinde bu
"'1kü harp felaketinin sarsıntı 
le ııtırabına uğramazdı. Gerçi, bu 
laliyette Bulgaristan büyümez, 
ltaradenizden Ohri gölüne, Tu· :•dan Egeye kadar genişlemezdi. 
•kat, müstakil, emniyetli, harp 

~ııunda komşuları tarafından be
"tlllehal tatmin olunacak hir Bul
hristan mevcut olurdu. Fakat, 
llulgarlar bunun yerine kapılarını 
''dına kadar ecnebi işgaline aç
~ayı ve komşularını böylelikle 
ti •ııçerlemeyi ve onların fel:ikc
t ilde kendi saadetlerini aramayı 
lıO!tcib ettiler ve müttefikler sa· 
l llda bu notu aldılar. Binaena· 
•) lı İngilizlerin zaferi takdirinde 
"tçilin Avam Kamarasında açık 

:~ık söylediği gibi; Bulgaristan-
aıı bu tarzı hareketinin hesabı 

lorutacağı ve Bulgaristan mevzu
:ııun kafi bir tasfiyeye tabi tu
\~l~cağı muhakkaktır. Ve .. yiae 
•ııın şahsi kanaatimize göre, bu 

'- fiyc hafif geçirilecek bir tasfi
h olmıyacak, büyük Bulgarista. 
•ın küçüğü ile bir arada, bir tami
;•ı ve tazminat mukalıili halinde 
~•laket görenlere taksimi şeklin-
• tecelli ve tezahür edecektir. 
Zafer, uzun yılların gelip geç

llıe~ine dalıi mütevakkıf olsa, ha
~u? böyle olacağı ve istila aıtı .. da 
:'•Yen milletlerin ah ve eeininin 
ıc:lı:aristanı çarpacağı muha'k
'oi ktır. Zaferin ne zaman tecelli 

•ceil, yılların uzun silrüp sür
(Devuaı 5 bwb 8ahlfe4e) 

ı· 
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Çölde bir İıagiliz tankı 

Tobruk önün
de yeniden şid 
detli muhare
beler başladı 
Mihver kuvvetleri 
Tobrutun yarılma
ıına çok ehemmi-

yet veriyor 
Kahire 4 (A.A.)- B.B.C. Dün 

fU haber verilmiştir: Halihazırda 
Tobruk bölgesinde şiddetli muha
rebeler olmaktadır. 

Cuma günkü düşman taarruzu
na büyük kuvvetler iştirak etmi -
)erdir. Mihverin, Tobruk müda[aa 
hatlarının yarılmasına büyük e
hemmiyet vermesi, mezkur kale· 
nin Alman - İtalyan ilerlemesine 
büyük bir mani teşkil ettiğini gös
termektedir. 

Yunanistanda 
kalan 12 bin 

asker ne oldu ? 
Sidney, 4 (A.A.) - (B.B.C) Har

biye Nazırı Mösyö Spender, dün, Va
sat Şarktan gelen haberlere &öre ıun
lan söylemiştir: 

Avustralyalılar Tobruk'u muhafa
zaya devam ediyorlar. Düşman sade
ce. ıeri mıntakada beş kilometrelik 
bir cepheyi işgale muvaffak olmuş ve 
fakat Avustralyalılar tarafından ya
pılan br imukabll tank taarruzu neti
cesinde, dilsman çekllmiye mecbur ol
muştur. 

Yine alınan haberlere göre 12000 
İngıliz, Avustralyalı, ve Yeni ZelAn
dalı askerin, Yunan harbinden sonra 
ae oldukları meçhul kalmıştır. Yuna
nistanda kalan 3000 askerin büyük 
bir kısmı gayrmuiharlptir. • 

Hint kıt'ala
n Iraklılara 
teslim mi 

oluyor? 
A 1 m an radyosu
nun bu haberi te

eyyüt etmedi 

ırakta muharebe 
devam ediyor 
Londra 4 (A.A.)- B.B.C. 
Bu sabah erkenden haber 

alındığına göre, dün İngiliz ve 
Irak kuvvetleri arasında mu
harebe olmuştur. Iraklılar, 

İngilizler tarafından top ateşi 
ile püskürtülmüştür. 

Alman radyosunun dün söy

lediğine göre, Irakta harbeden 

Hintliler, Irak kıt'alarına tes
lim olmuşlardır. 

Londradan, bu haberin asıl 
ve esası olmadığı bildiriliyor. 

Şarki ~frika
daki lngiliz 
hava kuvvet-
1 eri Mısıra 

getirildi 
Bu pilotlann içinde 
42 tayyare düşürmüş 

olanları var 
Londra 4 (A.A.) - BBC: Şarki 

Afrikada parlak muaffakıyyetier 
kazanan bir tayyare müfrezesi pi. 
lotlarile beraber Mısıra gelmiş

lerdir. 
Bu müfreze, garbi ~!deki mu

harebelere iştirak edecektir. Bu 
takımdan yalniz birkaçı, 42 Al· 
man tayyaresi düşürmüşler, yer. 
de 53 tayyare tahrip etmişler ve 
66 tayyareyi de ciddi surette ha. 
sara uğratmışlardır. 

iki ticaret gemisi· 
ne taarruz edildi 

Londra 4 (A.A.)- B.B.C. Dün 
gündüz R. A. F. hava kuvvetleri 
Hola!tda sahillerinde iki t'.üşman 

iaşe gemisine hücunı etmişlerdir. 
Gemilerden biri ciddi st.tYNtc ha
sara uğramış, di&eri batırıhnı~tır. 

YENİ TEFRİKAMIZ: 

Onun hayatını anlatıyorum! 
~ X Yazan: HALOK CEMAL X 

Bu un, bugüne lıadar elırıJuiunaz lıalb oe gönül f~ 
maceraaı hilıiiyelerinin ea hakikiai ile hayattan alın- f~ ,__, ~ ,, . ~ 
mıfıdrr. Yalııında telrikdBIAtl uurıyacagınuz u eM!l'm 
kahramanları, .Uin yabancuıu; 11e muhayyel çelıreler ~1 
deiildir.. ~ 

.. ~ ~ ~':..o~~~~~ 

\ 

'lfir 

Almanlar tarafından isgale bas-
' ' landığı bildirilen l\lidilli adasının 

mevkiini gösterir harita . 

Iraklılar 80 
eski sistem 
tayyare ile 
harp ediyor 

Irak kıt'aları Bağ• 
dat, Basra ve Mu· 
sulda toplanıyor 
Londra 4 (A.A.)- B.B.C. Röy

tere göre, Irak hava kuvveti, eski 
sistem 80 tayyareye maliktir. Bun
ların bir mühim kısmı lngiliz 
markasıdır. Irak pilotları fena 

• yeti~tirilnıi~tir. 
Kahire 4 (A.A.)- B.B.C. Dün 

akşam haber alındığına göre, Irak 
kıt'aları, ii~ miihim bölgede, Bağ
dat, Basra ve Musulda tahşit edil
miştir. Habbaniye civarında faa
li~ette bulunan kıfalar Nazilerle 
sıkı nıünas~batta bulunan Bağdat 
ordu grupuna m~nsuup olan kıt· 
alardır. 

Harbiyeye geçen 
Askeri Llseuıer 
Askeri liselerden Harp Okuluna 

geçen gençlerimiz dün Ankarada 
Ulus meydanında Zafer abidesine 
merasimle çelenk koymuşlardır. 
Törene istiklal marşile başlanmış 
ve bunu iki genç Harbiyelinin coş
knn hitabesi ile bir geçitresmi ta
kip etmiştir. 

Gece saat 24 den 
sonra açık 

kalan kahvehane 
Kahvehane sahibi 
yakalanarak Adli

yeye verildi 
Şehrimizdeki kahv-ehane ve em. 

sali eğlence yerlerinin geceleri 
saat 24 den sonra açık kalmama
ları hakkındaki son kararın tat. 
biki için her gece kontrollar ya
pılmaktadır. Evv-elki geceki kon. 
trollerde Fatihde İbrahimpa.,<:a cad
desinde 176 numaralı Musanın 
kahvesi saat 24 den sonra açık 
görülmüş ve Musa yakalanarak 
Adliyeye verilmiştir. 

--<>----

Zengin bir ihti
yar evinrle ö 1 Ü 
olarak bulundu 

Bir cinayetten 
şüphe ediliyor 

Kasımpaşada Samancı meydanında 
J5 numaral evde oturan İbrahim is
mind<' zen&in bir ihtiyar dün akşam e
vhıde öHl olarak bulunmuştur. 

İbrahim.in beş gündcnberi ortada 
bulunmadıtını &ören komsuları poli!'e 
haber vermişlerdiı·. Çilingir getirtile
rek odası açıldığı v akit ihtiyarın yer
de cansız yattığı görülmüş tür. Tabibi 
Adil B. Enver Karan cesedi muayene 
etmiş ölünıil şüpheli görerek morga 
kaldırtmıştır. İbrahimin parasına ta
maan öldilr üldügtl tahmin olwımak ta

dır. 

Balkanlarda 
Vazıwete bakış 

Almanlar 
Midilli ada -
sını işgale 
başladı 

Von Papenın se
yahati birka\} gön 

geri kalmış ı . 
~Bulgarlar 

ı ı Soruyor ==--
f' Alman kıt- : 

' 

· aları daha ne 
kadar top
raklarımız- 1 
da kalacak1,, 

MİDİLLİ 
ADASI 

Ankara Radyo Gazetesinin d un 
gecek i neşriyatı arasında haber 
verdigine göre, Almanlar, Ege de

(Deva.nı 5 inci ııalıifed•) ...._ ______________ , 
Amiral Darlan 
Pariste yeni te· 
maslar y~pıyor1 
Amiral Darlan dOn 
Alman seıırııe bir 

mOIAkat yaptı 
Vişi 4 (A.A.)- B.B.C. Haber ve

rildiğine göre '.Amiral Darlan, dün 
Pariste, Alman i gali altındaki 

arazinin Alman sefiri Otto 

Abetz ile bir mülakatta bulun
muştur. 

Şeker saklıyan 
bir bakkal 

tevkif edildi 
Sandıklarla şeke· 
ri olduğu halde 

vermemiş 
Şeker saklıyan bakkal ve tüccar

ların yakalanmalarına devam e. 
dilmektedir. 

Galatada Balık;pazarında Tuz. 
cular sokağında 16 numarada bak
kal İstefanın dükkiınında san • 
dıklarla şeker olduğ uhalde bir 
müşterisine 15 kilodan fazla şeker 
satmak istememiş yakalanarak 
Adliyeye verilmiş ve tevkif olun. 
muştur. 

YARIN 
Hıdırellez 

KAğıthaneye dol· 
ru vapur sefer
leri yapılacak 

Yarın Htdırellezdir. Bu mü • 
nasebetle Haliç vapurları U!a
resi Kciğıthaneye doğru $€ -

fe-rler te!'tip etmeği ve Köp. 
rü • Eyüp arasına ilıive va • 
purlar kaymağı kararlaştır • 
mı~tır. 

Diğer ta.raftan baharın ilk 
pa=arı dolayısile bıı sabah biT 
çok kimseler Adalara, Boğa.. 
ziçiııe, Fwryaya gitm iştir. Fa
kat havanın biraz serin ol • 
ması bunların sayısını azalt
ml§'t ır. 

Tobruk şeh~inin iç lmmında bir cadde 

~....--.,..______.,..~ı·· 

' 

lrak'ta başlıyan muharebenin 
İngilizler tarafından Bağdat'ın 
ve petrol mıntakasının işgalile 
~eticeleneceği tahmin edilebilir 

(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
1 - Irakta Y•zi yl't 

Avrupa haritasına bakınız: İn. 
gilterenin Irak veya Suriye üze
rinden kara ve hava muvasalası 

temin edeceği yegM!e dost ve 
taahhütlerine sadık hükfımet Tür .. 
kiye kalrmştır. Mıhver istilasının 
ön hattı Mataban burnu - Rodos 

cn..vamı s moı •rlactır.> 

Yarın Snci ve6ncı 
kafileler gidiyor 
Trak Mudangaga, Aksu Bar

tına yolcu götürecek 
Kendi arzulariyle i stanbulu terket-

mek istiyen vatandaşların 5 inci ve 8 
mcı kafUelerı yarın ıe mlıden bere
ket edeceklerdir. 

5 inci kafile yarın sabah aaat 10 da 1 
Tırak vapuru i1e Mudanyaya gidecek
tir. 6 mcı kafile de 1&at 18 de Aksu 

vapw. u ile Bart•n istik ~ metine sevko
Junacaktır. 

Dlier taraftan dorduncli ka1ile d~ 
akşam saat 18 de .Ak.-u ile Zongulda
ğa hareket etm4tir. Aksunun dünkü 
yolcu mürettebatı 870 k ~i iken ancak 
250 yolcu gitmiştir. Ak!ıu yarın sabah 
limanımıza dönmüş olacaktır. 

Prost'un masraflı 
projesi reddedildi 
Dolmabahçe ile Taksim arasında 

bir tünel açılması daha ucuz 
Gürnüşsuyu yolunun Alman se.taret

banesinden mühend..s mektebine ka
dar olan 150 metrelik kısınının geniş
letilmesi için şehircillic mütehassısı 
M. Prost tarafından bir proje hazırla
narak Belediyeye verilmiştir, 

Projeye göre orada bulunan 12 a
partıman He 7 ev bu mnkMtla istim
lAk. edilecek ve 5 er n1etresl caddeye 
alınacaktır. 

Fakat Belediye Reisligi projeyi 
imar müdürlüğü ile aliıkadar encü
mene tetkik ettirerek çok masrallı 

bulmuı;:tur: 

Bir kere bu yol yokuş olduğundan 
1 metre genişletilmesi ic;-in takriben 
ıo metre irti1aında bir istinat duvarı 
'J'Bpmak icap ettiği, gerek bu duvar 
ve gerekse istimliık için 1,5 milyon li-

KISACA 

Bizim düşmanımız 
R4ilter ajansının askeri mu

harriri General Sir Hubert 
Hough Almanların , Yunanistan 
harbinde Napolyon tabiyesini 

kullandıklarını yazıyor. Napol
yonun bu tabiyesi nedir, nasıl
dır, bilmiyoruz. 

Askeri mütehassıslar da insa
nı hazan, şaşırtıyorlar. Bazan, 
böyle yüz elli sene evvelki ta
biyeden bahsediyorlar, bazau 
da: 

- 1914 harbindeki tabiye ta
mamen değişti, diyorlar. 

Hangi i doğru, hangisine i
naumak gerek, bilmiyoruz. 

Yalnız, Röyterin askeri mu
harriri olan İngiliz Generali, 
AJn1anyanın bundan sonraki 
harekatından bahscderkeu, Na-

radan fazla bir para sarfı lftzım geJdJ
ii anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan Dolma.bahte ile Tak
ıim arasınadki battı müstakim olarak 
800 metreden ibaret blllunan bu me
safede yolu geni~letmektense bir tü
nel açılması imkAnı da Bl'lediye Re
isligince tetkik edilmiştir. Neticede 
tünelin 700 bin liraya mal olacağı ve 
bu suretıe. 1,5 milyon ltra1ık: bfr işin 
800 bin lira tasarrufla yapılabileceği 
gOrtilmilştür. 

Bunun üzerine 1.5 ınilyon liralık 
bir m illi servetin heba edilmesi hiç te 

• doğru bulunman1ış, aync:a apartıman
lar.. yıkmama..._ suretiyle hük0me1; 
vergiden ve Belediye de rüsumdan is
tifade edeceği mül3hazasile bu · yanlış 
proje reddedilmiştir. 

zi ordularının yeni taarruz is
.ıtıkaıncti ihti111nllerini sıralıyor. 

Bu sıranın İC'İndc, batta ba
şında, Türkiye de \'ar. İngiliz 
askeri mütehassısı bu be.ndinde 
şöyle demektedir: 
. •Trakyada Tiirklerc karşı 

kuvvetli ve toplu bir hücumda 
bulunmak surctile Süvevşi <ap
ta teşebbüs etmek.• 
Şimdi, Sollum öniinde bulu

nan ınihver kuv,·etlerinin, Bu} ... 
garistandaki milı\·er kıt'aların
dan daha çok Siiveyşe yakın 

olduğunu kaydettikten sonra, 
bir kere daha su noktayı teba
riiz ettirmek lazım: 

Tüı kiye bir eelik kaledir. Ba· 
şını ' • Türki~·e ile 
dost geçinmek i,ti)·en herkese, 
kucak kucak dostluk 'eririz. Şu 
fina kadar kiınsClİ dii~man bil
miyoruz. Biziın dü~ınan'nniz, 
bize saldıracak herkec.tir. 

• 

. -
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KAÇAK 

ETE DAiR 

Bakırköyünde, bazı açm. 
göz kasaplar, mezbahanm 
damgasını taklit ederek, O.. 
çak ıuretiyle kesilen hayvan
lara boyuna bu damaayı 'f1lo 

ruyor, harıl harıl et .abyor
larmıı ! ! 

Bu badiae, bittabi ....... 
karlık .. Fakat, aaıl miihön 
nokta ıu: 

Acaba, bu etler daha uc:u:a 
mu bari?. 

Haliç' in 
Devri işi 

Haliç idaresinin Mil
nakale Vekaletine 

devrine başlanıldı 
Haliç muvakkat İ§1etına t.ı

ııfıılıı Münabllt Veklletlne ııe.. 
riM bıışla1'mıflır. H.alıç vapur -
lan bil hazirandan itlbuen De
nizyolları ta:rafmdan !idare edile • 
cektlt'. D.>.nizyollan Umum Mü • 
dürliiğü bu buw.sta hazırlıklar 
y.apmaitadır. 

ÇAMLICANIN 

TAKLiDi 

Memur kadrolannda hiçbir cıe. 
~ik olmıyııcalı:, maaşlar De
nizy.ıllan Umum Mfldiirlüğü me. 
marlarının ınuttlanna uydurula· 
cak,_~. 

l -

Yeni açılan bir gazino, ca• 
zetelere verdiği ilanda töyltı 
diyor: 

c- Gazinomuz çok yük. 
sektedir. latanbulun her yeri
ne hakimdir. Burası, ı.un'i 
Çamlıca tepeıidir. Buyuru
nuz.» 

İyi amma, bu, muTaffak 
bir ilan ve reklam tarzı de
iil •• Yüksek bir yere çıkmak 
iatiyen, ıun'i Çamlıca:ra de
ğil, hakiki Çamlıcaya çıkar. 
FUTBOLUMUZ 

NE ALEMDE?. ! 

Dostumuz Selami izzet Se
dea, yazdığı bir fıkraya ıu 
aerlevhayı ~oymUf: 

c- Futbolümüz ne alem· 
de?.» 

Ben, ıporcu olmadığım 
için, futbolümüzün ne alem· 
de olduğunu bilmiyorum. Fa· 
kat, Selami izzetin bildiğini 
de sanmam. Bu i§i, ihtı~aaı 
dolayıaiyle bizim Sami Kara
y~ıe sordum; fU cevabı ver• 
di: 

«- Seliminin bu ite karlf" 
mumdan, futbolümüzün .,.. 
bk ne alemde olduğunu anlı
yabilirıiniz.ıt 

TRAMV AYCILARA 
YENfKÜRS 

Tramvay ldarea,i yeni bir 
kurı açarak, biletçilerin, yol· 
culara ruuıl bilet vermeleri 
İcap ettiğini öğretecekmif. 

Tramvay fdareıi, evvel&, 
kendi idare erkanına bir kurı 
açıp, bilet ücretleri tarifesi· 
nin nasıl yapılması icap etti· 
ğini öğretse, daha isabetli bir 
hareket yapmq olur. 

BiR CÜMLENiN 

TASHiHi 
Bugün de, ben, bir meı

bur muharririn Türkçesini 
düzeltmek hevesine kapıl· 
ıı:ıak istiyorum. Rqat Nuri 
Güntekin bir fıkrasında tÖY· 
le diyor: «Dil meselesi ıon 
Jenelerimizin eıkimit bir ak
tualitesidir.ıt 

Böyle dememeli, fÖyle de
meli: 

cDil meselesi son seneleri· 
mizin ıaıtılıp ıııtılıp önümüze 
konan bir temcit pilavıdır.» 

Çünkü, aktualite ile 1teaki
mif1t yanyana ııelınez. 

AHMET, RAUF 

Edebi Roman: 49 

1 •fJÇ1)K' .BABERLER 

ViLAYET "" BELEDiYE: 

* Belediye baheç mütehassısı 
dün tlsküdara giderek yeşil sa. 
baların vazıyetini tetkik etmiş • 
tir. * Belediye Yüksekkaldmmı ta
mire karar vermiştır. Merdiven
ler Mozayik par~ olacak, kaldı. 
rımlar da aı>falta çevrilecektir. * Kadıköy, Beyoğlu kazaların. 
da yeni yapılacak Beledıye in -
şaatı için 25 er bin lira, Fatih, 
Üsküdar ve Eminönü kazaları 
lçln de 15 er hın !ıra ayrılmıştır. 

TiCARET ve SANAYi: 

* Basra yolile şehrimize bir 
miktar çay, Romanyadan soda w 
kimyevi maddeler gelmiştir. , * Yakında piyasaya bol mik -
tarda kahve gelecektir. Yalnız Ti. 
caret Ofisi 500 ton kahve getirt. 
mektedir. * İsveçle ticaret anlaşması mü. 
zakerelerine Ankarada devam o
lunınaktadır. İsveç firmaları mem
leketimizden deri, kuru meyva, 
küspe ve kepek istemektedirler. * İktisat Vekaleti şehrimizdeki! 
fabrikatörlere bir tamim gönıle. 1 

rerek İzmir Fuİırına hazırlanma. 
lannı bildirmiştir. 

MOTEFERRIK: 

* İnönünde açılan, Hava Ge
dikli Okuluna girmek için 600 

den fazla müracaat yapılmıştır. 

