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·uer'in not
u ve Türkiye 

Alman Devlet Şefinin 
Tiirkiye, Atatürk ve 
Türk zimamdarları hak· 
kında kullandığı takdir· 
kar cümleler hakkı ve 
hakikati olduğu ııibi 
&örmenin ifadeıidir ve 
Alman Şefinden daima 
beklediğimiz de budur .. 

~: ETEM iZZET BEINCE 

lngillzlere göre 

ALMANYA 
Suriyeye in· 
mek isterse 
hangi yol
dan inebilir 

.. 

Bağdattaltl 'hiiylik binalardan biri 

11.laYhşağın açılışı münasebe· 
,.. Almıın Devlet Şefi Hitler 
~bir nutuk söyledi. İngil
ı._ ' ile devam etmekte bulunan 
~p aafhalarını ve bu yoldaki 

.-~ ... ·•hualarlDl hale ve istikbale 
'JJl'll-.a· olmak üzere uzun uzun izah 

""- Bitler· son Balkan hareketi
~lle ~ma; etmekte, harbe bakim 
~ Alman mülihozalarlDl teba· 

0 "-ettirmek~ ve bu arada Türki
~.llıennuna da temas etmekte-

İngilizler, Alman
yamn Mısıra bem 
şarktan, bem garp 
tan taarruz etme-

! ı l n ı bekliyorlar . 
Londra, 5 (A.A.)- Mançester Guar

dian eazetesl başmakaleıdnde d.İ.)"or ki: 
Almanlar Yunan seferini bitirdiler 

w yeni bir teşebbüse eirişmek üzere 
oradaki kuvvetlerinin bir kısmını ıeri 
alarak tensik edeceklerdir. Alman ta
arruzu Libya'ya inhisar etmiyecektir. 
Hitler'in Mısıra karsı taarruza hem 
Sarktan, hem de Garpten geçmesini 
beklemek lAzımdır. Bu yeni hareket
ler, İspanya, Cbelüttarık ve Şimali 
Garb! A.frikası hakkındaki Alman ni- ı 
7etleri her ne olursa olsun, gecikme-

Eski Irak Naibi Habbaniyede 
Amman şeb- muharebeler 

rinde bekliyor devam ediyor 

4lıı.an Devlet Şefi Türkiyeden 
JL""a..ıerken aynen ~öyle söylemiş 

auyor: 
8 .._ 'l'ürkiye Büyük Harpte bizim 

'fıkimizdi. Harbin feci neti
~e lan memleket de bizimki 
~r müteessir_ olmuşt~ .. Yeni 
~~Yenin Büyuk ve Dabı yara
~ır ki talibin terkettiği ve 
~tr'n müthiş inhiznma uğrattı· 
• • •Uit ki müttefiklerine kalkın· 
llııı1t içiu ilk muhteşem inisalı 
"'1ti. Şimdi de zimamdarlarının 
~liat hattı harekeli sayesiııde 
·~l<iyellia kendi kararlnında 

~~iliai muhafaza e~esine ~u
i:,"'I Yugoslavya lngıhz entrı'ka-

•ııa kurban olılu ..• 
llitıenn bu elimlesi; Tiirkiye

lıaı.ıe "" istikbalde maruz bu-
1'9.:.....eağı ihtimaller ve ,·niyetler 

~ kat'i bir müeyyide '\'e 
ifade etmemekle beraber; 

lıııı.ııııyet itibarile Türk milletini 
•• }ehassis edecek kedirşinas ve 
L-fiııaa bir tezahürdür. Muhak-
.. lı: ki Alman Devlet Şefinin 
-.;lı:;,~ Atatürk ve Türk zimam
tttıarı hakkında kııllandıjı tak
'ı.ir diınleler hakkı ve hakikati 
~ sihi &örmenin ifadesidir 
'- .\iman Şefinden, Alman mille
~ uima lıeklediiimis de 

lir. 
ti ~lllll günll münasebetile yi

llt ı.- ailtunlarda izahını yaphğı
llııııı lihi; Türkiye bugünkü harbin 
~dele sebeplerinin her bakım
~-laınamile dışındadır. Bugünkü 
~la Weolojik sebeplerinden 
-..ıı:ırarak her ttirlü niıl, menfa
't, ~eaap mlllaltazalarıaıu tasfiye
""1 21 :rıl önceden başlıyarak çok· 
!lıı. hltlrnıiş, kendi öz hüviyeti! 
~i rejimi, kendi istiklali, kendı 
:::: hlltünlüğü ve mülki tamam-

lfinde hlitlln milletlere ba
~ah ·we dost siyaseti ve varlı
~ı hakim kılarak yaşamıya baş
....,,,tır. Binaenaleyh, bu harbin 
ıı.,.ı içinde ne kimse ile görüle-

' "'lı Pürüzlü bir bes~bı, ne kimse
>. Verecek hirşeyi, ne de kimse
~ 1 temeyi ta•arladığı herhangi 
"'? ınenfaat tasavvuru '\'e planı 
>.lıtıır, Bu harp içinde ve karşı
"-d•ki tedbirleri de taınamile ih
~ltldir ve emniyetimize, istikla-
ltıize, mülki tamanılığımıza, ka