Kayıt muameleleri bitenler yarın 
kampa gideceklerdır. * Mercan yokuşunda ayakkabı 
çivisi satan İzalı: oğlu Yuda ile 
Karabet Topuzyan, çıvilerini 320 
kuruştan satmak suretile ihtikara 
saptıkları için Adliyeye verilm~
lerdir. * Dün saat 18,40 da Mahmut • 
paşa hamamı !le Abudefent. hanı 

arasındaki kilaphane sahibi Pars 
oğlu 26 yaşında Aram Keşişyana 
ait kitap deposu dışında duran es.. 
ki tahta parçaları ateş almıştır. 
Yangının büyüme ine meydan 
verilmed~n yetişenler tarafından 

söndürülmüştür. * Akbıyık, Kabasakal medre· 
sesinde 23 numarada oturan Ab
bas oğlu 11 yaşında Kemal, med.. ı 
rese duvarına çıkarak erik kopar. 
mak istemiştir. Bu sırada Kemal • 
muvazenesini kaybetmiş ve du
vardan aşağı düşerek sağ kolu Ja. 
rılmıştır. Yaralı çocuk Şişli Etfal 
hastanesine kaldırılmıştır. * Bugün saat 17,30 da Yeşiliy 
içki aleyhtan Gençler Birliği ta. 
rafından Fransız tiyatrosunda bü. 
yük bir müsamere verilmektedir. 

KOLKOLA 
Müellifi: Nizamettin NAZiF 

~o mini mini güzel kız mı? ı 
- Ta kendisi ... cBana hoş gel

diniz Semih Bey• derneğe bile 
lüzum görmedi kahpe. Fakat cNıı. 
ci Bey ne oldu? Bize ne zaman 
gelecek?. diye sormağa dili vardı. 

- Kıskandın mı? 

- :Madun dersem yalan. Öyle 
kırıta kırıta bir •Naci. deyişi var
dı ki, Nacı derken dudaklarının 
öyle tatlı bir yayılışı ve bembeyaz 

diıjleri arasından Jupkırmızı dı -
linin öyle cazip bir görünüşü ol
du ki .. Hanı şeytan cyakala saç

larından şunn öp. öp, öp!• dedi 
anuna bu sırada Şinasi Bey mer. 
diven sahanlığında belirmez mi? 

- Demek evde misafirler vardı. 
_: Ben de önceden öyle sandım 

llD!Dll bir Ne:ı:ih Bey v~. 

- Haydi uzatma da Rezzanı 
bul artık. 

- Evde yokmuş. Eğer Nezih 
Beyi görmeseydım, he.men sokağa 
fırlıyacaktun. Fakat çağırınca yu. 
kanya çıkmağa mecbur kaldım. 

Molla Bey bermutat şatranç 

masası başında idi. O ince <bıyıklı 
delıkanlılardan ikisi de salonun 
bir köşesinde gazereleri karış • 
tırıyorlardı. 

- Tafsilatı bırak. 

- Asıl bu taisila tı djple ki va· 
ziyeti kavnyasın. Molla Beyin ilk 
sorduğu sen oldun. 

- Demek b:i%im mesele Molla 
Beyi bu kadar yııkından ıılüadar 

etmiJ. 
- Bilakis ... Haberi bile olma -

mıa. 

Ege adalan 
Şa ıblerie herkesin birımt.e 
~ suallerden biri de ındur. 

- Akdenhe hilldm olan İnsi· 
lls d<menm-, neden 1'4edold Yu
nan acblannı nıibvereilere kaptı· 
nyor?_. 

Almanlann Ege denm şimalin
de birer birer işgal ettikleri Yu
nan adalarından sonra, cenubi Ati· 
riyatikteki bazı adalan da İtalyan· 
1ar ifga1 etti. 

Bazı Londra mehafilinin iddia· 
mıa gire, İngliz doaanması, bti
tiin bu adaların işgaline elbette 
ki ın8.ni olabilir. Fakat, bu takdir
de, bu adalar İngiliz kuvvetleri 
tarafından işgal edilmek lazımdır. 
Böyle bir işgal halinde ise, bu 
kuvvetlerin iaşe ve mühimmat ih· 
tiyacını devamlı olarak temin et· 
mek, Alman hava kuvl'etleri taz. 
yiki altında kolay değildir. 

Bu esbabı mucibe belki doğru· 
dur. Nihayet makul ve mantıld 
bir mahzurdur. Fakat, hatıra der· 
hal gelen bir sual de şu olmak 
l&zıındu: 

•-Ege adalarının mihvere kap
tırılması şeklinde tecelli eden 
mahzur, acaba, yukarıda bahsedl· 
len mahzurdan daha küçük ve 
ehemmiyetsiz midir?.• 
Eğer, bu sualin cevabı halledi

lirse, o zaman ortada endişeli bir 
vaziyet kalmamış olur. F'akat, bll
tün mesele, bıı mukadder sualin 
askeri mütehassıslar tarafından 
nasıl mülalea edileceğidir. 

REŞAT FEYZi 

fJDlversltede imti
han neticeleri 

Üniversitede Hukuk ve İktısat 
Fakültelerinin yapılmış olan ya
zılı eleme imtihanları neticeleri.. 

nin talebeye tebliğ olunmasına 

başlanmıştır. Dün İktısat Fakül. 

tesinin eleme neticeleri bildiri!. 
miştir. Siizlü imtihanlara ayın 

7 sinde başlanacaktır. Hukuk Fa
kültesinin imtihan neticeleri de a. 
yın 6 sında tebliğ edilerek sözlü 

imtihanlara ayın 8 inde başlana
caktır. 

Ada pıaıı ı e Mal· 
tepe arasında va

pur seferleri 
Denizyolları Umum Müdürlü

ğü bir hazirandan itibaren Ada 
iskı:.\eleri ve Adalarla Anadolu ya. 
kası iskeleleri arasında vapur se-
1erlcrine başlıyacaktır. 

Adalardaki plaj iskelelerine uğ. 
rıyacak olan vapurlar iki tane o
lacak ,.e bunlar Maltepe ire Kar. 
tala da sık seferler yapacaklardır. 

Florya Sirkeci 
hattında tarife 

harici trenler 
Dev !et Demiryolları Dokuzuncu 

İşletme Müdürlüğü bu pazardan 
itibaren Sirkeci • Florya arasında 

her pazar günü tarife harici se.. 
ferler kaldıracaktır. Bu trenler 

kalabalığa göre tahrik olunacak
tır. Bilhassa akşamları geç saat. 

lerde Floryadan ilave trenler ha

reket ettirilecektir. Denizmevsimi 
henüz geldmediği halde sahil -
lerde denize girenler çoğalmıştır. 

-Tuhaf şey! 
- Evet ... Bunu Nezih Beyin 

sözlerinden anladım. Çünkü o he. 
men atıldı, olan biteni bir bın an
lattı. Zavallı Molla Bey hayretin
den ağzı bir karış açık kaldı. Der
ken o ince bıyıklı züppeler de 
söze karıştılar, Bir hayli dediko.. 
dıı yaptılar. 

- Ağızlarının payını vermedin 
mi t<?rezlerin? 

- Şüphesiz hayır. 

- Neye? 

- Ayol sen beni kavga etmeğe 
göndermedin ki... Konuşmağa, 

öğrenmeğe gönderdin. Binaena -
leyh ben de dilim döndüğü ka • 
dar senin aleyhinde bulundum. 
Sonra delikanlıların ağızlannı a. 
radım ve öğrendim ki bunlar bu 
gece Rezzanın baloya gidip git. 
miyeceğini öğrenmeğe gelmifler
dir. Molla Bey onlara da bana söy
lediğini söylemi~ amma delikanlı. 
lar evde oturup bekk!meği tercih 
otmişler. 

- Ne de~ Molla Bey? 
- Kansının Nezih Beylerde ol. 

Günün meselesi: Erenkoy.ı 

Bir Hafta içinde de teftişler 
Ya 1 • h t Belediye teftişinde p 1 a n 1 raca sokaklar, pis, yollar-

Yabancı memleketlere ne mik
tar ve ne cins mal ihraç ettik 
Son bir hafta içinde şehr!mfr.. yüz k:ilosıı Çekyaya gönderilen iç 

den yapılan ihracat gi!çen hafta- fındıkla kuru vişnelere, 38 bin alt. 
!ardan fazla olmuştur. Ezcümle mış iki lira kıymetinde ve 125 bin 
yalnız evvelki gün yabancı mem- üç yür altm14 kilo miktarında RC>-
leketlere 387 bin kÜBIU" lira kıy. manyaya gönderilen balık, ı:ıey-
metinde muhtelif eşya gönderil. tinyağı ve iç fındıklara, 112 bin 
miştir. dokuz yüz yirmi lira kıymetin~ 

Bu yekı1nlardan 192,B66 lira ve 750 bin kilo miktarında İsviç. 
kıymetinde ve 1,751,746 kilosu reye gönderilen akdan ile susam. 
Almanyaya gönderilen oğlak de- lara ve ve 5 bin sekiz yüz yedi lira ' 

kıymetinde 5 bin yedi yüz elli 
risi, nohut, kumdan ve kuşyem- yedi kilo miktarı da İtalyaya gön-
rerine, 27 bin ~edi yüz seksen ye.. derilen keçi derilerine ait bulun-
di !ıra kıymetınde ve 64 bm iki maktadır. 

...~~~~~~~~ 

Haseki Hasta- Kaplıcada mev
hanesini tevsi simlik köşkler! 

• 1 

Sertabip B. Nazmi Y alovada yeni kira-
Aziz iyi çalışıyor lık köşkler yapılıyor 

Haseki hsatanesinin doğum kıs- Yalova kaplıcaları açılmıştır. 
nunın tekemmülü için çalışan ser. Sıhhat Vekaleti Kaplıcalar civa • 
tabip B. Nazmi Aziz kısa bir za- rında mevsimlik küçük köşkler 
man zarfında burasını modern ·bir yaptırmağa karar vermiştir. Bu 
hale sokmuştur. sene bunlann inşasına başlana -
Şehrimizin hemen biricik ve • cak, hepsi bahçeli olacaktır. Ban. 

I.adiye kliniği vaziyetinde bulu • yo daireleri bulunacak ve kaplı-
nan Ha;-eki hastanesi doğum ser· 

caların faydalı sul.;ırı evlere kadar 
visinin ve müesseenin genişletil. 

getirilecektir. Bu evler tedavi için 
mesi için de Belediyeden yenı tah· geleceklere ucuz fiatlarla mev • 
sisat alınmış ve istimlakler de ya. 

sirnlik veya aylık olarak kiraya 
ptlmıştır. verilecektir. 

Servise vaki maracaatların mü- =======,,.... 
temadiyen artması tevsi işinin bir 
an evvel yapılmasının nekadar 
yerinde olduğunu göstermekte -
dir. Ezcümle son iki ay zarfında 
25 yataktan ibaret olan bu kısmın 
tekmil yatakları hiçbir gün boş 
kalmamıştır. 

Burada hamile kadınlar büyük 
bir şefkat, ihtimamla alfil<a ve te.. 
davi görmekte ve büyilk çiçekli 
<bahçede istirahat zamanlarını ge
çirmektedirler . 
Kıymetli sertabip Nazmi Azizin 

aldığı tedbirlerle Haseki hasta • 

nesi Türkiyenin en mütekamil bi= 
doğum müessesesi haline gelmiş 
<bulunmaktadır. 

Belediyenin bu müesseseyi ge
nişletmesi cidden yerinde olacak.. 
tır. 

Müessesede son iki ay içerisin
de 1 adet üçüzlü doğum olmuş ve 
nisan ayında da 4 hamile kadın 
ikiz doğurmuşlardır. Bu suret!~ 
doğum vak'alarının geçen yıllara 

nazaran daha artmış olduğu ra -
kamlarla da tebarüz etmektedri. 

r . . ""' ---c ADLIYEvePOLIS_.J_ 
Sabuncu hanı yangını faciası
nın 2 nci kurbanı kız da öldü! 
İhmaline kurban giden Boranın aişanbşı 

hastahanede buhran· geçirdi l 
İki gün evvel sabahleyin Keten

ciler kapısında Sabuncu hanında, 
Kamilin krem imallıthanesinde 

çıkan yangın neticesinde ağır o
larak yaralanan Dora adındaki 
genç kız tedavi edilmek üzere kal
dırıld.ğı Haseki hastanesinde dün 
ölniüştür. 

Hadise mahallinde bir keşif ya
pan Müddeiumumi muavini Orhan 
Tığrak ve mütehassıs Beşir Tezel 
raporlarını hazırlam;şlardır. 

Öğrenildiğine göre yangın Do
ranın ihmali yüzünden çıkm~~· 
Vak'a şu şekilde cereyan etmiştir: 

Dora havagazi ocağı üzerinde 

duğunu söyremiş. 
- Ne yaptın bunun üzerine? 
- Tabii hemen kalktım, veda 

ettim .. Taşlıkta güzel ~.i=._etçiyi 
bir kenara kıstırdım ... Optum ... 

- Yaz geçi Esasa gel. Sokağa 
çık! . 

_ Ta mesas üzerindeyım. Salı. 
ret! Sokağa çı~ otomobile bin· 
dim. Doğru Cihangire çektim. 

- Nezih Beyler oraya mı ta • 
şınmıı;lar? 

- Onlara gitmedim ki... 
- Niçin? 
- Çünkü küçük hizmetçi ha. 

nımının Nezih Beylerde olmadı
ğını söyledi. 

- Yaman kadınlar vesseliım. 
Demek kocalarını aldatınağa git· 
mişler. 

- Orasım kar19tııma. Raşide de 
Rezzan da beni görmekren pelı: 
memnun kaldılar. 

- Yalnız mıydıla? 
- Temin ederim. .. 
- Bahsi evvela kim eçtı? 
-Raşide. 

- Rezzan biraey sormadı mı.7 

krem yapılacak bir mayü kaynat
makta iken ve onu daimi surette 
karıştırması lilzımken Dora kay
nıyan kazanı ibırakmış ve b~ka 
bir işle uğr~mağa başlanıştır. Bu 
sırada kazan t~tığından ve için
deki yağ parlayıcı bir madde ol
duğundan derhal parlamış ve kı
zın mani olmak istemesine rağ
men ak!v diğer maddelere de sira
yet etmiştir. Bu sırada iınaliitha
ne içerisinde bulunan diğer bir 
kız kaçmış ve üst katta olan Hasan 
ve Dora kaçamamışlardır. 

Dora, kazanı havagazı ocağı ü
zerinden indirmek istediği bir sı-

- İlk sual akabinde o aldı sazı . . 
elıne ... Tam on beş dakika. Bazan 
meraklı meraklı yüzüme baka
rak, bazan kaşlarını çatıp yum • 
ruklarını sıkarak, 'hazan asabi a. 
sabi güle_rek sordu, sordu, sordu. 

- Nelıce? 

. - Lehindedir, İkisi de dehşetli 
b~ ~erak içinde bulunuyorlar, 
İkisı de seni güzel erkek, kibar 
erkek, tam erkek ve centilmen 
buluyorlar ve mutlaka en kısa 
zamanda senini<! karşılaşmak is
tıyorlar Bunun üzerine ... 

- Ne yaptın? Bir randevu mu 
verdin? 

.- Ha~n ... Yalnız seni saat ye
diye dogru muhakkak görece 
ğimi söyledim. • 

- Ne dediler? 

- Sekize kadar gelirseniz evde 
olacağız dediler. 

- Fikrin ne? Gidelim mi? 
- Dur canım, seyahatnamemi 

bitireyim ... Elbette bir karar ve. 
ririz. Oradan doğru N esriıılere 
gittim. Kocası bir halftadanberi 
eve aelmemif. On dakika kadar 

da leşler görüldü 
Kadıköy kazasının bazı nahiye

lerinde yapılan umumi Belediye 
tettişleri neticesinde Erenköyün.. 

, de ve merkez nahiyesinde bir 
çok 11"0ksanlar görülmüştür. Bil· 
hassa Erenköyünde sokakların ~ · 
nıizlenmediği, ev !erden vaktin<W 
çöp alınmadığı ve hatta sokalı: • 
larda köpek, kedi gibi hayvan let
leri bulunduğu, merkez nahiye -
sinde sıhhi muayene cüzdanı ol-

0 

madan esnafiarın çalıştığı, bak -
kallann ve fırınların pis olduğu, 
bazı sinemaların balkonlarında is. 
kem leler kullandı ki arı anlaşılmış· 
tır. Belediye Reisliğıne bu husus. 
ta bir rapor verilmiştir. Alaka -
darların nazarı dikkati de celbe. 
dilecek daha sıkı kontroller ya • 
pılması istenecektir. 

il okul talebe 
sergileri açılıyor 
İlk okullarda son sınıf imtihan

larını müteakip açılmakta olan 
okul sergilerinin bu yıl da açıl. 
ması kararlaştırılmıştır, Önümüz
deki hafta içinde şehrimizde mev. 
cut ilk okullarda bu sergilerin a
çılınasına başlanacaktır. 

Sergilerin geçen yıllara nazaran 
daha zengin ve güzel olması için 
icabeden tedbirler alınmıştır. 

Bir kısım hamamlar 
yalnız talebeye 

açılacak 
Üniversite ve Yüksek Mektep 

talebelerinın şehrimizdeki hamam. 
!ardan ucuz bir surette istifade • 
sini temin maksadilc Hamamcılar 
Cemiyeti reisi Osman Günsalı 

Cemiyet idare heyetine bir tek.. 
lifte bulunmuştur. Buna göre ba
zı hamamlar haftanın muayyen 
günlerinde yalnız talebeye açık 
bulundurulacaktır. 

Sair günler de talebeler hüviyet 
varakasını gösl<!rmek suretilc is • 
tifade edeceklerdir. 

Ekalliyet okul la
r ı n da ki ikmal 

imtihanları 
Şehrimiz ekalliyet mekteple -

rinde ikmal imtihanlarının ayın 
12 ve 14 ünde yapılması karar • 
laştırılmış olduğundan okul ida
releri imtihan günlerini tesbit e.. 
derek mümeyyiz cetvellerile bir
likte Maarif Müdürlüğüne gön • 
dermeğe başlamışlardır. 

rada kızın elbi:;eleri tutuşmuştur. 
Bunun neticesinde kız derin ya-

nıklar alm:ştır. l 
Kitmilın yanan imaliıthanesile 

yanındaki baharat deposu sigor
talıdır. Bu hususta Müddeiumu
milikçe tahkikata devam etmekte
dir. Adliye doktoru Enver Karan 
Doranın defnine ruhsat vermiştir. 

ZAVALLI NİŞANLI 
Kendi ihmaline kurban giden 

zavallı genç ktt İshak isminde bir 
,gençle nişanlı bulunmd<lad:ır. 
Bahtsız n~anlı sevgilisinin uğra
dığı facia üzerine hes gün hasta
neye uğramış ve dün öliim haberi
nl işitince bir ouhran geçirmiş, 
teessüründen saçlarını yolmuştur. 

dert dinledim. Hatta bir aralık 
ağlıyacak gibi oldu. Ben de mü
teessir oldum doğrusu .. Öyle ince 
öyle güzel bir kadını o herif na. 
stl hşaı boş bırakıyor bilmem? 
Derken birdenbire seni sormaz • 
mı? Hem görmeliydin adın du • 
daklanndan çıkarken gözlerinde 
ne ateşli bir hırs ışıldadığını ... 

- O da vak'ayı •biliyor mu? 
- Canını meseleyi bi.lıniyeıı 

bir Molla Bey. 
- Sonra ... 
- Senin vaziyetinden kısaca 

bahsettim. Perihanla olan müna
sebetini yan14 anlamamasını söy
ledim. Bana bir kadeh kuraçao 
verdi. c Yalnız içemem. dedim. Bir 
kadeh de kendisi doldurdu. cHay. 

di birer tane daha yuvarlayalım. 
dedim. Kabul etti. Derken birer 
tane daha l<!kerledik. Sonra Oir
di:nbire ayağa kalktım ve elini 
öperken bu gece seninle birlikte 
baloya gideceğimizi söyledim. He
men kolumdan kavradı, çeke çeb 
beni yatak odasına götürdü. Gar-

( Arlcıuı~) 

y 
~aglltere ve lral' , " 

Yazan: Ahmet Şükrü ES~1 
Mihver devletlerinin Balk•O 

nmadasIDJ istiliları ıltına al 
ları üzerine, Orta Şark vaıil 
nazikleşmiştir. Akdeuizden l 
Ye Hindistaıuı kador uzaaaJI 

sahanın vasiyeti nazik bir sa 
girdiği bir sırada Irakta vuk~ 
lan darbe bilhassa İngilteredc 
dişe uyandırmıştı. Fabl Irakıl 
daresini ellerine alan politik• alk 
damları tarafından verilen t iı 
nıt bu endişeyi izaleye yardıııt be 

nıiştir. tngilterenin, müsakıl ed 
mukadderatına hakim olan Jral · ııı 
dahili i~lerine karışmak istenı "1ı 
ği muhakkaktır. Fakat İngiliıl Olııı 
Bağdat hükümetinln Irak ile 
giltere arasında aktedilen ınus 
deye sadık kalacag;ndan enıiıı 0 
mak isterler. Filhakika Reş't C. 
!ani bu noktada İngiliz hiikôP d 
tine teminat vermiş \'f' bu tcınif. iç
Şehpender tarafından da te~ ;ı 

1 

dilmiştir. Bu teminatın. Irak• 
gil.iz askerlerinin ihracı 51rasJ 

filiyatile de teyidi İngiltere ile 
arasındaki münasebetlerin nıt1 

bir vaziyetr ircaına ehemmi~· ıı 
ölçüde yardım etmiştir. Londr9 · ~ 
haber verildiğine göre, son dal 
ile iktidarı ellerine geçirenler. 
noktadaki iyi niyetlerini gö 
dikleri takdirde İngilkreniıı )' 
idaryi tanımaması icin ortada 
bir sebep kalmı~·ac~ktır. Ve 
cak o zaman İngiliz • Irak nıiİ 
.sebetleri normal bir şekil ala 
tu, 

Irakta son darbe üzerine i~ 
şına geçenlerin end · elerini ao 
mak zor değildir: B~nlar l 
istiklalinin tehlike} e diism 
den korkmaktadırlar. Bu •c 
ledir ki gerek Şehpender ve ge 1 
lrakın Ankara elçisi. İngiliz a5j il 
!erinin lraka girmeleri bahsiP 
beyanatta bulunurken, bıı noj 1 

yı ehemmiyetle tebarüz ettirıtl ' 
lerdir. İstiklal bahsinde Irakl 
rm hassasiyet göstermekte JıJ 

olduklarına fÜphe yoksa da • 
liz askerlerinin fraka çıJunslJ di 
isiklıil davasile değil, basit 
muahedenin tatbikile alakadar 
Malumdur ki Irak. umumi bs 
ten sonra uzun zaman İngiltereP 
mandası altında idare edilmi ti. 
Iraklılar için haklı bir şiki! 
mevzuıı idi ve nihayet İngi!I t 

hiikômeti, mandayı kaldır•' 
Irakın istiklalini tanunıya ve tJ1 
takil [rakın Milletler Cemiyeti ~ 
girmesine yardımda bulunııııl1 

muvafakat etti. İ~te bıı sıralar4 1 
dır ki İngiltere ile Irak ara<ı~d 
ki münasebetleri tanzim eden ıf 
muahedesi imzalnıımıştır. irs~ 
Milletler Cemiyetine girmesiııt 
ğır a(an \'e Irak parHimento!lat 
12 muhalif reye kar~ı 69 reyle 
yanda da 5 reye kar'1 11 reyle 
tasdik edilen bu muahede, o 
den bugüne kadar İııgiliı • l 
münasebetlerinin temel ta~ını 
kil etmiştir. Bu nıunhede;e f.6 
iki taraf, lıaricl siyasetlerhıin 1 
virinde birbirile isti~are ede 
lerdir. Biri:' ittifak .;.uahecJe<i~ 
telif kabul etmiyeeek ve diğeri~ 
vaziyetini zorlaştıracak bir !'il 
set takip etmiyeceklir. Irak il~! 
çüncü bir devlet arasında iJıV ~ 
çıktığı zaman, bu ihtilafın · 
yolile halli için iki devlet gö,.;il 
ceklerdir. 

l\fuahedenin dördüncü mad 
ehemmiyetlidir: Bir harp çı~ t 

takdirde iki devlet birbirine Y 
dımda bulunacaktır. Irakın · 
tereye yardımı, şimendiferlerid 
hirleri, limanları, tayyare meY 
ları dahil olmak üzere toprokf

1
, 

üzerinde İngiltereye bütün kol' 
lıklan ve yardımı gösterın•~1 

ibaret olacaktır, 
Bundan sonraki bir madde i 

Irak İngiltere hükumetine toP11 

ları üzerinde tayyare meydaP~ 
kiralamayı taahhüt etmekte 

Sekizinci madde ile İngiltere J( 
lının Iraktaki mes'uliyetleri JI 
Kralına devredilmektedir ,·e 1 ı 

lıayet muahedeniu, Irak Mili<~ 
Cemiyetine aza olarak kabul e 4 
dikten sonra yirmi beş sen• 
vam edeceği kaydediliyor. 1 
Milletler Cemiyetine 1932 sr~ 
sinde girdiğine göre, ınualı 
1956 senesine kadar mer'i ola 
demektir. 
Anlaşılıyor ki İngiltere ınu' 

denin dördüncii maddesine i•!~, i 
ederek Iraka asker sevketoıı, ~1h 
Esasen, söyledikleri sözlere Jıl' A: 
lacak olursa, yeni Irak ziınaf11J4 
!arı da prensip itibarile mua~~ll 
yi miin•k•ıe etmemekteOP' 



Babuı tarafından kesi· 
lip pitirilen çocuiun adı· 
nı almıt olan yarımada 

tarihte pek kanlı vakayie 
sahne olmuttur •• 

betleri tarihin her devrinde türlü 
· gökteki yıldızlara sahneler geçirmiş. Onun için mü-

bunların teşkil ettiği nakalatın kolaylaşması noktasın· 
re muhtelif şekiller da Pelopsın yarımada~• ile kıt'a-

!ftrlü rosimler vücude nın arasındaki berzahı delmek, i-
. Gökyüzünün harita· ki denizi birleştirmek fikri çok 

tlduğu gibi yeryüzünde- evvelden zihinleri meşgul etmiş-
&all ... bı .. i denizlerin de birçok tir. Lakin suların adayı basacağı 

Iİrdiği haritaya bakılın- korkusu eski zamanların miihen-
r.rpıyor. Gökteki yıldız- dislerindeki cesareti .kırmış. :Uu-

~flsl ~ın çıkararak istikbali günkii kanalın açılması ancak 1881 
1 1 nıak olduğu gibi her de başlıyarak 1893 de biten şu 

lldanın, yarımadanın te- kadar sene\jk faaliyet neticesin-
bakarak orada neler de mümkün olmuştur. 

"ieceğini anlamak mera- Bahis Korent kanalının nasıl a-
·, olanlar da buluna· çndığında değil. Şu satırlara daha 

P""l..ı.:ı insanların merakına ilave e«}ilecek ııe var diye düşü-
dığı gibi istikbali öğ- nürken hatıra gelen şunu da kay-

lt~dası da yeni değildir. detmek lazm geliyor :Osmanlı im-
lunanistan yarımada- paratorluğu zamanında Mora bir 

n biçimi gözönüne eyaletti. Daha evvel Moranın Ve-
..._lurunuvustada buraya nedik ve Cenevre Cumhuriyetle-
·~İ§ler. Çünkü yarıma- rile Ehlisalip bakiyesinin ellerin· 

· bir dut yaprağına de kaldığı görülüyor. ikinci Sul-
Erbabının anlattığına tan Murad zamanında fethine gi-
e •devlet• manasına rişilmiş ve Fatih İkinci Sultan 
• kelimesinden de Mehmed tarafından kamilen fethi 
Zaten pek eski za- nasip olmuştu. Hulasa Mora ge-

bu yarımada yetiştir- rek zaptı ve gerek muhafazası için 
devir devir çok kan dökülmu, bir 

rla, güzel bağlarla 
erile meşhur olmuştur. ıc::y::e=r=.=========:::ı1==

lle yarımadanın şöhreti 
--~-... ·nı tle arttıran sebep-

ltununla beraber dut 
atlas yapılıncıya ka· 

bir sabır ve tahammül 
... Wr de zaman geçmesi 

Dut yaprağına benzeti
lll'unadasının tarihi ise 

e, uzun bir sabır ve 
latiyea vekayi ile cı.. 

"'• eskiden verile• isim 
olduğu malumdur. Ya· 

~ ......... adası demek oluyor. 
~ kenii babası tara· 

lmüş, pişirilerek ma
'it.tet çekilmişti. Şimdi
tıLta.tının üzerinde hüküm 
.~ eski Lidya kTab Tan· 

•lan Pelopsın Yunan e
~e hikiyesi acıklıdır. 

yalnz biri müstesna 
eri bedbaht şehzade-

•tine el silrmemitlenll. 
birden acıyarak o

lriltmfler, zalim baba· 
1.ir iıkenceye mahkum 

~elopsın istikbali parlak 
tUnkü Alladoludan hep 

.a .. -~6tuf ve himayesinde 

.~ludan karşı tarafa, 
il ismi verilecek olaa 

il leçiyor, orada bir hil
llizel kızını alıyor, ni· 

•daya sahip oluyor. 
1ı kıt'aya kimbilir ni· 

\it ı..tıamıı olan incec:ilE 
~ lfln geldi ki zamanıa 
-..}~tiyaçlarına uymu 
~'11416. Medeniyetin eU 
~hrıvercli. Ona• için ar
k.~ ile Peleponez, sonraki 
~ olan bu yarımada •• 

tlarak harita üzerinde 
~iare aldı. Burası kilo

tl! hına göre ufacık sayı· 
~t tarihin bir çok de

i sahne olduğu veka· 
l.Uyük bir ehemmiyet 

ter1 kalmamışhr. Ya
~sile Peleponezin ... 
-..ratı delerek iki kör· 
.. hir1qtirmek ilttiyacı 

4.ı.... ""-anlarda kendini gös
""~lldl. 

il sahillerinin baıka 
•lan iktısadi münase· 

~HALK----.... 

Ü TUNU 
lı Ve Itri Anyanlar, 
ıiJıôyeıl., ,.,,....,.. 

~ H miiflftilla 
Bir genç her nen it anyol' 

25 yaşında elektrik ve her nevi it
lerden anlar müstait bir ıenç kanaat
kAJ" bir ücreUe il aramaktadır. Muh
terem il sahiplerinin HH!en Cibalide 
İnhisarlar Matbaasında mürettip Bq 
Sam17e müracaatlan rica olunur. 

it anyorum 
Ortamektep mezunu ıenç bir kı· 

zım. Yaşım 20, daktilo blllrim. Mall 
vazlyetimln darlığından dolayı çalış· 
mak mecburiyetindeyim. Yazıhane 
veya herhangi bir m(lessesede müna
alp bir il arıyorum. Taliplerin Son 
Telsrafta Mualll rumuzuna müraca
atıan. 

İt hayatıma yeni karıtmak 
isteyen gemç hir kıs 

Yaz.ısı dilzgün, biraz daktilo bilen ve 
ortaokulun 8 inci sınıfına kadar oku
muş 17 yaşında bir kwm. Ailevi va-
ziyetim dolayısiyle hayatımı. i8tiltba
limi kendim talışarak temin etmek 
mecburiyetinde bulunduğumdan il 
sahasına atılmak istiyorum. Bana it 
vermek suretiyle hem }\tmayeye muh
taç bir kıza en büytlk bir yardımda 
bulunacak ve hem de onun istikbalini 
hazırlıy'acak olan yazıhane. hususi 
müessese ve emsali il yerleri sahiple
rinin Son Telgraf Halle Siltunu Se
mahat ismine müracaatlarını diler ve 
kendilerine ılmdlden en derin minnet, 
sükran hisleriyle teıekküril bir borç 
bilirim. 

1f arıyor 
Lise son sınıfa ıeçtim. Yaz tatilinde 

vazlyetimle mütenasip bir iş yapmak 
arzusund87UJL Ücretin az olmasında 
beis yoktur. Bilhassa kAtipllk sibi ya
zı işleriyle allkadar vaz.ifelerl tercih 
ederim. Fakat başka türlil işler de o
labilir. 

cSon Telgraf E. S. T rumuzuna 
mektupla müracaat.• 

iş arayan bir geaç 
On sekiz yaşındayım. Bu sene İstan

bul Erkek Lisesinin onuncu sınıfını 
pe kiyi edrece ile ikmal ettim. Hesa
bım kuvvetlidir. Orta bir ücretle tahr
sllimle mütenasip çalışacak bir yer a
ramaktayım. İş sahiplerinin lfltten 
{Çalışkan) rumuzuna miiracaat etme
si rica olunur. 

e11 de Seveceksin ! 
Yazan: ETEM İZZET EENICE 

• ~il ce~ ap '"erdi ve .. işte 
İ\ eıı~inıi tutamadım: 
~ t•bi adam görmedim. 
~ "•-ıiyette yiyeceği ye
" ltıd~ ~ıkkım olur kalır .. 
e.. ılave ettim: 
~Ü ~ef~et ediyorum a· 
L· erın ıçin. 
~· . • ıs) an ''c hiddetim 

: Çok ge, ~ek ve nazik 

'"t l\~ın .. hu hi sizliğimden, 
l~i t duşünüşdmden değil, 

"llbii telakki edişimden 
1 .. rışınıdan "e b ... 
""· eni iknaa çalı tı: 
tı~ebeye giden bir atla· 
:tagı en sonra dü ünil

~- ııı ) aralanacak sonra ö
ll 0 nra da kurtulacak.. 

"1ek pr ·p olmalıdır. 

Böyle düşüniince ilziintüye, far
faraya, sızlanmıya ve heyecana 
mahal kalmaz. Muhakkak ki, Ni
hadın yaralanması, yarasının ağır 
oluşu beni de sarstL Benim de i
çim kan ağlıyor. Fakat, 1tu vazi
yette ne yapabilirim, yapalahile
cek elim.le ne var. Ona ne hay.t 
vermiye, ne hiçbir şey yapmıya 
muktedir değilim. Eğer mabat 
sana karşı şatafat göstermek, şar
latanlık yapmaksa o vakit vaziyet 
değişir. Realist olalım .. 

Bu vaziyet karşısmda düşüadüm: 
- Hakikaten yapılacak hiçhir 

şey yok .. 
Dedim. Ve.. talihsizliğiıne bir 

daha küstiim. Bakalım yarına ka· 
dar ne olacak?. 

ERTESİ G'ÜN 
Sabaha kadar ne ben uyudum. 

llR-+rill 
Sokak köpekleri 
Şehirde, baııboı dolGfGll 

köpeklerin son zamanlarda 
çoğaldığını kaydetmiıtik. A
radan bunca zaman geçtiği 
halde, hiç bir tedbirin alın
mıı olmadığını esefle gör
dük. 

Bize, Vıküdarda oturan 
bir okuyucumuz. gönderdiği 
mektupa diyor ki: 

«- Biz.im semtimiz.de de 
köpeklerin çoğaldığını söyle
mek isterim. Siz, bu ba§ıboı 
hayvanların teker teker ge
z.ip dolaıtıklarını söylüyor
dunuz. Halbuki, pe§er, altı
§ar geziyorlar. Bu hqle, kafi· 
elerle, yahut sürülerle gezi
yorlar, denebilir. Şimdi, mek
tepler de tatil.. Çoluk çocuk 
sokaklarda oynuyor. HavalaT 
da sıcak .. Bu köpekler, zarar
lı olmazlar mı?. Sahibi olmı
yan, kimıe taralından bakıl
mıyan bu piı ve karnı aç hay· 
vanJar elbette ZaTarlulır. Be
lediye, sokak köpekleriyle 
mücadeleyi arttırmalı veya e
sasen böyle bir mücadele 
yoksa, b'lflamalulır. 

Bu mesele üzerinde, Bele
diyemizin ciddi ıekilde alti
kadaT olacağını ümit etmelc 
ut eriz. 

BURHAN CEVAT 

Bir dolam ve 
teıekklr 

Maliye Muhakemat Müdürlüğü 
memurlarından arkadaşımız B. 
Cemil Atacanın dün sabah Haseki 

hastanesinde ikiz oğlu dünyaya gel. 

miştir. Nevzatlara ve anne, baba
larına uzun ömür dileriz. Bu mü· 
nasebetle B. Cemil Atacan has -
taya ve yavrularına dikkat ve ilı. 
timamla büyük bir şefkat göste
ren Haseki hastanesi sertabibi B. 
Nazmi Azizle doğum kısmı dok. 
t.or ve hamşirelerine teşekkür et
mektedir. 

Ell•lTllD 
An Sollma11 

-3-
Arı soktuğu zaman, müracaat 

edilecek tedbirler ıunlardır: 
ı - Heqeyde nevvel iğne kal

mışsa, onu çıkannıya bakmalıdır. 
Bunu çıkarmak için kalan fğnenln 
boyunca toplu iğne sokulur. Yal
nız armm bıraktıiı zehirli madde; 
nin büsbütün yaranın içine akma
ması tçin, yara mahallini sıkma
malıdır, sonra a~iıdan yukarıya 
dotru iğeneyi çekmelidir. 

2 - Arı yeü,Urmekle meuul 
olanlar bu tedbirlere ehemm17et 
vermezler. Yara mahallini iyice 
oğuşturup sıkarlar. Ge~ı ekseriya 
iltihap hasıl olmazsa da, buan 
vahim neticeli haller görüldilğ(l 
de vAkidir. 

Bunun için soluk su, sirkeli su, 
yahut bir bardak suya sekiz on 
damla amonyak ilAveslyle yapıl
mış su faydalıdır. Yara mahalli 
bu sulardan biri ile yıkanır. Köy
lerde arının soktuğu yer mayda, 
noz, nane yaprağı ile oğuşturulur. 
An iğnesinin yarası ekseriya çok 
sürmeden geçel', aynca tedaviye 
de ihtiyaç göstermez .• 

ne de Salibi uyuttum. ikidebir ecu 
uyanduıyor: 

- Söyle, ne yapacağız?. 
N:hat eniştemin vaziyefüai na

nl öğreneceğiz?. 
Acaba o da mı ölecek". 
Diye üstüste garip garip bir sil· 

rü sual soruyordum. O da bu saç
malığımın farkına vardı ki, galiba: 

- Sen deli oldun .. 
Demeye mecbur oldu. Çünkü, e 

da farkediyordu ki, çok asabiyim 
ve laf dinlemeye tahammüliim 
yok. Ne garip ki, ilk defa sükunla 
beni karşıladığını &örüyordum. 
Hep bana: 

- Meraklanma bu kadar •• 
Herhalde iyi olacak .. 
Fel8ket ''e teessiiriine istirak e

diyorum .. 

Diyordu. Sözün kısası sabahı dar 
ettim ve .. erken erken Salibe: 

- Haydi kalk lıa taneye git .. 
Dedim. Salih bir saate, bir be

nim yüzüme bakıyor: 
- Karıcığım bu snatte orada ki

mi bulmak mümkün? Daha ne a
mclil:at ) apılmıştır, ne de hiçbir 

MAHKEMELE 
• 
ihtiyarın bir tüfeği, 
bir köpeği eksikti 

"Benim tüf eğim yanımda olsa, 
kedileri, tavukları, sinekleri, 

arıları bile kaçırmam. ,, 

--EYazan: B11'SBYtN BEBÇET ~--
Eski, yirmi senelik arkadaşım

dı .. İhtiyar, elinde baston bulu
nan bir adamın koluna girmiş, 
merdivenlerden çıkıyor, hayır, 
onu merdivenlerden çıkarıyordu. 
İhtiyar, pek mecalsiz gibi idi. 

Eski arkadaş beni görünce: 
- "Oooo! Kardeşim, nasılsın?. 

diye batır sordu. 
- İyiyim .. Sen nasılsın? Ne L 

lemdesin? Ne var ne yok? dedim. 
- Vallahi, iyilik .. dedi. İşte gö

rüyorsun! .. 
İhtiyar: 
- Daha çıkacak mıyız? Bu ne 

bitmez merdiven!. Hem biraz ya
vaş çıksana! Yoruldum .. dedL 
Bunları, adeta paylar gibi söylü. 
yordu. 

- Peki ibeybabacığım.. Nasıl 
istersen! dedikten sonra, arkadaş, 
adıml mı daha ağırlaştırdı.. Da. 
ha bstıkı makam çıkmağa başla -
dılar. Ben de adımlarımı onlara 
uydurdum.. Hep beraber çıkıyo
ruz. 
İhtiyann halini tetkik ediyorum. 

Botlan, tozluğ:ı, yeleği ve ceketi, 
boynunda asılı av çantasile tam 
bir avcı kıyafetinde idi .. Bir tü. 
reği, bir köpeği eksiktL. Onlar da 
olsa, hemen şuracıkta, merdiven 
başında avlanmağa başlıyacak gi
bi gönüyordu. 

Üçüncü kat merdivenlerini bi
tirdiğimiz zaman, ihtiyar, merdi.. 
venin üsi'başıftda, mermer kor • 
kuluğa tutunarak durdu. Göğsü 
kabarıp inerek, bir müc~~t, a~lt' 
ağır. soludu .. 

- Nerede kuzum gideceğimiz 
yer? Daha çok yürüyecek miyiz? 
Diye sordu. 
Arkadaşı: 

- Geldik beybabacığım.. İ§t'e, 
Bey de katibi.. Şimdi, çabucak 
yaptıracağız.. Sen hiç merak et
me ... dedi. 
Kulağına doğru eğilerek ya -

vaşça sordum: 
- Kim bu kuzum Cevatcığım? 

Ona duyurmadan: 
- Büyük babam, dedi; §imdi 

anlatırım. 

thtiyan koridorda biraz yürüt
tükten sonra, kanepelerden biri.. 
ne oturttu.. 

- Sen burada otur .. Bir yere 
kımıldama.. Biz şimdi gider isti. 
dayı veririz .. Hemen bitiririz bu 
i§i. .. dedi . . 

- Gecikmeyin amma; ben bu
gün ava çıkacağım. Çabuk gelin. 
dedi İhtiyar. 
İhtiyardan biraz uzaklaşınca, 

arkadaşı anlatmağa başladı: 
- Bu, benim babamın babası, 

yani, büyük babam. :Eskidenberi 
ava meraklıdır. Sekiz on sene ev
veline kadar da ava çıkardı. Bil. 
mem, ben anlamam amma, tanı. 
dık avcılar var, onların söyledik
lerine göre, iyi de avcı imiş. Şimdi 
hemen seksen yaşını geçti .. İhti
yarladı.. Birkaç senedir buna • 

l"Y· Çalışma saati başlasm, ilkön
ce oraya gider, sonra işime uğrar 
ve sana gelirim. 

Diyordu. Fakat, ben bütün bu 
haklı itirazı tasdik etmekle bera
ber ona: 

- Zararı yok. İş başlamamış da 
olsa, hiç olmazsa hastanın ne hal
de olduğunu öğrenirsin .. 

Diyor ve .. ilave ediyordum: 
- Git, öğren ,e .. gel! Daha son

ra işe gidersin. 
Adamcağı:1. bu ısrarım karşısıa

da dayanamadı: 
- Beyhude telaş, fuzuli zahmet! 
Diyerek kalktı, gitti. Giderkea 

sıkı sıkıya tenbih ediyordum: 
- Sakın daireye filan uğrayqt 

da geç kalma. Buraya gelir, bana 
haber .retirir, ondan sonra daireye 

• gidersin. 
Buna da: 
- Peki .. 
Dedi ve .. Gitti. 
Onun döniişünü ne tahammül

süzhikle beklediğimi lıir ben, bir 
de Allah bilir. Hnlil Necip de ha -
tane~e gittiği ukit üzülmüş, sa-

rnağa da başladı .. Tabii, bir müd. 
dettir, ava filan çıkamıyor. Fakat, 
bunadıkça, av merakı da şiddet
lendi. Evde odasını bir görsen ..• 
Duvarlarda ce) lan, kaplan; yer
lerde ayı, kurt postları .. Fişenk • 
likler .. Av bıçakları, köpek resim. 
leri, av ı esimleri.. Neler yok ne
ler ... Adeta, oda değil, av müzesi .. 

Av elbisesinden başka elbise 
giymiyor. İşte gördüğün gibi .. Her 
zaman böyle gezer. On beş yirmi 
gün evveline kadar, tüfengi de 
başucunda asılı duruyordu. Sa -
bahlcyin tüfengini omuzuna ta • 
kar, bahçeye çıkar, boş çifteyle, 
kedilere, horozlara nişan alır, te
tik düşürürdü. Galiba yirmi gün 
oldu.. Yine giyinip k~anıp tü • 
fengi omuzuna almış, bahçeye 
çıkmış .. Ben evde yoktum. Nere
den bulmuşsa bulmuş, tüfenge 
iki fişenk yerleştirmiş .. Gürel bir 
horozumuz vardı .. Ona nişan al. 
mış.. Tetiği çekince, horoz parça 
parça .. Çünkü, yakmdan vuruyor. 
Evden, bir silah sesi duymuşlar .. 
Herkes bahçeve fırlamışlar .. Ne 
görsünler! Horoz bir tarafta. bü. 
yük peder bi rtarafta, yere se • 
rilmişler ... 

- Bü ·ük pedere ne olmuş? 
- Ne olacak? İhtiyar adam .. 

Artık kuvveti, takati kalınamış .. 
Dipçik omuzuna vurunca, sırtüst\l 
düşüp kalmış ... Yerden kaldırıp 
yatağına götürmüşler .. Yatırmış
lar.. Akşam ben gelince anlattı • 
lar .. Hep beraber düşündük .. Bir 
gün daha büyük, tamir edilmez 
bir kaza çıkaracak.. İyisi mi, tü. 
fengi ortadan yok edelim, credik. 
İki gün sonra, bir sabah erkenden, 
o uyurken odaya girdim .. Pence
ıreyi açtım.. Tüfenkle beraber bir 
de post alıp çıktım. Tüfengi de 
ıpostu da, büyük yatak ambannın 
en dibine yerleştirdik. Uyanınca 
başucunda tüfengi bulamamış .. 
bir kıyamettir koptu .. Avaz avaz 
bağın yor .. 

- Türengim de tüıfengim! diye 
tutturdu. 

- İşte, dedim. Görüyorsun .. 
Pencere açık. Sen uyurken pen
cereden hırsız girmij, tüf enkle 
postu götürmüş. 

- Ah! ~di .. O hırsızı bir gör. 
seydim, bende daha fişenkler var .. 

·vallahi, yere sererdim. 
Neyse.. Tüfengin çalındığına 

dnandırdık amma, bu sefer de: 
- Polise haber verin .. Müddei.. 

umumiliğe istida vereceğim, diye 
tutturdu. Birkaç günler oyaladık. 
İki gündür, bir istida yazdırıp 
Müddeiumumiliğe vereceğim, di· 
ye nakaratına haşladı. Baktım o
lacak gibi değil.. Sahiden bir is.. 
tida yazdım. Gözünün önünde pul. 
layıp kendisine imzalattım. Bir 
otomobil tutup buraya getirdim. 

- Şimdi sahiden istidayı vere
cekmisin? 

- Yok canım .. everdim!» diye 
{Devamı 1 inci l&JfMI&) 

bırsızlanmıştım. Fakat, bundaki. 
üzgün ve sabırsızlıtım daha başka 
türlü idi. İçimde acıma hissinin 
coşkunluğu ve feliketlere karp 
bu coşkunluğun getirdiği müthİf 
bir isyan vardı. 

Kendi kendime: 
- Yazık, çok yazık. Bütün bu 

bir aile son uzvu ile imha edilmif 
oluyor. 

Di~ or n .. ta biatin bu zulmüne 
karşı en kudretli hislerimle iıyaa 
ediyordum. 

Salih tekrar geldiği vakit daha 
onun birşey söylemesini bekleme
den: 

- Ne var?. 
Ne haber getirdin;. 
Ne oldu?. 
Diye ben zavallıyı bir sual yaj

muru karşısında bıraktım. 
Salih: 

- Yine 'aziyet dünkü yi9i. De
ğişmiş birsev yok!. 

Dedi. Sor ·um: 
- Bugiih m• h.ılık~k ameliyat 

)apacn1.lar nu?. 
(A 1' ı ,, r) 
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Başmallarrırıer 

Ne Dlrorıar 1 

IK DAM 

B. Abidin da\•er cAkdenız meydan 
muharebesı> isimli bugUnku başyazı
sında harbin müstakbel vaz yetini tet
kik etmekte ve: 

cHarbın, ancak Atlantikte ve İngi-
11.z adalarında bıtebilecegine inarun11 
olan İngiltere ile Amerikanın, Bal· 
kanlarad ve Akdcnizd~ cereyan eden 
ve edecek olan meydan muharebele
rıni, biıtı.in chemmıyetıne rağmn, tA· 
il addettikleri görultiyor. Akdeniz 
cephesinedkl rnucadeleyı vakit kazaıı
mak içın yapılmış büyük: bir hareket 
telakki ediyorlar. Bunun böyle oldugu 
İngıliz ve Amerikan devlet adamla
rının sozlerıncdn anla!iılmakla bera
ber, Ingılızler !ıılen, Amerıkalılar da 
Kızıldenızin nıhayetıne kadar gön
dermiye ba§ladıklan yardımlarla Ak
deniz cephcsındckı harbi kazanmıya 

ve mumkun olmazsa uzatmıya çalı
şac::ıklardır. 

Ballcanlar meydan muharebesinill 
blttığı şu .sıralaıda, Akdcnız meydan 
muharebesi azami şiddetiyle alcvlene· 
cektir.• deınektedır. 

CUMHURiYET 
B. Yunus Nadi cİngiltcre ile Irak 

arasında> isimli bugünkü ba!i yazısın· 
da Irakta İngilzlcrle mu~cllfih bir ıh
tilAf şcklnı alan gerginlikten bahset
mekte ve bu ihtilflfın sebeplerini tah
lil ve tetkik eyledıktcn sonra: 

clrakta adeta müsellah bır husu
mete giden vaziyetın yerml bir an ön
ce sulh ve sukCına terkettığini gormek 
isteriz, ve bunun böyle tahakkuk etti
ğini görmekten bilhassa memnun ola
cağımızı kaydederiz. 

Tıpkı dost ve komşu bir evdeki 7BD• 
gmın çabuk sörunesıni istemek kabi
linedn çok samimi bir temenni. Faz
la olarak komşuadld :yan&ı.nm a:rnca 
bızl rahatsız. edeceğini de dUşilnmak 
lAzımdır. 

Hulasa ne tarafından bakılırsa ba· 
kılsın Irak ihtilAfmda Türkl;yenln 
noktaı nazan iki tara! için de tama
mlyle yersiz olan bu ihtilAfm müın
kiln sür'aUe bertaraf edildiğini 16r
mek iştiyak ve ihtiyacından ibaret
tir. Vaziyetin inklşa!ını bu halis u
mudla takip ediyoruz.> demektedir. 

YENi SABAH 
B. Hüseyin Cahit Yalçın clrak me

Alesi> isimli bugünkü bas yazısında 
İpglliz - Irak ihtilafından bahset
mekte ve dünyanın her tarafında fa
aliyete geçen Alman tahrllcAtınm İn
gilizler için çok hassas bir nokta olan 
Irakta en buhranlı bir dakikada se· 
merelerini 16sterdiğini beyan ederek 
şunları yazmaktadır: 

• Iraklılar İngilizlerin hümil ni)'e
tlnden şUphe etmek hakkına malik 
değildirler. Çünkü İngiltere isterse 
idi lrnkı tabliye etmiyebillrdi, Irnkı 
bir müstemleke gibi idare edebilirdi. 
Fakat İngilizler Iraka istiklfü vermeyi 
tercih ettiler. Çünkü onlarda kendi 
kendılerini idare kabıliyeti bulundu
ğuna inandılar. Iraklılar İngilizleri 
hayal sukutuna uğratmamak ve onla-
ra ümit ve tahminlerinde aldandı.klan 
zannını vermemek mecburiyetindedir
ler. Bir milleti idare edebilmek için 
yalnız zekA ve bilgi kiti delfldlr. Da
ha e\•vel ahlak ve karaktere ve mem
leket idaresi bahsinde husus! bir ka
biliyet ve fstldad, Adeta bir sevki ta
bf!ye malik olmak lAzımdır. Iraklılar 
bu en esaslı unsurdan mahrum olduk· 
larını böyle nazik bir dakıkada irtiklp 
ettikleri bata ile meydana vururlana 
tabiidir ki bundan çok plşmanlılıc du
yarlar. 

Bugünkü harpte Irak en bayati bir 
nokta teşkil etmeğe başlamıştır. Irak· 
lılar razı olsa da olmasa da, ellerin
deki muahedenin incelikleri ve Ali· 
mane tefsirleri kendilerine hak ver
iM! de vermese de İngilizler, ve belki 
arkalannadn Amerik&-lılar, Irakta bir 
kuvvet tahşlt etmek, Basrn - Tilrk:iye 
yolunu açık tutmak ve o merkezi nQk
tadan her istikamete ko~bllmelı: zaru
retindt'dlrler. Bu onl:ır için bir ha
ynt hakkıdır. !rakın Almanya elinde 
bir sılfıh olmasına müsaade etmek ha· 
ta .. ını gösteremezler. Bundan dolayıdır 
ki !rakın mAnasız ve esef edilecek ha
reketi Irak için nrarlı olmaktan bq· 
ka bir netice vereme&.> 

TAN 
B. Zekeriya Sertel cinglliz - Irak 

ihtilafının ehemmiyet ve şümulü> isim
li burfinkü bas yansında fnglltere ile 
Irak arasındaki ihtDAfın gittikçe vaha· 
met kesbettiğtnf. harbin Akdeni&e ye 

Mısıra sirayetinin derhal ortaya bir A· 
rap memlekeUeri meselesi çıkarmak 
istidadını gösterdiğini ııöylediktea eon• 
ra 1t1nlan yazmaktadır: 

clrak hilkQmetinin Londraya tala 
tutmnsı, Filistindeki Araptan hareke
te ıetirebllr. Zaten Avrupadaa taçae 
Ynbudilerin Filistin ve Irak'a .evke
dilmcs, bu iki memleket halkının hoı
n utsuzl uğunu arttırm1Ştır. Binaena. 
leyh, Filistin Araplarının bu ~et
ten istifade ederek Irak harekAtma S,.. 

tirak etmek istemesi pek de ihtimal· 
do uzak değildir. 

Orta Şarkta mühim hldileler ve 
mühim sürprizler arifesinde bulundu· 
ğumuz anla~ılıyor. 

Balıklı •aıtabue
ıladı ecnebi bemt1· 
reler çabıtırıbyor 

Balıklı Rum hastanesinde Kü
çük San'atlar kanununa muhalif 
olarak çalıştığı görülen Yunan 
tebaasından Va il kızı hem re 
K h pi yaka r k hakkında a-

ba a başla m 'ır. 

Erik çıknuı.. Geçen aıün 
matabaaya gelirken, Vezir. 
hanı civarında, yolumun Ü· 

zerinde sepet sepet gördüm. 
Yemyetil, kaskatı erlkler .. Et· 
rafı taze, yqil erik dallar He 
aüslenmi§ .. Küçücük ince, dal
lar üzerinde, he:ıüz iyıce ol
m:ımıı birer viıne demeti de 
vardı. 

Erile güzel meyvadır. Bayı· 
lırım. J::lqi, mayahoı olur, 
diılerinize tuhaf bir 1121, ag
zınıza hoı bir burkuntu, da
mağınıza ii.tif bir ektilik lez
zeti verir .. Yersiniz, yersiniz, 
tadına doyum olmaz. 

Hele, çocukların bu mcv• 
simed erik yiyişıne bayılırım. 
Tuza batırırlar. Ne hos olur? • 

Fakat, çok yemeğ~ gel4 
mez. Mide fesadına ugrarsı
nız. Sıtma yapbğı da rivayet 
edilir. 

Eriğin boıafı, kompostosu 
nefis olur. İyi can eriği, ben
ce, en makbul olanıdır. Mal
ta eriğinin nefis kokusunu, 
ıüzel lezzetini de yabana at• 
mayınız. Sonra, mürdüm eri
ği, bardak eriği fena meyva
lar mıdır?. 

Erik, batlarken hoı ıey• 
dir. Bollanınca, rezil, kepaze 
olur. Yüzüne bakan bulun
maz. 

Çakal eriği en berbadı, en 
kötüsüdür. Münasebetsiz bir 
hali, &§ağılık bir lezzeti, mül
hit ekti bir eti vardır. 

Erik kurusunu unutmayı
nız. Ya, erik pestiline ne der
siniz?. Erik pestilinden hoıaf 
az lezzetli bir 1ııda mıdır?. 

Erik pestilinden hoıaf ın 
yanma, tereyağda pİfmİf pi
lavı veya makarnayı da ilive 
ediniz. Ve beraber yiyiniz. 
Bu, bütün bir hayattır . 

Huliaai kelim, erik hot ve 
leziz bir meyvadu, ve11e
lim?. 

R. SABiT 

Yeni tevzi edllecell 
otomollll lbtllderl 

Hariçten şehrimize gelmiş olan 
otomobil lastiklerinden ikinci bir 

kısmına daha tevz.i müsaadesi ve-

rilmlştir. Yarın sabah bunların 

da tevziine başlanacaktır. Dağı • 
tılacak lastikler 250 kadar tene> 

züh listiğidir. 

Simitci, pastacı ve 
börekçilere Bele
diye u11 verecek 

Simitçiler, börekçiler, pastacı. 

lar ve bu gibi küçük esnafa bun
dan sonra Belefüye tarafından un 
verilecektir. Yalnız bu esnafın 

Belediye tktısat Müdürlüğüne mü. 
racaat ecrerek ihtiyaçlarım bildir

meleri kararlaş~tır. 

Bu rnuameleden sonra birkaç 

günlük ihtiyaçlarına göre, bu ~ 
nafa un verilmesine başlanacaktı!', --ao----
Havacllık okulu • 
müdürlüğü 

Yıllardanberi İstanbulda Hava 
Kurumu Havacılık Dairesinin miiı 
messilliğin iyapmakta olan eski, 
değerli tayyarecilerimizden Bay 

Savni bu kere Hava<:ılık Okulu 
Direktörlüğüne tayin kılınmıştır. 

Biri!"i.zi."DE~Dİ ı 
ttepımaz1n 1 

Tarlanda 
meyvaıarı 

OltllYllCuluıln...._ Bayan LA· 
:mia Y&arer: 

cSon günlerde erik, ldı dZ ılbi 
turfanad meyvalar çoğaldı. Fakat 
15 - 20 kuru~ alınan erikl€::rfn 
hep 1 küçük, ham ve ha talıJc ve· 
recck mahıyettedir K r dar da 

fı çclcırdektcn baretl ı. 
Ac ba Bcled ye ıhh te muzır 

olan bu tur! da mPY\ 1 n gör
mı yor mu? Göniyot'S3 b le b le 
n y :ıttırıyor? ., 

\ 
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.~ Denizcilik 
"-~ 

Akdenizdeki 
• 

--1= Yazan: SEYFEDDiN ORHAN 
lngiliz donan-
ması Ege ada
larının işgali
ni süratle ön-
1 emek vazi-

Sı.ivctşe yapılan taarruz, yani Şar

ki A!r1ka harekatı da bu maksadın 
Afrika ccphesindf'k. tczahl ratından 
biri_ı suyılabilir 

Binaenaleyh, Almanya, Garbi Ak.
denizde sahili bulunan devletlerden 
Fransayı mağllıp ederek bu nııntaka
da üsler elde etmryi, İtalya ile müt
tefik bulunduğu için İtalya sahilleri
ni de ayni maksatla ve ayni şekilde 

kullanmayı kararlaştırmış, Akdeni:t
deki hiıkimiyeti elinde bulunduran İn
giliz donanmasını yalnız enginde faa
liyete lhhisar edecek bir uğra~ıya 

icbar, bu suretle donanmasız:lık yü
zünden denizde karşılaşamadığı İn

giliz kuvvetlerini sarmayı gaye edin
miştir. 

Mektubumun bundan sonraki 
!kısmını, yukarıki satırları yaz
dıktan üç gün sonra yazıyorum: 
Bu gece, sakin ve aralıksız bir uy

ku uyudum. sabahleyin de, kuş. 
lrala uyandım. diyebilirim ki, bu. 
rada, tabiat tamamile ruhuma nii· 
fuz etmiş bulunuyor, H!ıla, bir ta
kım müphem suallerle dalına bir 
teYler aramak, bir şeyler sormak 

ihtiyacile her tarafı uzun uzun 
Ryrediyor ve dolaşıyorum. 

Burada, günlerin ne kadar yek
aasak olduğunu ve ne dereceye 

tadar sakin ve meşgalesiz geçti. 
ğiııi, beUti düşünebilirsin. 

Fakat, sana bahsetmek istedi· 
ğim bunların hiç birisi değil. Baş· 

b bir Mdise Anlatayım: Dün 
abah, gözelirmi diğer sabahlar. 

ıKki uyan!;Şlmdan çok farklı bir 
-rakla aı;tım. kulaklarımı dol • 
.turan ahenkli bir ses, buralarm 
lrimsesizliği ve lll!S>izliğl içinde 
yayılıp gidiyordu. Berrak. bı.sa . ... 

aın ruhunu açan bir genç kızm 
.esi idi bu. 

İlk işim, odamın daima kapah 
iuran sağ penceresw açmak ve 
•adan sesin geldiği tarafa bek • 
111ak oldu. Arada, muhtelif ağaç. 

ı..rın yaprakwı ile örttüğü bir 
bahçe vardı. Fakat; açık dvran 
w üzerinde bir tiil perde salla· 
makta oWı pencereyi seçmekte 
llÖÇlük 9dtmedim. K111ılaştum 
-Pzate, beni c»ciuğum yere mılı. 
lllldı. Orada, sarı ipek saçlarıa çe.. 
..Udiği ve bana !iisünldr bir gü
lıii§1e bakan bir genç kız vardı. 
Dudakları, cea yU'.ın le samim1 
llıir tebesJ!mk dolu idi, Sanki, 
iltendisinm tahayyül ettiği garip 
.... ......ı., yalnız bana açmak i&. 
tıer pi tatlı bir gilüşle gülerek 
bakıyordu. Sakin ~ binbir temaa-
1111 onu ııeyn koyuldum. 

Belki, ıı. satırlarda ds !laya • 
tunda olduğu gibi, 19enl fazla ro
mantik bulacaksın. Ne demek ıs.. 
1ediğini anlıyonım. Ona, meiell 
Her hangi bir ,ey ııonnalı idim 
değil mi? Hayır dostum, ona bir 
teY !!Ormıya l\izum görmeden o • 
nu seyrettim. Çünkü,o? bana bil
mediğim şeyleri anlatıyor, beni 

1 
sihirliyordu. 

Ara sıra, tül perdeyi yüzüne çe-

kiyor ve sonra rüzgar uçurmuş gi. 

bi tekrar bırakıyordu. fakat, ne 

olursa olsun, ondan bir kelime de. 

ğilse bile, soracağım suallere kü

çük bir işaret almalı idim. Amma 

nedense bunun için acele etme • 

1 dim. 

Oradn ayrıldıktan sonra, bir 

daha o tarafa gitmek, daima ak. 
lımda olduğu halde gidemedim. 

Öğle üzer,i beai deliye döndü. 
ren bir haberle yerimden sıçra -

l:lı:n. Sağ taratımızdaki Jı:omşuı, 
bizi ziyarete gelmişlerdi. Derhal 

kendime biraz çeki düzen ver • 
dim. Koşarcasına kabul odasına 
indim. Hizmeİçi, komşunun genç 
kızı ile beraber geldiğini söyle • 

mişti. Her halde, onunla tanışa. 
caktun. İçeri girdim. Fakat, ne su· 
kutu hayal! çünkü, komşunun kı
zı, benim pencereden gördüğiim 

ve güzel sesinin ahengile gaşyol. 
duğum kız değildi. Hem! o ne ka. 

dar güzelse, bu o kadar çirkindi. I 
Uzun uzadıya konuştuk. Her 

halde,bu, komşuların büyük kızı 
olmalı idi. Lakırdı arasında, sa • 

bahleyin işittiğim güzel sesin hay· 

ram olduğumu ağzımdan kaçır. 
dım. Karşımda duran komşunun 
büyük kızı olduğunu sandığım kız 
birden kızardı ve sıkılgan bir ta. 

- Beni mahçup ediyorsunuz! 

Dedi Ş~ırdım. fakat, kendimi 
toparlı yarak; 

" - Ya! ... Demek o güzel sesin 

sahibi sizsiniz, öyle mi? Ne mut
lu size! 

Dedim ve bahsi kapattım. Her 
halde, bu işte bir yanlışlık olsa 

ııerekti. Ondan sonra gitme saat
lerin! iple çektim. Onlar odayı ter • 
kederken, merdıvenlerden sür • 
atle yukan, odama çıktım. Der • 
hal odamın sağ penceresine koş

tum. Bir az dikkatlice bakınca 

hayretle gördüm ki, karşı pen • 

cerede görünen kız, meğer bir 

manken imiş. Ben, sesin tesirile 
olacak, bunu fark edememişim. 

yetindedir. 

r Yazan: l 
~AHMI YAGI~ 

Balkanlardaki harbin ıson safhasın

da Alman kuvvetlerinin bir yıldırım 
taarruzu ile Atinayı işgal ve Korent 
Berzahından ceçerek Mora'yı istia 
etmeleri ve Patras limanını bir ham
lede ele geçirmeleri, ıimdiye kadar 
statükosunu muhafaza eden Şarki Ak
denizin de harp sahasına intikaline 
tek lmll olmuştur. 

Son gelen haberlere göre Ege De

nizindeki Elen adalarının Semendre, 
Limnos ·ve Taşoz'un da motörlü k1ta
lıara bindirilmiş ufak Alman lot'alan 
tarafından kısa müsndemelerle işgal 

edildigi bildiriliyor. 

Bu adaların sevkulceyşi ehemmiye
tini bir tarafa bırakarak Alman kuv
vetleri tarafından hangi maksatla elde 
edilmeleri, gayesinin tahakkuku sebep
lerini araştırırsak, başta gelen sebep

leri. şöylece sıralamış oluruz: 
A - Almanlar, İngilterenln müs

Wmlekelerıe anavatan ittisal yollarını 
Avnıpada ele ıe~irdikleri noktalar
dan kemıiye a:ayret etmektedirler, 

İngiltereyi denizlerde yenmedikçe 
muzafferiyete varamıyacağını kesti
ren Nazi Almanyası bu maksatla 
harbin bir buçuk senelik seyir müd
deti içinde anı su:ramalarla bu kabll 
ittisal yo11arının mebde ve mecraları
nı ele geçlnnlye uğraşmış, bu işle kıs
men de muva!iak olmuatur. 

PEK YAKINDA 

ÇENBERLITAŞ 
Sinemasında 

MARIKA Ri ·KK 
KORA TERBi 

Filminde 

Daima en büyük dramatik macera filmlerini gösteren 

TAKSiM Slrıema.sı 
B U H A F T A: 

Jackie Cooper ve Freddie Bartholomev 
taraıından calibi dikkat bir tarzda yaratılan 

KARA ALTIN MÜCADELESi 

Yine ayni maksadın istihsali için 
İspanya yoluyla Cebelüttarık'a inmek 
fikrini gUden Almanlar, Şarkt A1ri
kada muvaffak oldukları ve Silvey
oi e1e geçirdikleri takdirde, İngiltere
nin müstemlekeleriyle ticari münase
betlerini idame edeceği Basra - Ak
deniz yolunu tehdit icin Akdenizd"1d 
adaları elde etmek, buralarda üsler 
kurmak ihtiyacını duymuşlardır. 

.B _ Oniki Ada ile, Ege adaların
da üsler tesis ettikten sonra, Alman 
bava kuvvetleriı Şarki A!rikadaki ha
rekatını üstün hava kuvvetleriyle ko
rumak fırsat ve imkcinını da elde et
miş olacaklardır. 

l 
C - Ege adalarını tamamen elde 

etmek imkiınını bulduğu takdirde Al
man hava kuvvetleri himayesinde Gi
rid ve Kıbris adalarına da asker sev-
ki ve bwıların zaptı da mümkün ola
bilecektir. 

D - Bu müteaddit bava üsleri sa
yesinde ve Süveyşle Cebclüttark da 
istila edildiği takdirde Akdenizin en
ginlnde mahsur kalacak olan İngiliz 
donanmasının vaziyeti meşk\ik bir hal 

iktisap edecek, bu takdirde İngiliz 
donanmasının deniz hftkimiyeti ber
taraf edlimekte kalmıyarak bunun 

imha ve teslim olmak çarelerinden 
birisini seçmesi ve kabul etmesi ihti
mal kendini kuvyetle hissettirebHe
cektir. 

E - Girid ve Kıbris adalarının istl
IAsı mümkün olduğu takdirde btinları 
birer teksif kademesi gibi kullan
mak fırsatını elde edecek olan Alman-
ya için Suriye sahilJerjne ihraç yap
mak, Suriyenin istilAsfyle beraber, 
Mısır hududunda Şarki Afrika cephe

sine karşı rr".ıkavemet edecek İngiliz 
ordusuna mukabil taraftan Mısıra in
mek suretiyle bir darbe vurmak im
k.inı da meydana çıkmıs olacaktır. 

Bütün bu ihlimaıtcrln ve ta nit edil
miş mil!Ahazalann Ege Denizindeki 
Elen adalannın l•ga başlangıcı ile fi
il sahasına intikaline nıiini olacak tek 

kuvvet, Akdeniıdeki İngiUı donanma
sıdır. 

Yalnız, bugil.n dünya deniz mahfil
lerinin henüz sebebini bulamadıkları 

lek nokta, İngiliz donanmasının Mla 
ataletini muhafaza etmesi ve işgal e
dilen adalara karşı harekete geçmis 
olmamasıdır. 

Eğer bunun itin de Amiral Könfng
bam ve Erk5nıharbiyesi henüz mü
nasip zamanın gelmediğini düşi.lnü
yorsa, geç kalmış olmak ihtimalini na
z.an itibare alıp almadığını mülfihaza 
etmek çok doğru bir key!iyettir 

Filmi gösterilmektedir. Müthiş bir temaşa. Ateş gölü için müca
dele. Ateşler arasındaki adam .. Yanan toprağın memleketi. Bü

yük ve heyecanlı bir mevzu. 
İkinci Film: İSTİKLAL KAHRAMA..~ Türkçe sözlü 

Bütün bu lhtimaler, harbin müs
·takbel inkişafı karşısında yeni bir sey
rin mebdeini teskil eden Elen adala
rının Almanlar "'tarafından jşgali İngi
liz. donanması tarafından 'bugünden 

" önlenmesi !Azım gelen bir ihtilata yol 

açmaması noktasından üzerinde ısrar 
edilmesi zaruri görülen bir keyfiyet 
gibi tel!ikki olunabilir. ••••••• Bugün saat ll de tenzilatlı matine. ••••••• 

B U G t} N 

I PEK 
Robert Montgomery-Rosalind Russel 

Sizi 2 saat eğlendirecek, gül dürecek, merak ,.e heyecanla 

saracak nefis bir filmde 

KARANLIK KUYU ( ~so~a;;::~ 
Sinemasında 

) 
Buı:üo saat 11 de tenzilatlı matine. 

olunmuş bir haldeydiler. 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 52 
lara takaddüm eden Plazgilerin, 
sonradan taarruz eden Dorilerin 
Arnavut olduklarına emareler 
çoktur. 

Bu sırada Rumelide akıncı kol
ları Sel.anikten Arnavutluğa, Niş
ten Bosna dahiline kadar akınlar 
icra ediyorlardı. TUNA BOYUNDA 

~TÜRK ORDULARI 
Yazan: M. SAMİ KARA YEL 

Rumelinde akıncllar ilerliyordu 
Sırplıların Şarlman; addolunur- ' 

du. Güzel idaresi ve kanunları da 
vardı. Vakitsiz vefatı Ko,,-tantini
yenin anın tarafından fethle şark 

imparatorluğunun Sırp devleti o
larak tecdidi emri husul!' geliyer
tılu. 

Lakin Sırp de\'letinin kuvveti 
Doşanın mahiyeti zatiyesi ıle ka
irr.di. Bilhassa nagihani ,·efat: İlj
lcrı yüzustü bırakm:§tır. 

Çünkı.i oğl;,, beşinci Oroç hE"W", 
genç hem gevşekti. Büyilk dere
b(yl~rden Vokaşın Pirzerin ile 
Screı •~ Otrı t•rafla•;nda müst:o-

kil bir hükümet teşkil ederek: ay
rıldı. Arnavutluk, Bosna ve Her
sek Bulgaristan dahi ayni hare
kette bulundular. 
Oroşun elinde Niş ile orta Sır

bistan kalmış oldu. Vokaşin, Me
riç vadisinde Hacıiı:beyi muhare
bes;nde telef olmu tu. Cenubi Sır
bistan da Osmanlılara tabi bir 11 

hakleydi. 
Zaten ~arkın makamına geçecek 1 

Jruvwtlerin cümlesine Osmanlı ce- , 
ıadetı galip geldı Öbürlen bt-r· 

1 

taraf et 
Arna\ utluk, cedeni Yunanlı 

Hiçbir vakit büyücek bir hükil
met teşkil edememişlerdir. Çün
kü, bey !eri daima nifak halinde_ 
bulunarak ittihada imkan blT<ık
mamışlardır. 

Lakin, hiçıbir devlet dahi Arna
vutluğu ciddi bir itaate almağa 
muvaffak olamamıştı. İ.skan et
tikleri med<llerin sarplığı, bilhas
sa, kendilerinin daği ve geri ol
malarL buna mıini olmuştur. 

Romalılar ve Osmanlılar gibi 
kahir kuvvet sahipleri bile Arna
vutları dairei itaate almakta müş
külat çekmişlerdir. 

Fakat Osmanlı Türkleri Arna
vutlu~ i5gal ile yüzlerce sene i· 
taatler: altına almağa mu\·affak 
olmuşlardır. 

Osmanlı Türklerinin Rumehye 
geçi)!eri sıra.sın<la dahi Arnavut
lar haricin tecavüzüne karşı müt
tefik, liıkin dahilen birbirlerile 
muharı küçuk bc>yliklere taksim 

Yirmi bin kişilik böy fo bir akı.n 
Timurtaş paşanın tahtı riyasetin
de Bosnaya dahil olmuştu. O sı
rada Sırbiye kralı Lazar ahalinin 
kaleyanına istinaden ahidşikenlik 
ediyordu. 

Sırplar, gizlice Bulgarisan ve 
Bosna hükümdarlarilc ittifak ak
detmiş, imdatlarına talip olmuştu. 
Buna sebep Karaman üzerine ic
ra olunan seferi hümayundu. 

Sefere muahede mucibince bin 
nefer süvari muavenesi iştirak et
mişti. Mücazatın şiddeti avdet e
dE:n rüesa tarafından krala şika
yeten bildirilmiş, keyfiyet heye
canı mucip olmu~tu. 

Kral, bundan ıstifade etmek fik
irne düşmü~tü. :\füttefiklerin kuv
veti Timurtaş paşanın müfrezesi
nı her taraftan ihata etmişler. Yir

mı bin kişilik L~bu müfrezeden an
cak bPş bin kişi kurtulmuş, kıı.,u-

KADIN 

KÖŞESİ 

Rengi kaçmış 
eski elbiseleri 
boyayınız I 

Eski elbiseleri yeni bir hale ge

tirmek, hele bu zamanda hem i..k. 
tısadi, hem de haz verici bir iştir. 

Sabun ve boya ile renkleri değiş.. 
tirmek suretile yeni bir elbise ka
zanılmış sayılır. 

Kumaşı sağlam, fakat rengi sol
muş elbiseleri tekrar kullanıla. 

cak bir hale koymak karlı ve ke. 
yifli bir hareket değil midir? 

iEvvela mümkünse boyanacak 
kumaşın başlıca dikişJerini sök

meli. Bu suretle •boyamak kolay

laşır. Bundan sonra kumaşı esas. 
lıca temizlemelidir. Böyle yapıl. 

madığı taktirde alacalı bulacalı bir 
hal alır ki hoşa gitmez. 

Yıkamıya elverişli kumaşların 
koyucalarını sıcak su ile ve çö -
venle yıkamalıdır. İpeklileri kar

bonatlı su da çalkalıyarak soğuk 
suda durulamalıdır. 

Boya için derin bir kap, terci. 
hen bakır bir kap intihap edilir. 

Boya her ne olursa olsun, çivit gi. 
bi bir torbaya bağlanarak bakırın 

içine sarkıtılmalıdır. Boyanan ku
maşları bilahere çalkalamak ıçın 

geniş bir leğen veya teneke so -
ğuk su ile doldurulmalı. 

Ellerin boyadan muhafazası i. 
çin kouçuk eldiven kullanılma • 

lıdır. Boyanın kumaışn her tara
fına nuiuz etmesi için iki değnek 
kullanmalıdır, iki tahta kaşıkta 
olabilir. 

Kumaşın tamamen su altında 
kalması matluptur. Lüzumlu olan 
boyanın miktarı da ona göre he

sap edimelidir. Kumaş boyaya 
sokulurken tamamen ıslak olmalı. 

Mütemadıyen su altında kalması 
için değneklerle karıştırıp batır. 

mak lazımdır. Bazı kumaşlar cins. 
!eri itibarile nazik olduğundan 

değnekle batırırken, yırtılmama
sına dikkat etmelidir. 

Yün ve keten kumaşlar boya i· 
içinde kaynatılabilir. Tabii ve • 

sun'i ipek kumaşlar ancak el da. 
yanabilecek kadar sıcak suda bo-

yanmalıdır. Boyanan kumaş, her 
taraftan boyayı güzelce aldığına 

kanaat hasıl olduktan sonra, bo
yanın içinde soğumıya terk edil. 
melidir. 

Sonra çalkalanmalıdır. ilk çal. 
kalama ılık suda yapılır, sonra so

ğuk suda ... Sarnıç suyu, kullana
bilirseniz, her halde daha iyidir. 
Bira• sirke ruhu, bir kaşık tuz a • 
tılması iyidir. 

Koyu lacivert, kurşuni, yeşil 
gibi renklerin iyi tutması için bi. 

raz siyah boya karıştırılması mu
vafıktır. 

İnce ipekliler bir havluya sarı
larak kurutulur. Cinsi ne olursa 
olsun, boyanan kumaşları tersin. 

den ütülemeli, pamuk olsun, i • 

pekli olsun, her kumaş k~ndi ren

ginden daha koyu bir relJ.ge boya
nır. 

Kumaşı büsbü\ün boyamadan 

evvel, evvela bir ucunu batırarak 
tecrübe yapmak lazımdır. Mu _ 

vaffakiyetten emin olmadıkça bo. 
yacıl:ğa kalkışmamalıdır. 

ru şehit olmuştu. 
Vak'a padişah ile maiyetine pek 

fena tesir icra etti. Kuvvetlice bir 
darbe vurulmasına lüzum görül
dü. Sadrazam Ali paşa Rumelide 
herşeyden en·el Bulgaristanı Tu
na boylarına kadar işgal etmek lü
zumunu ileriye sürdü. 

Padişah, Ali paşanın fikrini ka
bul etti. Evvela Bulgaristana sefer 
icrasına karar verildi (H. 700). 

Seferin büyüklüğünü ve ehem
miyetini dergahı hümayun da tak
dir ediyorlardı. Evvela Bulgaris
tandan başlamağa karar verdiler. 
Bulgaristan istila olunduktan son
ra ve buradan Tuna boylarına çı
kıldıktan sonra ötekilerin istilası
na başlanacaktı. 

Karadenizc sağ crnahı istinat 
ettirmek, Bulgaristandan sonra 
Sırbistanı dairei itaate almak, son
ra Arna,·utluıtun ve Bosnanın ça
resine bakmak istiyorlardı, 

Bu hareket ve karar ıse mühimdi 
ve bir emri azimdi. Muvaffakiyeti 
temin için hi)bir şer geri b!.rakıl
madı. 

Timurtaş J>a§a gibi dahi bir ku- ı 

Bekri Mustaf 
Yazan: OSMAN CEMAL KAYOJL1 

Tefrika • \._..;.;__,.,I 

Aman birader beni bu akş 
için affet, onu bekliyeceğiJJl ci: 

- İkinizi birden sürsek?. ı 
- O hiç olamaz, ben elin sar-

boşile bilmediğim, etmediğim yer
lerde ne yaparım?. 

- Şu halde yarından tezi yok, 
onu ben tersaneye aldırayım, ken
disine orada güzelce bir falaka 
çektirdikten sonra kalyonların bi
rine ateşçi verdireyim!. 

- Aman, aman, aman, rica ede· 
rinı, ona da razı değilim!. 

- Onu istemezsin, bunu iste
mezsin, peki ne yapalım!. 

- En iyisi siz onu çağırın hu
zurunuza, kendisine biraz nasibat 
verin, bir daha böyle rezaletler 
yapmasın!. 

- Kızım hiç Bekri Mustafa na
sihatten anlar mı?. Ben seni ona 
vermeden önce kendisine adam &· 

kıllı nasihatler etmiştim amma, 
tutmadı işte?. 

- Öyle ise çağırıp tekdir edin!. 
- Anlaşılan sen onu seviyorsun! 
- Allah etmesin, nesini seve 8 

ceğim soytarının!. 

- Sevmesen ondan ayrılmıya, 
onun sürgüne gitmesine, falaka 
yemesine razı olurdun!. 

- Sevmek değil, acıyorum!. 
- Acımak da sevmekten ge-

lir kızım. He rne)·se, sen onu ba
na gönder de ben onun biraz ku
laklarını çekeyim!. 

- Başüstüne!. 

- Fakat benim anladığım ~lus-
tafa haddizatında fena bir adam 
değil!. 

- A .. orası öyle .. Doğrusu kal
binde hiçbir fenalığı yok, fakat 
ne var ki fazla içti miydi biraz sa
pıtıyor. 

- Merak etme sen, o da geçer?. 
- Kendisi ne \'&kit gelsin siz0 

efendim? 
- Yarın akşam gelsin?. 
- Peki efendim?. 

Mustafa He afyonkeş
ler arasında bir vak'a 

Ertesi ak am Mustafa Kaptan
paşanın konağına gitmek için d.:ı.
kaodan çıkarken, Eyüpte taoış
mış olduğu yeni arkadaşı Cazım 
karşısına dikildi. 

- Bu akşam seninle Unkapaoın· 
daki Sakızlının mehyanesine gi
delim mi?. 

- Aman birader, bu akşam be
ni affet, çünkü Kaptanpaşa çağır
mış, bu akşam oraya gideceğim. 

- Hemen şimdi mi gideceksin? 
- Yok caoım, ancak iki saot ka-

dar sonra? 
- Demek bu akşam atnuyacak

sın? 

- Atmaz olur muyum ,giderken 
:yolda beş, on tane yuvarladım!. 

- Ağzının kokusuna paşa kız
maz mı? 

- "Üzerine birkaç tane nohutla 
kuru kahve yedim miydi koku 
moku kalmaz!. 

- Öyle ise, yiirü de o beş, on 
:yolda beş, on tane yuvarlarım!. 

- Sonra? 
- Sonra gidersin paşana, ben 

de giderim evin1e!. 
İki kafadar, hemen Beyazıttaki 

Çadırcıların yolunu tuttular ve o
radaki meyhanelerden birine da
larak pırnayı çekmeğe başladılar. 
Aksi gibi, içeride gayet sulu bir 
sarhoş gündüzden içe içe fitil gibi 

mandan Anadolunun muhafaza

sına bırakıldı. Çünkü, Anadoluda 
bulunan Selçuk bakayası beyler, 
belki Bizans imparatorunun teşvi
kile Bursa üzerine yürüyebilirler
di. 

Mısır hükümdarına se!ir ve 
hediyeler gön derildi. Yani, Os
manlı Türkleri Tuna boylarına çık
mağa ve önlerine gerili olan kral
lıkları birer birer yıkmağa karar 
vermişlerdi. Karar kat\ydi, 
Osmanlı Türkleri Edirneyi pay

taht ittihaz ettikten sonra yapa
cakları ilk iş yanlarında bulunan 
krallıkları kaldırmak, Tuna mü
dafaasını tutmak ve bu suretle 
gerek Şarki Roma imparatorluğu
ne ve gerekse garbi Roma impara
torluğuna hakim olmak mevkiine 
gelmekti. 

Dobrucada yerlcşnıij olan Ta
tarlara da sefi~ gönderildi. İttifak 
edildi. E>asen bu Tatarlar halis 
Türk ve müslüman idiler. Osmanlı 
Türk dinin ittifakın derhal ka- / 
bul ettiler. i 

Mültl·fkin bil'! de Köotendi) vı 1 

olmuş, oturduğu yerde saıi 1 

!una çatıyor, rasgelene, ba 
rafıodaki masalara, sonda· 
bol bol küfürler savuruyor 
de bir: 

- Aaaayt, var mı bize l 
kan?. 

Diye naralar savuruyordı> 
ralık Mustafa ile arkadaşıP' 
taşmak istiyen bu sulu 
Mustafa: 

- Arkadaş dedi, rahat d• 
sa kalbini kırarım. 

Sulu şimdi büsbütün sııl 
- Ne yaparsın, ne ~·apar 

bimi mi kırarsın, ulan befJ1 

bim turşu kavanozu mu ki 
bucak kırılacak!. Benim kal 
!ay kolay kırılamaz b• 
çünkü mübarek sır~adan 
çelikten.. anladın nıı he 
benim kalbim çeliktendir ( 
Düğme çıktı ilikten.. Farı 
delikten .. Eğer korkar k• 
senin gibi küfcliktcn .. Diııid 
nım turp salatasına tuz, bİ 
sun!. 

Mustafa yarı gülünısiY1 

- Ne olursa olsun?. 
- Ölünün körii olsun! ~ 

sın be adam?. 
- Hemşeri, galiba senil' 

ka~ınıyor bu akşam!. 
- Evet sırtım ka~ını~·~ 

rım aşınıyor .. Ev salıibi k• 
tırınca, kiracı da e\·den ta~ 

- Hangi kiracı?. 
- Şaşkaloz keşkekçinin · 

çeşme sokağındaki altı ab 
tü kargir evinde oturan ~ 

- Dalgadasm galiba he 
- Evet dalga dn bizin• 

da bizim .. Gel dalgaJa, gir 
ya .. Çık devrana, dü~ h• 
Dal ormana .. İ~ tarhana!. ( 
bimbon, Com bili ·bom- \ 
pırnayı, oldunı zoın!. 

Musafa Cazıma döndü: 
- Herif esrarkeş galib~! 
Beriki kızarak: 
- Esrar kes ah o•ıkcs .. 

be ııehc~oğlu-geb~~!. . 
Bu sefer Cazım l\lusuf~. 
- Süleymaniycdeki nıcı' 

yaki çarşısının mah:ullcri 
malı!. 

- Evet, bize derler f 
çarşılı .. Beğenemc<İiniı 
makarnaları?. 

Mustafa: 
- Beğendik, beğendik. ~ 

çok beğendik!. 
- BeğendiniZ>e de babı 

şek kovalasııı, beğenmedi 
Ah, alı aaaah!. Canına ~-arı 
kavanoz dipli dün~·ası ah!· 
turna.. hamamdu kuru•·• 
zurna .. Tahtakurusu dol''' 
burnuna!. Nasıl n1angır t 
musunuz?. Sizi bu ak~111' 
Tiryaki çarşısına götiire) 1 

rada size on sekiz kol çcı•f 
taym!. 
Cazımla Mustafa birbiı ,r 

tıktan sonra Cazım: 
- Tutuyoruz be 1maı11~ 

Haydi götür, bakalım!. 
..._ Peşin tosla~ ın ba111l ' 

bir kallavi pırııa daha!. 
Cazın1ın işareti üzeri)lr 

neci herife koca bir su bn 
kı daha sundu ve herif bir· 
da onu da yurnrladıktaıı ' 

(rJJ 

civarı hakimi Prens ı.; 
idi. Bu Prens korkusuııdıı' 
manlı Türklerile bnabe! 
tu. 

Dotruca Tatarları, Q,;ıı' 
duları Bulgaristana ceııuP 
bil oldukları serada, şarl<!~ 
ket edeceklerdi. Köstcndv 

ise ol civarda bulunan 
muhafızlarile Sırplılarıfl 

doğru gelmelerine ma"1 

!ardı. 
b • 

Şehzadeler ile padi.;;a . 
beraber sefere çıkacaklarC 
!ar hazır iken 4 bir müÔ~ 
edildi. . 

Çünkü, Yenişehirde d~r 
rasile hafalarca padişalı e• 
bulundu. Bizans impsf8il' 
üç kzını alıp birini kendı> 

' rini oğullarına nlkahJaııı~ 
Şehzade Beyazıt Beyiıt f 

nun sünnet düğünleri dt 1 

günlerine ilave olund~· ıı' 
zeı; kine mec!Cıp bir ad' 
kullanırdı. 

!ar 

ııı 

ı, 

t 

h 
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(6u yaz.ır.ıın. metinleri A.naa'Jı.u 

t 
.\Jansı bültenlerinden alınnuş!ır) 

e'" "'''eden: Muammer Alatar. 
Ciinün mühim meselelerinin ba· 

:'nda Iraktaki vaziyet yine na -
g~~ı dikkati çekiyor. Irak ve ln-

1 !arız kıt'aları arasında çarpışma. 
al di devam ediyor. Yalnız son ha. 
al li S~lerin, Londradaki Irak elçi • 

lı lliıı üzerinde müessir olmadığı 
• ~~r veriliyor. Zannedildiğine 
.ore 1 a1n b. ~ ' rak ordusunun y ız ır 

,,. lStıu Ingilizlere karşı har bet -
''ek'.edir. 
ğ. l'+evyorktan gelen bir habere 
}üre, Irak hükumetinin Alman • 
~dan yardım istemesi üzerine İn
l'ii 1z. kıt'alaruun Bağdat üzerine 
lıı ruınek emrini aldığı zannedıl
~;.ektedir. İngilteı-enin Bağdat el. 

~ ~''.nden alınan haberlere, göre, 
~; le agdatta sükun hüküm sürmek. 

o' r dır. Vaziye t gergin olmakla be-
l :er şimdiye kadar hiçbir ha · 

e Çıkrnaınıstır 

b Londradan gelen haberler, Ha . 
•n· ~· ıye hava meydanı etrafında. 
ı Çarpışma hakkında tafsilat ver 

' ~kledir. Yerde bulunan müte· 
• 'ddit İıı.giliz tayyareleri tahrip 

·J# ~ildigi gibi insanca da zayiat ol. 
lıa Uştur. Bu hava meydanını bom. 
tdıınan eden birçok Irak top

;ıısu, İngiliz bombardıman tayya
leleri tarafından iskat edilmiştir. 
~ak hava kuvvetleri cuma günü 

1 
•bbaniye tayyare meydanı ü. 

0 .~rıne bir akın yapmağa teşebbüs 
'tııı. t• lıı ışlerse de muvaffak olama • 

P 10ışlardır. Cumartesi sabahı Irak 
, lıaP-çusu tekrar at-eş açmıştır. Mu

•ebe devam etmektedir. 
İSPANYANIN VAZİYETİ 

S İspanya Hariciye Nazırı M. 
~ lıııııer yeni bir nutuk söylemiş 

1• e ezcümle demiştir ki:" 

1
• la'- Otokrasiler İspanyanın ya

q· llıak hakkını tanımak isteme • 
~kten sonra, yeniden İspanya 
1 

"selelerine karışmağa çalışıyor. 
ar t ·. spanyayı kurtarmak baha -
lt<esııe, İspanyol milletini heye • 

cana düşürmek için en inanıl • 

~~acak şayialar ve yalan haber. 
y r çıkarıyorlar. Bic gün İspan -
;;ın üçlü pakta iltihakından, er-

1 günü bunun aksinden, bir gün 
e~a~yanın harbe gireceğinden, 

~ ğ esı günü bunun doğru olmadı
pından bahsediliyor. İki asır İs -

;r 1 an.Yayı rebirleri altında tutan -
aı- . 
r 

1
• Ispanyanın kendi mukadde-

t~ ını bizzat kendisinin kararlaş. 
ınasına mani olamıyacaklardır. 

) ~ 5Panyanın harici siyaseti, yal. 
ltı llt rnnu menfaatlere tekabül et

ıı:ktedir. Bugünl:ü neslin vazi • 
~ ı bugünkü realiteleri tanımak 

1 l!~;"'eın!eketin istikbaline yeni bir 
İ kaınet verlll€ktir.• 

g· stefani ajansının bildirdiğine 
~''•e, resmi İtalyan gazel-esi, İta!. 
> <n Krallığına ilhak edilen ve 
~Uh!iana eyaletini teşkil eden ye
~tazide Kanunu Esasiyi ilan e
ltı kararnamenin metnini neşret
. eıuedir. 

llu kararnamede şöyle deniyor
le 'liudutıarı merbut harita ile 

t ~dü edilmiş olan Sloven arazisi 
"it. u hana ismi altında İtalyan 
le '~Ilığının ayrılmaz bir cüz'ünü 
ltış ıJ etmektedir. Ahalisi tama
ltı ıJe Sloven olan Lubliana eyaleti 

t Ulıtar bir teşkilata tabi olacak
'~ !!: tek Yalet 14 müıni!SSilden mü • 

b; kep bir meclisin yardımı ile 
i r Yüksek komiser tarafından 
~e. olunacaktır. Askeri hizmet 
iç' hlıana eyaletinin Sloven ahalisi 
t •n ınecburi değilcUr. Bu eyalet. 
e lı . 

ce eın ıtalyanca. hem de Slo\•en-
ltı ~esıni lisan olarak kabul edil-

e"tedir 

BATIRILAN GEMİLER 

~~·~!inde ne~redilen bir resmi 
ltı lıge göre, nisan. ayı içinde Al. 
~.~ hava, deniz ve denizaltı kuv. 

1 •rı cem'an l.000,2ll tonilato
~~ İnliz \> gı vapuru veya yardımcı 
~ıı~ batırmı<lardır. Bunlardan 
da bın tonilatosu Yunan suların· 
da batıntmıştır. Diğer 250 vapur 

<\J 8Yrıca hasara uğratılmıştır. 
~ llıan hava kuvvetleri dün gece 

ersey 
ıq nuntakasını bombardı • 
ıı an etmişlerdir. Liverpool !ima

~ tesisatında şiddetli infilaklar 

ln k~ bulduğu bildirilmektedir. 
b• gı 1~renin cenup ve cenubu gar. 

~ Sahillerinde askeri hedeflere 

1~1 .d.a alanlar yapılmıştır. 
<\. gılız tayyaı·eleri de dün gece 
lı:ııanyada muhtelif yerlere in-

Iraktan gelen haberler, 
Habbaniye tayyare mey· 
danı civarında lngiliz ve 
Irak lat'aları arasındaki 
muharebenin devamı et· 
tiğini bildiriyor. • 
Nevyork kaynaklarının 
bildirdiğine göre, fngi
liz kıt'aları., Irak hüku
metinin Almanyad;,.n 
yardım istemesi üzerine, 
Bağdat istikametinde 
yürüyüıe geçmqtir .. -

... • .... • • .JI.••~,, <o'y- ~ M'""- • • ' • ; < • 

VOLTAİRE 
muavin kruva

zörü battı 
Londra 4 (A.A.) - BBC: İngiliz 

Amiralliği, Voltaire ismındeki mü

se\Lah ticaret gemi kruvazörünün 

batırıldığını bildiriyor Gemi 13000 

tonluktur. 

İşgal altındaki . 
araziye ha va 

hücumları 
Londra 4 (A.A.)- B.B.C. Dün, 

gece ile beraber, R. A. F. bombar
dıman tayyareleri, miiteaıldit av· 
cı tayyarelt:rile birlikte, Fr""'ada 
Alma-ıı işgal sallillerini do!;miq
lerdir. 

filak ve yangın bombaları atmış. .-... --._-.. --._,..,.llıııll_, ... ,..111-~ l1111111'111"-l ... llll.-Wlllıııllllllıııllll .... llıııllW 
!ardır. Hamburgun eğlence ma • r - - - -

hallerinde, Bremenin varoşların- 1 3 d b" 
da ve sair bazı noktalarda hasar Bir baba kahve- yaşın a ır ço· 
vukua gelmiştir. Halk arasında ı k d 
ölü ve yaralı vardır. de oturan cu pencere en 

BATAN MUHRIPLER 1 
İngiliz Bahriye Nezaretinin teb- " 1 b ki d SOkag'"' a düştü 

liğine göre, Yunanıslandakı kuv. og UDU IÇa a ) 
tl · t l lı' ' ele d 1376 , Kasımpaşada, Kışla civarında ve erm a 1 ; rı esnasın a Galatada Arapcamimde 3 numara· 

tonı· ıa' toluk Diamond ' 'e 900 tonı· - 6 numaralı evde oturan Akif oğlu h Nazminin kahve.::.nıde oturmakta o-
'•toluk Nryneek torp ı'do muh • 3 yaşında Rıdvan isminde bir ço-.ı.a. lan 15 yaşlarında Sabri Tılay kah1,.~-e .. 
ripleri Alman pike tayyarelerinin nin önünden geçmekte olan babası cuk, açık pencereden sokağa ba-

, b Ahmet tarafından go'rülm· ••• ve baba karken müvazenesini kaybetmiş hücumuna ugramış ve atm ışt ı r. ~ d 
AFRİKA CEPHESİNDE ile oğul arasında bu xuıden bir kavga ve üşmüştür. 

çıkmıştır. 

1 

Rıdvan Şişli çocuk hastanesine 
Ortaşark İngiliz umumi karar- t kaldırılmıştır, Rıd,·aııın yarası a-Babası oğluna nasihat etmek is er-

gahın10n tebliğine göre, düşman g"ırdır. ken, S abri karşı gelmi$, net icede Ah .. 
cuma günü Tobruk müdafaa hat. met, fazla asabiyete kapıla rak, elin- Mahlüt yağ sa-
larına karşı yeniden ş iddetli hü· deki b ıçakla oğlu Sabr;yi ,·ücudünün t 
cumlar yapmıştır. İngiliz ler epey I dört yeıinden ağırca yaralamıştır. an yağcı 
muka\·emet etmişler ve Alman • Yara lı, ifadeye gayrimuktedir bir Eminönü mıntakasında, Beledi-
lara zayiat verdirmişlerdır. halde Beyoğlu hastanesine kaldırıl- ye tarafından dün yapılan teftiş-

Sollum'da İngilizler bir m ik- m~. Ahmet yakalanmıştır. lerde, açıkta satılan 311 simit mü-
tar esir ve top almışlard ır. Ha • sadere edilmiş, caddeyi işgal eden 
beşistanda Ambalazi üzerine ya- Bu·· y u·· K 12 esnaf hakkında para cezası ke

silmiştir. 
pılan ileri harekette terakki kay. Bundan başka ıuahlüt yağ ya-
dedilmiştir. Cenupta ilerleyen bir 

1 
• I 

İngiliz kolu da Dessie'nin 80 ki- Bu garıstan • pan bir yağcı hakkında ayrıca ta-
lometre şimalinde kain Valdia kibata geçilmiştir. 

k . · · · 1 <""=*al- Devam) Salih Özdoğan isminde bir ara-
mev ıını ışga etmiştir. -. miyeceği malum olmamakla bera- ba sürücüsü ehliyetnamesi olma-

Balkanlarda 
Vaziyete Bakış 

(1 lno! Saldfoclen D~) 
nizindeki Seınendre \'e Linıni a
dalarından sonra Midilli adas ını 
da işgale başlamışlardır. Gelen 
haberlere göre, adanın Şimal li
manlarından birine asker çıkar
mıya başlanılmıştır. Fakat, ada, 
henüz tamamen işgal edilınem lş-
tir.' 

PAPEN'in 
SEYA,HATİ 

Anadolu Ajansının Beme'den aldı
ğı bir habere göre, dün Almanyadan 
hareket etmesi mukarrer bu1unan Al
manyanıa Ankara Bıiyük Elçisi Voıı 
Papen seyahatini bir kaç gün tehir et
miştir. 

BULGARİSTANDA 
ŞİKAYETLER 

Ankara Radyo Gazetesi, dün gece, 
Bulgaristandaki vaziyet hakkında 

şunları söy leıniştir: 
c:Butgaristanad Alınan işgaline kar

Şl şik..3yet sesleri yükselmiye başla

m}$tır. Sofyada çıkan ve Bu.lgart.sta ... 
nın en eski gazetesi olan Mir gaze
tesi, Alırıan işgalind.en şik5yet ettiği 
jçin hÜkılrnet tarafından üç gün n1üd
detle kapatılmıştır. Bu gazete, Alman 
İşgalinin Bulgar iktisadiyatı Uz.erine 
büyük tesirler yaptıgıru kaydederek, 
Almanların Bulg::ı.ri.ıı.tana ait dahili ış
lere ınüdahale ettiklerini yazıyor ve 
ezcümle diyor ki: 

«- Alman kıt'aları sadece Bulga
ristandan geçerek Cenuba gidecekler
di. Bu iş olmuş, bitmiştir. Bize ait o
lan topraklar kıt'alarımız tarafından 
işgal edilmiştir. Bu şerait altında Al ... 
manlaL· daha ne kadar memleketimiz
de kalacaklardır?.-. ~ 

Senelerin ağırbftı 
Bazı romanlarımızda, yazıları

mızda. sözlerimizin arasında 

csenelerin sırtımıza yüklediği a. 
ğırlıklardan• bahsederiz. Gelip 
geçen seneler hakikaten vücudü. 
müze ağırlık mı veriyor da. böy
le söylüyoruz. Bu ifade doğru mu? 

Her halde doğru değil. Bilakis 
gelip geçen seneler vücudümüzü 
daha ziyade hafifletmektedir. 

Bir defa genç bir adamda bir bu
çuk kilo gelen ciğerlerin sikleti 

ihtiyarlarda 800. 900 grama iner. 

170 gram gelen böb;ek 100 grama 
düser. Yalnız ihtiyarlarda kalp, 
geı;çlerden daha ;ğırdır. Halbu. 

ki: c İhtiyar olsamda, gönlüm ta

zedir• derler. 

Ecnebi mütehassıslar 
Ankara 2 (Telefonla) - Ecnebi 

mütehassıs ve bontörlerin istih
damı için İktısat Vekale!ine ne 
suretle müracaat edileceği hak. 
kında yeni bir talimatname hazır. 
lanmıştır. ------··-----

DOKTOR 
Hafız Cemal 

LOKMAN HEKİM 
DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Divanyolu 104 
'\Juay~ne saatleri: !,5 - &. Tel: !%391 

ber; geçecek bu de\'re içinde da- dığı ve plil.kası.z fayton koştuğun· 
hi, filhakika madde halinde bii- dan yakalanmıştır. 
yük Bulgaristanııı ruh halinde ne 
kadar sıkıntıda ve darlıkta kaldı· 
ğı .-e kalacağı da aşikardır. Her
halde Zora gazetesinin dHinde 
Bulgaristan aradğını .-e umduğu· 
nu bulanııyacak ve Aln1anyanın 

avcu içinde hayalını avutan Bul
gar milleti işgali altında tuttuğu 
bölgelerdeki yabancı rn muztarip 

ırkların daiml tiksinti \e tebey
yücüııü de duyacaktır. 

Mimar Sinanın gazel 
eseri tamır ediliyor 

ETEM iZZET BENiCE 

İ~mit (Hususi) - koca dahi 
Mimar Sinanın eserlerinden olan 
Yenkuma camiinin tamire ihtiyaç 
gösterdiği yazılmıştı. Kocaeli Va
kıflar Müdürlüğü bu güzel san'at 
eserinin tamiri için gerekli tedbir
ler almış'ır. Bu maksatla 54 bin 
lira tahsisat da ayrılmıştır. Ya • 
kında tamirata başlanacaktır. 

HARP VAZiYETi 
(l ine! Sahifed<"tı Denml 

hizasına geldikten sonra İngilte. 
renin Çanakkale yolu ve Anadolu 
garp·sahillerile deniz münasebet
leri kesilmiş bulunuyor. Bu fena 
vaziyetin şarki Akdeniz sahille • 
rine doğru genişlemesi de muh
t-emeldir. Bu vaziyet karşısmda 
İngiltere hem petrol ınıntakasında 
hazırlıklı bulunmak ve hem de 
Türkiye ile muvasalasını muha -
faza etmek kaygusile "Basra yolile 
Iraka asker çıkardı. Berlinden al
dığı direktiflere göre haı·eket et. 
tiği anlaşılan Irak hükümeti, si
yasi bahanelerle İngiltere~'<! kar. 
şı hasmane bir vaziyet aldı. Zaten 
Irak hükiımetinin Berlinden mü!-" 
hem şeyleri, Irak ordusunu Bağ. 
dat şehr i ne 90 kilometre mesa -
fede bulunan Rabbaniye İngiliz 
hava meydanı civarında toplama. 
ğa başlamasile büsbütün malum 
olmuştu. İngilizler toplanan Irak 

kuvvetlerinin geri alınmasını ta
lep etmişler; Irak hükümetini11 
bu talebe vercUği ceYap Irak ordu. 
sunun muhasaınayı iüin eden top
çu ateşidir. Bunun üzerine Irakla 
İngiltere arasında harp başlamış 
bulunuyor. Irak ordusu ( 4 tü • 
men + 1 motörlü tabur + 2 jan
darma alay) ından ibaret olmak 
iizere azamı 50 • 60 bin kisidir. 
İngilizlerin Basraya çıkardıkları 
kuvvet 20 bin kişiden ibaret kü
çük bir kolordu tahmin edilmek.. 
tedir. Rabbaniye hava meydanı 

müstahkem değildir. Me~·danda 

muhafazaya memur Asurilerden 
mürekkep küçük kıt'alar vardır. 

2 nisan sabahı Irak topçuları, 

hava talim merkezi olan ve mek
tep tayyareleri bulunan meydanıı. 
ateş açmış, 26 kadar tayyareyi tah. 
rip etmiştir. Bunun üzerine İngi
liz bombardıman tayyareleri Irak 
topçularile şiddetli bir hava mu. 
harebesi yapmış ve bazı topları 
tahrip etmiştir. Fakat bu topçu 
ve hava muharebesi iki tarafın 
piyade kıt'alarına sirayet ederek 
tam bir muharebe halini almıştır. 
İngiliz hava meydanı şimdiki hal
de üstün bulunan Irak kuvvet -
!eri tarafından ihata edilmiş bıı
lunuyor. Burada iki gündenberi 
muhaıAıe de.-am etmektedir. Di. 
i{er taraftan Basraya çıkan İngiliz 

km·vetleri Bağdat istikametinde 
ileri harekete geçmiştir. Harp mal
<".emesi yüklü İngiliz gemileri Fi. 
!istin sahilinde Hayfa limanın!l 

gelmişken tekrar ~ acele Bas -
raya yola çıkarılmıştır. Hindistan 
yakm bulunduğundan İngilizler 
Basraya ve lraka istedikleri ka. 
dar asker gönderebilirler. Irak or. 
dusundan büyük bir iş, beklene. 
mez. Basradan hareket eden İngi
liz kmTetlerinin hedefi şüphesiz 
Bağdattır. Basra - Bağdat arasın
da bir muharebe cephesi açılacak.. 
tır. 

İngiliz ordusu Irakı işgal ede
rek petrol kuyularına ve borula
rına hakim olsa da küçük Asyada 
İngilterenin sevkülceyş vaziyeti 
sağlam sayılamaz. Kıbrıs adası 
sarkmda kalan Suriye ve sahille
;inin ehemmiyeti çok büyüktür. 
Irak petrollerinden ayrılan boru 
tesisatı Trablusşama kadar uzan
mıştır. İngilterenin Suriye sahil
lerini tutması ve Filistin sahille
rile beraber elde bulundurması 
Mihverin küçük Asya üzerindeki 
muhtemel lıareket~erine karşı çok 
mühim rol oynar. Ingilterenin bu 
noktaları ihmal etmiyeceğini ka • 
bul etmek lazımdır. 
2 - Libyada ı 

Alman - İtalyan birliklerinlıı 
Tobruk kalesine taarruzları mu. 
vakl<aten durmuştur. Netice AL 
manlar fazla tank ve hava kuvvet
leri kullanmışlar, kalenin dış mii-

. dafaa hatlarında çökertme yap • 
mağa muvaffak olmuşlardır. Mü. 
dafiler muannidane müdafaa et
mektedir. Henüz bir yarma olma· 
mıştır. Fakat vaziyet her halde 
buhranlıdır. Zamanımız silahları 
karsısında hava taarruzlarile des.. 
teklenmiyen bir kara müdafaaaı. 
sürekli şekilde yapılamaz; Tob • 
ruk kalesinin zayıf tarafı bu nok
tadır. 

Sollum mıntakasında İngiliz se
ri birlikleri muvaffakiyetli hare. 

ketlerde bulunmuşlar, bir miktM' 
esir almışlardır. Bu gibi hareket. 
Jer Tobruk kaleııi önündeıı. Alman.
İtalyan kuvvetleri çaknıeğe k:üi 
değildir. Biiyiik mikyasta bir ta
arruz ancak kalenin yüküaii azai. 
ta bilir 
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SPOR 
Fenerbahçe 
Maskesporla 
berabere kaldı 

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 4 -

Ankara: 4 (Husus! Muhablrlmizds.)-
19 Mayıs stadında onbini asan bir se
yirci yığını önünde yapılan millt kiline 
maçlanna Fenerbahçe ile Meskespor 
ve Galatasaray ile Harbiye İdman yur .. 
du karşılaşmaları ile devam edilmiştir . 

Yazan: Franci& Mııcll4rd Çeviren: fsk~ F. SERTELLi 

Akşam lokantada gördüğüm bu adam 
ayni vapurla Avrupaya gidiyormuş 

Kendisine fotoğrafınızı mı 

vermiştiniz?. 
- Evet. Güya benimle evlene

cekti . 
İlk maç Fener ile Maskespor arasında - Bir aile kadınına benziyorsu-

yapılmış 3 - 3 beraberlikle netıceleıı· nuz .. 
miştir. _Şüphesiz. Ba rkaduıı değilim. 

Bu karşılaşmada takımlar 1\1 tertip- fW, 
te sahaya çıkmışlardır: '...il" 

FENER: Lebib, Zeynel, Cihad. Ömer Danstan sonra lokantada fazla 
Ali Rıza, Esad, Naim, Naci, Fikret, Re- kalmağa lüzum görmedim. Ma
bü. Niyazi. demki ertesi sabah o da benim gi-

MASKESPOR: Melih, Reşat, Retet, b · A · d kt" N J ! 
Osman, Reşad, İbrahim, Mehmet Celal, 1 ~r.upaya gı ece ı . as~ cı ~a 
Ömer, Kenan, Ahmed. kendısıle vapurda beş altı gun bır 

Oyun başlar başlamaz seri bir ceryan arada y-0lculuk yapacaktı k. Her
altn ış ve karşılıklı akınlardan sonra sert halde benim bineceğim vapurla 
bir rüzgara kaşı oynamasına rağmen gideceği muhakkaktı. Çünkü er-
Fenerliler rakip1erini sıkışt~ rmağa baş- t . - A b" t u' 
lamışlardır. Sağdan hücumlarını ink.i- ~ı gun vrup~ya ır ransa an: 
şaf ettiren Fener nihayet 20 inci daki- tık hareket ediy.ordu .. O da benı 
katlan Rebiinin ayağı ile ilk sayısını ve onu götürecek olan ,·apurdu. 
yapmıştır. Ancak, mağltlp vaziyete düş- E İ • b h N k 
müş olmasına rağmen enerjik oyunla- r esı sa a evyor 
r":" devam eden l\!askesporlular bir rıhtı rn ınd a 
muddet sonra baskıdan sıyrılmışlar ve 
28 inci d akikada 1 - 1 beraber vaziyete 
geçmişlerdir. Bu beraberlik sayısından 
sonra daha canlı ve anlayışlı oynamata 
calısan Maskeliler rakiplerini s~tır
mağa koyulmuşlar ve 37 ne! dakikada 
ı nci sayılarını yapmışlardır. 

Devre, 2 - 1 Maskesporun leh!ne bit
miştir. 

İkinci baftaym yine Fenerin biri bi ... 
rini takip eden aJonlan ile başlamış ise 
de bütün hatlarda ve billiassa muha
cimler arasında anlaıJma teessüs ede
memiş olmasından hücumlar semeresiz 
kalmıştır. Buna mukabil aynı hızla oy
nayan Maskespar 13cü dakikadar 3cü sa 
yısıru da kaydetmiştir. Bu devrede ken 
dis1nden beklenen oyunu gösteremeyen 
Fener 36 ncı dakikada 2 nci ve 40 ıncı 
dakikada 3 neli sayısını yapmıştır. Son 
dakikalarda her ki taraf ta daha can 
lı bir oyun çıkarmış ise de netice de
ğişmernij ve mac 3 - 3 beraberlik ile 
sona ermiştir. 

Galatasaray - Harbiye 
idman yurdu maçı 

Galatasaray ile Harbiye İdman yurdu 
arasında ypLlan 2 nci karşılaşmada Ga
latasaray 5 - 2 galip gelmiştir. 
Takımlar su tertipte sahaya çıkmıa

lardır: 
GALATASARAY: Saiın, Faruk, Ad

nan, Musa, Hasan, Halil, Salahaddin. 
Billend, Salih, Eşfak, Mehmedali. 
HARBİYE: Bedri, Münür, Haıim, Ya

şar, Abdi, Suphl, Kemal, Sabahattin, 
Ertuğrul, Burhan Muzatfer. 

Bu karşılaşma da Galatasaray daha 
ilk anlardan itbaren rakibini sıkışi.u'
mağa başlamış ve baskmı edvrenin so
nuna kadar kolaylıkla imade e~ 
Ur. Akın~rını sağa teksif eden Galata
saray 31'inci ve bunu takib eden da
kikalar zarfında üç gol yapmıştır. 

Harbiyelilerin akın teşebbüsleri Ga
latasarayın enerjik ve şuurlu müdafaası 
önünde semeresiz kalmıştır. D~ 
3 - o Galatasaraym lehine bitmijlir. 

İkinci devre hemen hemen baıtaıı 
sona kadar Galatasarayın hAkim oyunu 
lle geçmiştir. Bu devrede Galatasaray
lılar 20 nci dakikada dördüncü, 23 üncil 
dakikada 5 inci sayılarını yapmakta güg 
lı1k. çekmemişlerdir. Son dakikalara 
doğru canlanan ve sıkı akınlanı girişen 
Harbiyeliler ilk sayılarını 39 uncu da
kikada ikincisini de son dakikada yap
mışlardır. Bu karşılaşmada Harbiyeliler 
rakiplerini en tehlikeli oyuncularını de. 
marke bırakmak gibi bir tabiye hatası 
lş~mişler buna mukabil Galatasaray
lılar şuurlu pek güzel bir oyun çıkar'
mışlardır. Mac· 5 - 2 Galatasaraym p. .. 
Libiyeti ile sona ermiştir. 

Facianın ikinci 
kurbanı 

Evvelki sabah Tahtakalede Sa
buncu hanında Kamile ait krem 'f>e 
filit imalathanesinde bir yangıa 
çıkmış, 14 yaşında bir amele ya. 
narak ölmüş ve 28 yaşında Dora 
isminde bir kadın da ağır surette 
yaralanarak HaseJı.i hastanesine 
kaldırılmıştı. Hastaneye kalıiın • 
lan Dora aldığı yaraların tesirile 
ölmüştür. 

Bir kamyon bir 
mağazayı 

hasara uğrattı 
İııhisarlar idaresillin 369 mıı11111-

ralı ve Kadri Bayyurl idaresiıul• 
ki kamyoo ,Eminöniindea reçer
ken, karşısına lıir etomolıi:I çıkııut 
bu otomobile çarpmamak ~ ıli
reksiyonu kıvıraa şeftir, o eivıır· 
daki Rus elbi8e ınağaz ...... çaı'll
mışt:ır. Mağua- lı.apw ba,,_a 
uğramıştır. 

TramYaydaa t1ı1tı 
Aksarayda 3!i -•rah evde • 

turaa Tevfik Yaray tr-va,.la 
Yeılikuleyaı~,VetMleeamil 
önlerinff, ııdıı-k ilt• · ı ve y• 
:roe düşmüştür. 

Tevfik, lıap • ;' a çm•kr
M.n ağına ,. .. ı.a ı Ye C...-
pqa llastaaeeiıae Jwlk ' 'P 

Otelden valizimi aldım. Vapu
ra binmek üzere Nevyork rıhtımı.
na gittim. Gümrük önünde güzel 
bir tesadüf, bana bu şişman adam 
hakkında bir hayli malumat alma
ma vesile oldu. •Entellieens Ser-
vis• in Nevyork ajanı beni geçir
meğe gelmiş. Kendisine bu adam
dan bahsettim ve şeklini tarif e
derek: 

- Akşam lokantada gördüğüm 
ibu adam da ayni vapurla Avrupa
ya gidiyormuş. Kim olduğunu pek 
merak ediyorum. 

Dedim. Servis ajanı beni bir 
köşeye çekti ve cebinden çıkardı
ğı ben on fotoğraftan birini ya
vaşça bana uzatarak: 

- Lokantada gördüğünüz adam 
bu muydu?. 

Diye sordu. Fotoğrafa bakınca 
tanıdım: 

- Evet .. T! kendisi... 
Servis ajanı gülerek kulağıma 

eğildi 

- Bir Alman casusu. Altı haf
tadanheri N evyorkta bulunuyor
du. Ben de zaten rıhtnna bunun 
için geldim. Bu adamın Nevyorkta 
ne yaptığım, buraya niçin geldi
ğini bir türlü anlıyamadık. Çok 
merak ediyorum: Size onun fıotoğ
rafını verecektim .. madeınki tanı
dınız .. Fotoğrafa hacet kalmadı. Btl 
adamla vapurda d-0st olarak, Ame
rikaya niçin geldiğini öğrenmeğe 
çalışınız. Bunu öğrenmek için, al
tı günlük yolculuk kilidir sanı
rım. 

- Öğrenirsem, neticeyi nereye 
bildireyim?. 

- Pariste talimatı ald>ktan SOB

ra, temas edeceğiniz gizli ajanı
mıza kapalı zarf içinde Londraya 
gönderilmek üzere verirsin.iz. 

Nevyork ajanı beni teşyi eder
ken: 

- Bu iş, tahminimden fazla mü
himdir, dedi, sakın ihmal etmeyi· 
niz, dostum!. 

- Merak etmeyin, öğrenmeğe 
çalışaeağun. 

Dedim. Vapura bindim. 
Saat on bir ... 
Hareket düdüğü çalıyor. 
On biri on ~ hareket edi3ıo-

rw:. 
N evyork limanından ayrılıyonr:ı. 
Hava sak.in ... 
Deni'Z duııguıı. 
Vapurun yemek salonlarııtck 

öğle yemeği hazırlığı var. Hetriiz 
kamaramdayım. Yemek çanı çall
yor. 

.. ··········· ............................ . 

. ......................................... . 
Nevyork limenından 

uzaklaşırken 
Nevyork ajanının bana ehem· 

miyetle bahsettiği bu şişman a
damla mutlaka tanışmalıyım. Va
lizi.mi kilitledim. Kamaramda. 
çıktım.. Yemek sakın una gidiyo
rum. 

O giin ilk defa transatlantikiB 
lıv. mavi düşemeli büyük yem6 
salonunda yemek yiyeceğim. 

Çifte k.oltuklu küçük bir masa
ya oturdum. Uzun araştırmağa lü
zum görmeden, şişman Alınan ca
susu gözüme iliştL O da tıpkı be
nim g•bi, iki kıoltuklu bir masaımı. 
önüne oturmuş .. Benden biraz 11-
:za-k. Ve beni henüz gi'ırmedi. Gö
rürse kiınbilir ne kadar hayret ıe
d~cek. Hiç şüphesiz ki, beıı.im 9u 
vapurla gideceğimden haberoar 
değildir. Çünkii, benim bu seya
hatimdaı hiç kimse haberdar de

ğil. 

Garsonlar yemek tevziat na baş· 
!adılar. 

O ne?!. Alman casusu da müte
madiyen etrafına balan.yor. Bes
oelli -Onun da aradığı, görmek iste
diği biri var. 

Ve nihayet, etrafına ı-,1knırken 
beni gördü .. 

Kendi kendine gülümsedi. 
O artık etrafına bakınmı vor 
Gaıip şey! Yoksa gözile ~rad :ğı 

ben miydim?. 
Be.li gördükten sonra baş·nı lı iç 

bir tarafa çevirmedi~i ne bak ı l.r ,a 
ya berii araştır:yordu ; yahu t be
ni görür görmez şüphelend i. Bu· 
nun için etrafına bakınmıyr-r . 

O çok müsterih. Mühim bir i ş 

görmüş, hayatta muvaffak olmuş 
bir insan edası ile oturduğu koltu
ğa o kadar rahat bir kurulu°Şn rnr 
kl ... ona adeta uzaktan gıpta cdı

)"Orum. 

Garson sordu: 
- Et mi, balık mı arzu eders :.Uiz? 

- Balığı tercih ederim. 
- Şarap beyaz mı olsun, si: ah 

mı?. . 
- Hangisi iyi ise ... 
- Siyah şarabı tavsiye ed<>bi-

Iirinı. 
- Pekala, siyah getirin, öyley

se.. 
Balık yiyorum.. ve siyah şarap 

içiyorum. 
Gözüm Alınan casusunda. 
Yavaş yavaş masan .n önünden 

kımıldıyarak bana de>ğru dönüyor. 
Hiç de kurnaz bir adam değil. Ba
na Nevyork ajanımız birşey söy
lememiş olsaydı, onun casus ol
duğuna yine hükmedecektim. 

(Arkası var) 

MAIEEMELERDE 
(3 üncü .a.JıifedQn deram) 

kandırıp bir müddet oyalıyaca
ğız. Mesele b<ı .. Sen de iyiki kar. 
şıma çıktın... Bana biraz yardım e. 
diver. 

Öbür koridc.rdan dolaşıp ıhti
yarın yanma geldik. Biz yakla -
şırken, o, oturduğu yerde, elinde. 
ki bastonun sapını tufek gibi omıı 
zuna dayamış, ucunu namlu gibi 
öteye beriye çevirip nişan alı • 
yor, ağzı ile: 

- Pav! Pav. diyordu. 
Arkadaşım; \ 

- Bu, bütün gün, evde de böy. 
ledir. dedi. Bastonla, sağa sola dö
nüp •Pav! Pav! • diye akşamı eder. 
Yanına yaklaştıımız zaman, a. 

kadaşım: 
- Bey baba, dedi.. Gözün ay • 

dın.. Arkadaşın sayesinde işini 

çabucak yaptırdık. Şimdi aramı19 
başlıyaealı:lar. 

-Hay Allah sizden razı olsun! 
Dedi ihtiyar ... Arkadaş, lif olsun 
diye, 

- Bak, bey de av meraltlısıdırt 
dedi.. İhtiyar beni yukarıdan a
şağıya süzdükten sonra: 

- Hani senin tüfeğin? dedi. 
-Evde .. Dedim. 

- Niye yanına almıyorsun? 
- Ava çıkarken alırım. 
- Benim tüfeğimi çalmasalar-

dı., her zaman yanımda taşır, ke.. 
dilere, kuşlara, tavuklara. sinek. 
!ere, arılara, sivrisineklere nişan 
alır, eve11ihlah, bir tanesini ka • 
çırmazdım. Ben, uçarada atarım, 
kaçarada .... 

Ben de öyle ... 
- Hani peki senin av elbisen?. 
-O da evde ... 

- Niye giymiyorsun? 
- Ava çıkarken giyerim onu. 
- Bak, ben her zaman giyiyo-

rum .. Yatarken bile giyerim. Av 
elbisesi her zaman giyilir .. Hem 
de sana ne yakışacak .. Ne Yakı<a. 
cak ... Arslan gibi olacaksın - . Bu 
gün ben ava çıkacağım .. Tüfeği. 
ni bana bir günlük yerir misin? 

- Ev uzak .. Kartalda ... Dedim. 
Şimdi nasıl getirevim .. 

- Öyle ise yarın getir... Ceva
da bırak .. Ben de öbür gün cıka
rım .. Ne yapayım 7 .. Dedi 

İhtiyarla biraz daha konuşsam 
belki tozutacaktım .. 

- Benim işim var bey baba • 
cığım.. Sonra tekrar görü•ürüz.. 
Allaha .smarladık! dedim ... 

_ ı ı ... l.. yardımcın olsun 
va!c Divip yürüdüm. 

İhtiyar. arlı:amdan: 
- Yann tiifen,gi getir ha! 

liyorum ... 
Diye Sttleııtyordtı. 



6-SO TELGKAF 

KIZILAY CEMiYETi 
UMUMi MERKEZiNDEN : 

1 - Azami (250) liraya kadar 
ayrıca mesken wmiuatı verilmek 
Cemiyeti Umumi Merkezi 

Muhasebe 

aylık ücr~t ve 
üzere, Kızılay 

ltalyanın. g ö z dikdiği yerler Osmanlı 
devleti toprağı Trablusugarp eyaleti idi 

Kontrol Servisine Bir Şef 
alınacaktu. Talip'ıorin aşağıda yazılı evsafı haiz olması !Azımdır. 

A - Yü.kı-;ck mektep mezunu olmak. 
B - Askt.·rlikte ilişiği bulunmamak, 
C - Devlet devair veya müessesatında veya Bankalarda uzun 

müddet muhasebe ve muamelat servisle.rinde JCflik veya 
müdürlük gibi vqı.ifeler görmüş olmak, 

Bu vasiyet yerine getirildi .. E
Ji.mizden çıktığı güne kadar tam 
ll68 yıl Trablusun manevi bek • 
çiliğini yapan büyük Türk deniz
cisi Turgudun ruhu, padişahlann 
ihmali yüzünden kaybolan bu va
tan parçasile duyduğu acıyı hala 
çcl;iyordur ... 

- BİRİNCİ KlS'.'.UN SONU -

pey zaman var. EvV"la yeni ku
rulan krallığının nüfuz ve ikti • 
darını temin et. Senin hakkın 
bizce mahfuz tutulacaktır' 

İtalya; bu vaide uyarak ekendi 
h;ssesine düşen ve dü\'Eli muaz. 
zama nezdinde mahfuz bulundu
rulan hakkını(!) istiyeceği zama
na kadar da boş durmamak ka
rarile hazırlıklarını ve bu uğur • 
da çal!şmalannı arttırmıştı .. Bu 
faaliyet ne idi? Ne gib; bir netice 
meydana getirecekti? 

Ç - Sıhhati tam olmak. 
2 - Talip o1acaklann; bir mektupla, mevcut mektep diploması, ça

lıştıkları yerlerden aJdıltları Bonservisleri ve vesaiki milsbiteleri ve iki 
kıt'a Fotoğ,·a.tileri ve bir nüsha terci.ımei hal varaitalarıyle birlikte, 10 
Mayıs 1941 tarihine kadar, An.karada Kızılay Cemiyetl Merkezi Sicil Mü
dürlüğüne müracaat etmeler! ve müracaat mektubunda kendi hakların
da malt'.imat verebilecek tanınmış üç zatın isim ve muvazzah adresleri 
ni dercey1eme1eri lazımdır. 

Tahsil dereceleri nazarı dikkate alınarak, evsnfı matlubeyi haız ol
dultlan anlaşılan taliplerin taa.ddüdü halinde aralarında bir mü
sabaka açılacaktır. lklacı kısım 

Trablusu nasıl kaybettik? 

• 1 - 1 
1327 (1911) yılı ey!ıilü. Osmanlı 

devletinin payıtahlında çok he • 
)"ecanlı hadiseler gtçıyordu. 

Bunun izahını da yine tarihin 
ve hadiselerin seyrinden çıkardı
ğımız malumat ve sübut dellile -
rile şöyle didikliyebiliriz: 

İtalya; düveli muazzamanın 

Ambalaj Sandıkları 
• isti yenlere Müjde Asırlardanberi kötü bir idare

nin tesirile tıpkı güneş altındalti 
bir buz parçası gibi eriye, eriye 
küçülen İmparatorluk artık inhl. 
lil etmek, yok olmak vaziyetiıre 
cirmqti. 

Tanzimatla bir kalkınma, di • 
rilıne hareketi göstermek istıyen 
İmparatorluk, daha kendine ~ki, 
düzaı;ı vermeden Abdülaziz devri 
ibtiWleri daha sonra da Abdül. 
lıam.idin otuz üç yıllık mutlak 
Ye müstebit idaresile kalkınmağa 
meydan bulamamış, izmilıLile 

cloğru baş döndilrücü bir hlzla 
kendini kapıp koyuvermişti .• 

Abdülhamidi deviren Hareket 
Ordusu ihtilali ile memleket za
)"if bünyesini y~ bir inkılaba 
maruz bıra.kıruştı. 

İttihat ve Terakkiniıı teessüsü, 

tavsiyesim! uymakla bir müddet 
daha kendisine Osmanlı ülkeleri. 
nin yağmasından verilecek payı 
beklerken Sicilya adasından bir 
kanalla aynlan Afrikadaki Osman.. 
h eyaletlerinden Garp Trablusu
nu !çerden fethetmek volunu tut-
muştu. · 

Bunun için de cBanko ı!:i Roma• 

Sandıkçıllğa Ait Her Tesisatı Haiz 
Fabrikamızda Her Cins Keresteden 
Her Çeşit Ve istenilen Her Şekil 
:Ambalaj Sandıkları Yapllmaktadır 

adh İtalyan milli bankasını iyi Fabrikamzıda imal edilen ı;an dıklar dalına düzgün verilen ölçü 
bir koz olarak kullandı Ye sipariş~ uyg-.ın batta ehven ve yapım itKıarı ile sağlam ve temiz-

Banko di Roma, 0 z~manki ka- dir. Miktar her ne kadar olursa olsun mallar sür'atle yapılır ve 
pitülasyonlardan istifade ederek ta . edil .. d tesl ol 
en büyük ve en faal ~esini ı yın en gım e ım unur. 
Trablusta tesis etti. Bunun kadar 
mühim faaliyetle harekete ge~ir-
diği şubelerinden birçoğunu da 
Bingazi, Derne, Tobruk, ve diğer 
eyalet mülhakatında kurdu. 

Bankaya verilen vazife ve di -
~ktif §U idi; 

Adres: 

1stanbuı K~ar Sabunhane 
sokak No. 24 

Sagüım Sandık Fabrikası 
Telefon: 22195 

- --
meşrutiyetin !!Anı memlekete 
beklenilen feyizli neticeyi verme• j-=========(Aıba===V=ar~> 
mişti. 

t .. , • <-.' ·~ ~ .. ·. '!., ... ~ ..• :·:ır·:·· 

Ötedenberl saçlı, akallı, binbir 
tecrübenin olgunlaştırıeı ~mbe -
rinden geçerek ihtısas edinmiş ve. 
zirlerine, devlet ricaline alışmış 
olan halk, İttihat ve Terakkinin 
toy V'I! tecrübesiz ricalinin ne ya
pacağını, memleketi nasıl idare 
edeceğini merakla b<>kliyordu. 

Kll1lunu Eaasl.nln Uaru, intiha
bat yapı iması, Meclisi Meb'usanın 
ilk içtimaları ve bunlan ta.kip e
den Otuzbir Mart irtica hare • 
keti; memleketin muhtaç olduğu 
ıJiikt1n yerine devamlı bir kar -
gaşalık, zaaf, içenle ve dışarıda 1 
idari, siyasi aksaklıklar meydana 
getirmişti.. ı 

Devletin bu zMı; fırsat bekliyen 
hudut komşularından başka uzak 1 
düşmanlann da harekete geçme. 
sine vesile olmuştu. 

Bu arada Osmanlı topraklarına 
haris bir göz koyuşla fırsat kollı
yan İtalya, tam fırsatın gelip çat. 
tığına hükmetmiş, sinsi bir faa
liyetle bu maksat uğruna çalış • 
malta baslamıştı. 

İtalyanın göz diktiği Osınanh 
toprağı Trablusgarp eyaleti idi .• 
Daha İttihat ve Terakkinin inkı
lap hareketi başlarken lalya, o za. 
man mer'i olan kapitülasyonlar
dan bilistifade Trablusa geniş öl. 
çüde hazırlıklar yapıyordu. 

Bu hazırlıklar henüz toplu, tü
fekli kıt'alar sevketmek şeklinde 
değildi. Fakat buna müncer olmak 
istidadında bulunan ve bu koca, 
zengin araziyi ciçerden zaptet • 
mek> şeklinde bir tabiye siste • 

mile İtalyan emellerine tahsis ga. 
yesini güden bir hareket kılığı 
gösberiyordu. 

Osmanlı İmparatorluğunun en • 
kaz haline gelişile başlıyan diğer 
devletlerin yağması ilk olarak 

devle:in Afrika1aki eyaletlerini 
kaybetmesile kendini göstermişti. 

Fransa Ceııayiri, Fası; İngiliz • 
ler Mısın, Kıbrısı; Balkanlılar da 
Rumelii şarki vilayetini - şimdiki 
Bulgaristan - Eflak, Buğdan, Er
dül emaretlerini payla~ırlarken 
İtalya da henüz dahili ittihalla 
devlet halini alınış; Akdenizdeki 
çizme kılıklı vatanından sesini 
yükseltmeğe başlamış: 

- Bu yağmadan ben uzak mı 
kalacağım? 

Sözlerile pay istemeğe giriş • 
mişti .. 

Düveli muazzama adı veri:len.o 
zamanki Avrupanın büyük dev
letleri: İngiltere, Fransa, Alman
ya, Avusturya ve Macaristan, Rus
ya: İtalyanın bu ses ÇLkarı§ına 

1 
Şöyle mukabele etmişlerdi : 

- Şimdi dur. Daha senin yağ
ınıya karışmana, pay istemene e-

SuUaııabmd 1 ine Sulh Bultllk Bi
ll:lınliğlnden: 938/58 

İstanbul Süleyınaniye elvan Hoca 
Gıyasettln mahallesinde Abacı Çık
mazı sokağında 9 Na. hanede mukim 
iten tedavi altında bulunduğu İstan
bul, Alemdar caddesindeki Sıhhat Yur
dunda, 20/4/938 tarihinde 6Ien, ve 
m.iruçılarının talebi üzerine, tereke
sine mahkememizce el konulmuş olan 
Süedanın tasarrufu altında olduftu, 
celp ve tetkik edilen tapu ka,yıtların
clan aııla$tlan: 

1 - LAielide, Molla Kestel mahal
lesinde, Çukurçeşme karşısında Taş 
Han namlyle maruf hanın fevkanisin
de kAln, 21 ve 27 Na. odaların 1/4 er 
hisseleri. 

2--Fatlh elvan, Yenibahçede Molla 
Allyülferuui mahallesined, Camü~ril 
sokağında, 18 Na. Iu muhterik hane 
arsası, terekenin tasfiyesi zımnında 
açık arttırmaya çıkarılmış olup, her bi
rinin hlrinci açık arttırması 26.5.941 
jarilılne müsadil Pazartesi ınnu, saat 
--0 - 12 7e kadar, ve ikinci açık art
tırması !Be, 6.6.941 tarihine müsadit 
Cuma ıonn, saat 10 - 12 ye kadar İs
tanbul, Sultanahmetteki Tapu dairesi 
alt katında bulunan Mahkememizde 
icra Iı:ılınacaktır. Bunların l Na. Iı
da yazılı han odalarına yüzerden 200 
lira (tamamına) ve 2 No. da yazılı ar
~ya ise, 128,31 metre murabbaı saha
am.da ve beher met~e murabbaına, so 
kuruıı kıymet ltlbarıyle 64 lira 15 ku
ruş mahallen ehlivukut marifetiyle 
icra ettirilen keşit neticesi kıymet koy .. 
durulmuştur. Taliplerin, her bir gay
rimenkulün muhammen kıymetlerinin 

% 7.5 nsibetindek! pey akçesinJ hA
milen ihale günleri müracaatıan eİzem 
olup, birinci açık arttırma lilnü, tek
lif olunacak bedel muhammen kıyme
tin % 75 ini geçmezse, o ıayrlmenku· 
lün kat'! ihalesi icra kılınmıyarak, an
cak bu müzayedede en yüksek teklif
te bulunanın taabhudıi baki kalmak 
fi.zere ikinci arttırma günü beklene
cek ve o gün teklif olunacak bedel ne-
7e baliğ olursa ihalesi icra kılınacak
tır. ?tltiterakim vergiler terekeye, ve 
,.o 2.5 dellAliye ve ihale pullan ve ta
pu harcı ne 20 senelik vakıf Uvlz be
deli, müşteriye aittir. Satış, eartnan1e
ye tevfikan icra kılınacatı ılbt, her 
bir gayri menJtulün ayrı ayrı ve fakat 
abkcimı bir, şartnaıneler tanzim edil
mi.,tir. İpotek sahibi alac.·aklılar Ue, 
sair alacakhların, ht.t~usiyle faiz ve 
masr.-!u dair olan iddh.ılc1rın1 15 filn 
içinde işbu ilan tarihinden itilJ:aren, ev
rakı l"'•lsbiteleriyle nıabkeınemıze mü
ra.~aatla der:rneyan eln1e!eri lüzumu. 
ak .1 t:ı!<:ditde, bunl:ıtJ:ın, jpotPk sahi
bi alacaklılann hakları tapu sfcil
leri:,·ı~ ıabit olmadıkr,::ı, terekenin pay
laşn~~ sindan hariç tutulJcaklardır. Da
ha ziyade tafsilAt ahnak istiye1ilerin, 
her gün sab:ıhlan saat 9 - lC araı;1, 
933/58 do~ja numnra~iylc m<. ~.,kerrıe
de, memuruna mUrı:ıcar. t ed~c.:lCC\..1:. ... 
!eri ilin olunur. 38/58 Teroke. 
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OSMAN ŞAKAR veŞki 
Taksitle Satış GalataBankalar. Bayazıt •Kadıköy 

IST ANBUL NAFIA MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
5.5.1141 Pazartesi ıonn uat 14 de İstanbulda Nafia MUdürlülü ekslllme 

komisyonu odasında (708.05) Ura lı:elll bedellJ NiJantaşı Kız Ortaokulu kapıcı 1 
lı:ulübesl ınııaatı pazarlıkla eksiltmeye konu!m~tur. 

Mukavele; eksilbne, Bayındırlık ~eri Genel, husust ve fennJ şartnamelerl,' 
proje k"'il hul!isasiyle buna mUteferri diğer evrak dairesinde ıörüleccktlr. 1

1 Muvakkat teminat (54) liradır. 

İsteklilerin en az bir taahhütte (500) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 
idarelerinden almış olduğu vesikalarla 941 Tılına alt Ticaret Odası vesikalarını 
lıArnllen gelmeleri. (3447) 

TÜRK TiCARET BANKASI A. 
IST ANBUL ŞUBESiNDEN: 

5 May!B 1941 tarihinden itibaren .,.eni !J'ara kadar Bankamız 
lıda gösterilen saatlerde devamlı olarak açık bulundurulacaktır, 

Adi günler: 9.30 dan 13.30 a kadar 
Cumartesi ıünlerl: 9.30 dan 11.30 a kadar. 

ş. 

.............................. __ .......... 
Ademi İktidar ve Belgevşekliği 
:Muht.cre:n doktorların, ecza depo tarının ve eczanelerin nazarı dikkatine: 

Dr. RİCHARD VEiss•ın bütün dünyada tarunrnııı genç ve dinç hayva
natın husye ve hormt;Jnla~ından mılstahzar ve ZAFİYET, DİA1AG YOR
GUNLUG U, ADF.MI JKTlDAR i~ln kullarulan 

VIR LIN TS 
ve kadın hastalıkları tedavisinde kullanılan 

FER TILiNETS 
Tabletleri Piyaeaml7.a Gelmi,tir. 

Hava gedikli namzetlerine 
Gedikli namzeUerinden l!S/18 yaşında olup muayenede kazanmış ve evraklan 

temr.-.... .-· ... n.rnış olanlar 5 Mayıs 941 Pazartesi sevkedileceklerinden bunlann Pazar 
teai saat 8 da kurumda bulunmaları ilin olunur. c3409> 

Göz Hekimi Etem izzet Benicenln Edebiyat ruı
yatına ilk girdiği senelerde kaleme al
dığı cÇıldıran Kadın> ismindeki bu 
çok tutulmuş ve beğcnllmiş Romanı, 
İnkı!Ap Kitabevi, ltnalı bir ıekllde ve 
zarif bir cild halinde yeniden bastır
mıştır. Okuy Jcuhır mıza Mıvsl><e ede
rz. Fiali 25 k.uruotw-. 

Ç.Ocuk Hekimi 
1or. Ahmed Akkoyunlu 

ı Tabim - Talimhane P•las Ne. ' 
Pazardan maada her ıün saat 

.... 15 den sonra. Tel: '°121 

Dr. Murat Rami Aydın 
Beyoğlu - Pıımıakkapı, İmam 
sokak No. 2 Tel. (1553 
!lluayene ve iter türlü röz 

am~liv~tı fıkara a parasızdır 
llİllll ........... iliıiiiiiiiıiiiı .. 

Barb Ve Casasl11k Tefrikası · 

Bilen idan1 olunur 
4 Mayıs 1941 Yazan: M. ATLI Tefrika No. 67 

18.00 Program ve Memleket Saat• 
Ayarı. 

O halde sizi derhal serbe· 
bırakmıga mezunum, dostu 

18.03 Müzik: Radyo Caz Orkestra
J!ll (İbrahim özgür İadresin
de). 

18.50 Müzik: Fasıl Hey'etl. 
19.30 Memleket Saat Ayarı, ve A-

jans Haberler!. 
19.45 Konuşma: Ziraat Takvimi. 
19.50 Müzik: Beraber Şarkılar. 
20.05 Müzik: Türküler. 
20.15 Konuşma: 
20.30 Müzik: Solo Şarkılar. 
21.00 Müzik: Meşhur Operalar 

(Pi.) 
22.30 Memleket Saat Ayan, Ajans 

HaberlerJ, ve Ajans Spor 
Servisi. 

22.50 Müzik: Dans Müziği (Pl) 
23.25/23.30 Yarınki Program ve 

Kapanış. 

İstanbul Asliye l\I&hk- 1 inci 
Bulı:u!ı: Dalreslı>den: 

Mukaddema Gönende sabık ııandık 
emini Hasan evinde mukim iken ba
len ikametglılu meçhul bulunan Se
refnaza: 
Davacı Mimar Muzaffer tarafından 

aleyhinize Teşvikiyede Ahmetbey so
kağında kMn eski 6 ve yeni 12 numa
ralı arsanın Ahmetbey sokağındaki 
cepbeyl ihtiva eden kısmından 87;71 
metre murabbaı kısmına tecavüz e
dildiği lddjası ile açılan men'i müda
hale advasının carı muhakemesinde: 
İkametgAhınızm meçhul bulunması 
hasebiyle 25/4/941 tarihinde saat 11 
de mahkemede bulunmanız için, ilA
nen yapılan tebligata rağmen 

mahkemeye gelmediğinizden haıt
kınızda usulün 4.01 inci maddesi mu
cibince gıyap karan ittihazına ve işbu 
karann usulün 142 inci madd.esine tev
fikan ilAnen tebliiine ve muhakemenin 
9/6/941 tarihinde saat 11 e talikine 
mahkemece karar verilmiş olduğu ve 
gıyap kararının bir nüı;hasının da 
mahkeme divanhanesine asılmış bu
lunduğu tebliğ makamına kaim olmak 
üzere i!An olunur. 939/126 

'

Deniz Levazım Satınal~a 1 
Komisyonu ilanları ---·-----

1 -- İhtiyaclll)IZ olan sekiz kalem 'i 

boya ve filika ktireği malzemesi 5.5.941 
Pazartesi günü saat 11 df'n 12 ye ka- 1 

dar pazarlıkla aalı.n alınacaktır. 

2 - İsteklilerin beYi gün ve satte 
Kaslnıpapda bulun::ın Deniz Levazım 
satın.alma komisyonunda hazır bulun-
maları ilAn olunur. •3451> ,,,.. 

1 - Beher kilosunun tahmin edilen 
bedeli 150 kuru§ olan 20 roda 18 m/m 
kutrundaki. .. takriben 5000 met.re 
4403> galvanizli çelik tel halatın 6 Ma
yıs 941 Salı SOnü 50at 14 de pazarlıkla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Kaı•t teminatı «990> lira •68> 
kuruş olup şartnamesi heraün ko
misyondan alınabilir. 

3 - İsteklilern belli giın ve saatte 
kanunun istediği vesaikle birlikte İs
tanbuldaki komisyona müracaaUarı. 

•3449> 

ı - İhtiyacımız olan altmış yedi 
kalem muhtelif cins malzemenin 5.5.941 
Pazartesi günü saat 10 dan 11 e kadar 
pazarlığı yapılacaktır. 

2 - isteklilerin belli gün ve scıatte 
Kasımpaşada bulunan Deniz Levazım 
Satınalma kom1syonwıda hazır bulun-
maları ilAn olunur. c:3450> 

..... 
l - Tahmin edilen bedeli c 7000> 

lira olan «5000> metre erat yazlık el
biselik lı:umaşının 7 Mayıs 941 Çar
fSJT\ba günü saat 14 de pazarlıkla ek
rriltmesi 7apılacaktır. 

2--İlk teminatı •375> lira olup f3rt
namesi her gün komisyondan parasız 
olarak alınablllr. 

3 - İsteıtlllertn 1*lli gün ve saatte 
kanunun lstedlği vesaikle birlikte fs
tanbuldalı:I komisyona müracaailan. 

•3448> 

letanbul Komutanlığı Sa. 
lınalma Komieyonu 

ilanları 

l\.fUteahhidi nam ve hesabına 20 ton 
balık yağı 8/5/941 i(inil saat 11,30 da 
pazarlıkla satın a1ınacaktır. Muham
men bedeli 10.000 lira olup kat'! temi
natı .1500 liradır. Şartname'!! ı.er ıon 
komısyonda görülebilir, Isteklilerin 
belli ıün ve saatte Fındıklıda satın al-
ma komisyonuna gelmelerl c34«.> 
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Ancak, ta Swkholme kadar bu 
ani tayyare seyahati hakkında hiç 
de reyimizi almıya lüzum görme
menizdeki mana nedir?. 

Tuhumi yine güldü: 
- Sizin reyinin, yalnız, bir ci

hetten almak azmindeyiz, eğer 
müsaade ederseniz, aziz ve muh
terem dostum!. 

Dedi. 
- Hangi cihetten?. 
- Arzedeyim!. Aziz dostum! .. 

Vaziyetin ciddi ve hatta ... tehlike
li olduğuna kanaat getirmiş bu
lundu.ğwıuzu 21annederim!. Hat
ta, evet... diyebilirim ki tahmin 
buyurnbileceğinizden daha tehli
keli!. Ha .. Ne diyordum?. Size son 
defa bir teklifte bulunmam lazım 
geliyor!. 

- Fakat, ne tekilli, Bay Tuhu
m.i?. Hala teklifleriniz ftıi var?. 

- Var!. Ve arzettiğim gibi son 
defa, ve çek ciddi!. 

- Peki, söyleyiniz!. Nedir?. 
- Ha.. Şunu da ilave edeyim ki 

yine ben söylemiyorum!. Bana bu 
ıekilde emir verenler!. 

- Peki, peki, anlaşıldı, Bay 
Tuhumi!. Kim emir vermiş olur
sa olsun, bu teklifiniz nedir?. O
nu söyleyiniz!. 

- Teklifimiz şudur, aziz dos• 
tum: Şayet vaziyetin takdir etti
ğinize şüphe olmıyan vahametini 
nazarı itibare alıp da bütün bu 
cereyan eden tehlikeli işlere ka
rl§mamı.ş olmayı temenni ediyor
sanız ... ki böyle bir temennide ol
lup olmadığınızı sorabilir miyim?. 

- Bu vaziyetten kurtulmak is
teyip istemediğimi mi :Soruyorsu
nuz?. 

- Şüphesiz!. 
- Fakat bunu tahmin edeme-

meniz için ortada bir sebep yoktur. 
Elbette böyle garip ve ·hatta.. çlr
k'P lıir vazivette kalmaktan bir 
an evvel kurtulmayı isterim!. 

- Cnk gÜ7P]! Bu çc#c ala, muh
terem dostum!. 

- Ancak, Bay Tuhumi, bundan 
kurtulmak için ne gibi bir şartınız 
olduğunu bilmeliyim. 

Tuhumi gözlüklerinden Adeta 
zehirli gibi bir his veren gözlerile 
yanyan yüzüme bakarak: 

- Şart değil, son teklifimizi. 
Dedi. Pek muhterem Bayan An

nayı tamamile kendi mukaddera
tına terketmek!. 

- Nasıl?. 
- Gayet basit!. Onu bize bırak-

mak suretile!. O takdirde sizi der
hal serbest bırakmıya mezunum, 
muhterem dostum!. 

- Bu olamaz!. 
Diye bağırarak ayağa fırladım. 
Fakat yanıbaşımdaki japon da 

yerinden sıçramış, elındekı 
cayı şakağıma dayam!~tı .. 

Tuhumi ona hiddetle l 
bir~eyler söyleyince herif 
cayı şakağımdan çeklp yer 
turdu. 

Tuhumi sonra bana çc''fl 
- Rica ederim, oturuntl' 

kin konuşalım! 
DedL Şüpheoiz takdir ed 

ki her türlü asabiyet bey~V 
duktan başka tchlıkedcn ta.J 
le uzak da değildir' 
Vakıa, yerime oturdum. 

heyecandan sarardığımı 
mekteyim: 

- Bu, olamaz Bay Tuh 
biçare kızcağızı bu vaziye 
!erek, kendi mukadderatına 
dip de sırf hayatımı kurt 
kat'iyyen reddederim!. 

Diye bağ:rdım. 
japon o vakit gözlükleriı' 

tında adeta alev maklnesı g1' 

lıyan müthiş gözlerle 
baktı. 

Sonra, birdenbire, yine o 
gülüşile güldü. Veya gülm 
lıştı. 

Adeta hiddetinden kısı 
sesle: 

- Niçin? diye homurdan~ 
ze Matmazel Annanın haya~ 
hiçbir tehlike olmadığını, oV 
cağını temin ederim'. Şaye~ 
desiz olmazsanız!. Size kat'i 
şunu söjliyeyim ki bu hare~ 
Matmazel Annanın asla bı 
değildir. Bilakis onun !ela 
sebep· oluyorsunuz, olaca 
Siz aradan çekilmezseniz, slı' 
kat'i surette söyliyebilirim ~ 
yat tehlikesi ciddidir'. 

- Fakat.. Ah! anlıyorum. 
ycrum!. Bu zavallı k!zcağ.zıl' 
niçin Hızım olduğunu biJiYO. 
Fakat onu böyle feci bir vsıI 
sizin ellerinize kat'iyycn tes!l 
meme imkan yoktur:. Bun~ 
ne pahasına olursa olsun 
derm!. 

Tuhumi yüzüme adeta kO 
korkunç baktı: 
- Hayat pahasına da mı?. 

- Evet, Bay Tuhumi!. 
japonla o anda gözlcrinliZ 

ıılaştı. Her ikimizin gözl• 
şimşekler çaktığına şüphe 

Tuhumi benim bu kat'i ceV 
üzerine bir müddet vahim ve 
bakışlarla beni süzdükten 
kaşlarını çattı ve: 

- Pekala!. diye m:rıldand 
Ve birdenbire arkasına d" 

§!Oföre almanca: 
- O halde so nsür'at!. 
Emrini verdi 

DIŞ MACUNU 
Mikroplan rOzde tOO OldOrOr, dişleri temizler parıd' 

tır dl~ etlerini besler ve hastalanmalanna mani oııır• 

'He~ rerde OENTOL dit ınecununu lsrerla lsteylnlS. 

lstanbul Asliye 4 üncü 
Hukuk Hakimliğinden: 

Göz Doktoru 
Nuri Fehmi Ayber 

Davacı hazine tarafınadn Behçet Haydarpa,a Nümune ha8 
K:Ami vesaire aleyhlerine açılan dava-

Göz Mütehassısı 
nın yapılan muhakemesi sırasında: s,J 
lılilddeialeyblerden olup Beyojllunda, İstanbul. Belediye lıarşı<L 
Uçüncil Evkaf Hanında 5 No. da otur- Jiı•••(•3•te•n-so•n•ra•'•T•e•ı•.1123•2•l•Zlll"" j muş ve balen ;yeri meçhul Aziz Şadl 
Ye Bomonti de Sill!ıııor caddesi A
,..ı apartımaııında l No. da Muazzez 
Ye Galatada Asilruraziyonı Hanında 
60 No. da oturmuı mülga Şehremane
ti inşaat millıendlslerlnden, İrfan Fa
ik, ve Maçka Teıvkiye M. Karakol S. 
ela 93 No. da Faize, ve Şişlide Bomon
tl Arel apartımanmda 1 No. da Nemi-
lııa ve Şişlide Bomontl Arel 
apartunanında Semiha ve Nl-
pntaşında Maçka Palas 2 lftci katta 
11 Na. da Fahire, ve Nişantaşında, 
Maçka Palasta u.m,,i katta 11 No. da 
L8tfiye .e Şişlide Teo!on İstatif; a
partımanında 4 No. da Hafide ve Nl
f811taıında Hacı Emin sokağında 34 
Nwnaralı aparhm.ında Abdurr.Jr 

man'a cönderllen davetiyeler biV 
liğ geriye selmiş olmak ıtıııl 
tebligat yapılamamak d.olay!Sil~ 
dilerıne ilAnen teblıgat icrasına 
dilerine bir ay mühlet veri 
mahkemece karar verilm $ ve pı 
kemenin de 6/6/941 saat 14 • 
De karar verilmiş olduğundan t' 
cibi karar muhakeme gi.ınündctl 

mahkememize müracaat etrrı ıır. 

veya bir vekil göndel'ilmediğt 
muhakemenin gıyaben yupıJacd1 
olunur. 941/22 

Sahıp ve Ba·muharriri; E~ 
Benice - • ·eşriyat Dirr1>1 

Cevdet Ka.rwıbilı:.• 
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