>ıt•ız ..,1 şartsız hakimiyetimize 
'-•şı gelecek herh•ngi bir tecavüz 
le taarruzu herhangi yerden ve 
ltıırıden gelirse gelsin karşılamak, 

(l>evamı 5 truı! Sabifed•l \ 

Almanlar Irak' a 
tayyare ile 

asker sevkiyatı 
yapabilir mi? , 
Londra 5 (A.A.) - Irak bükü. ! 

nıeti İngiliz kıt'alarına karşı yar
thm için Almanlardan yardım ta-

0 lebinde bulunmll§tur. Mesele, Al. 
manların tayyare ile Irak'a kıt'a. 
lar taşıyabilip taşıyamıyacağıdır. 
Bu işı gayrimümkün gibi gözük
mektedır. Çünkü katedılecek me
safe, nakliye tayyerelerinin yere 
inmeden katcdebilecekleri mesa. 
fenin azamisini tecavüz eylemek. 
tedir. Londrada umumiyetle iyi 
haber alan mahfillerin fikri bu 
merkezdedir. 

Ayni maMilerde şu cihet teba
rü zettirilmelidir lı:i Iraktaki güç
lükler, elde mevcut petrol mik • 
tarı bakımından İngiltereyi gayri 
müsait vaziyete hiçbir suretle sok. 
ımyacaktır. Filhakika Irak petrol 
kuyularının istihsali, diğer mın
talı:alardaki istihsale nazaran za
yıftır. 

••ııltoprallta 1111 
JUglD 

Kızıltoprakta Tah taköprü cad • 
desinde 60 numarada Eminenin 
evinden dün bir yangın çıkmış 
ve çatı kısmı kısmen yandığı bal. 
de söndürülmüştür. Ateş banyo 
borularının eskimesinden çıkmış
tır. 

Kızıltoprakta oturan Numan is
minde biri evvelki gece evine 
sarhoş gelmiş ve söndürmeden at. 
tığı bir sigaradan yangın çıkarak 
:ıı odalı evi tamamen yanmıştır. 

Denize döküldüler 
Sandalcı EyObUn idaresindeki san

dal dün Kasımpaşa önlerinde devril
miş ve içeri~inde bulunan Zü.Uikar 
Cemile, Be~" ile sandalcı Eyüp deni· 
ze dOşmilşler~e de etraftan yetişenleı 
taratıhdan kurtarılmışlardır. 

'-.. (Devamı ı ınoı s.ıılfedel 

Z.:vallı bir çocuk 
~avuza düştü, 

boğuldu 

at. uçurtmaya kar•aa giden çocatan 
cesedi çıkarıldı 

..__:ııeslktaJta Serence B07 70-
~ on ,.edi aumarada oturan 
'looınıı:ı 12 yaaındaki otlu ~doğan 
~ clQa. uçurtma uçururken evleri-

fJrdtlD Emlrl, tere
llne bir zlyalet verdi 

Urdlin Emirl Abdullııb 

Kahlre il (A.A.) - Röyter mu. 
babirinin öğrendiğine göre, Ürdün 
Emirl Abdullah Ammanda buıu. 
banan yeğeni ve eııki lrak naibı 
MıdiiWı ıerefine bir ziyafet ver· 
miştir. !rakın, Fillstinin, Ürdü • 
nün birçok Arap reisleri ziyafette 
hazır bulunmuşlardır. 

Iraktaki vaziyet ciddi surette 
tetkik edilmiştir. Naip yakında L 
raka dömM.-ektir. 

Irak Naibinin 
Irak milletine 

bir hitabesi 
"Askerler, evlerinize 
dönünüz, ben gelinci
ye kadar bekleyiniz,, 

Londra 5 (A.A.) - Rüştü Ali 
tarafından memleketi t'erke icbar 
edilen Irak Naibi Abdi İlah, Reşit 
Aliye karşı ayaklanması için Irak 
milletine bir hitaQede bulunmuş. 
tur. Hitabede bilhassa deniliyor 
ki: 

cZalim askerlerden ve Reşid A. 
linin yardakçılarından ve diğer 

(Devamı ı - Sablfede) 

• 
baiıçesindekl büyük havuza dill

L...:: .._ ~ Havuz 1 metre derinliiinde ol
:-U.dan znalh \)OCUk botulmuı ve 
"8tci Waiye lalafındaıı çıkarılmııtır. lnsilislerin asker çıkardıklan bil dirilen Bayfanm unııımi ı:-öriinüşü 

Akdenlzde bir gemi 
kallleslne blcum 
Kahire, 5 (A.A.) - Orta Şark Umu

m! Hava Karargihının dun akşamki 
tebliğinde bilhassa deniliyor ki: 

<İngiliz bombardrıman tayyarele
ri, Bağdat civarındaki tayyare mey
danında, Moskarreşıd'te benzin ve 
mühimmat depolarına hücum etmiştir. 
Bir çok tam isabetler olmuştur. As
keri bınalar tahrip edilmıştir, Bir I
rak tayyaresi düşürülmüş, yerdeki bir 
Cok tayyareler hasara uğratılmıştır. 

Pazar sabahı. Irak topçuları Rab
baniye tayyare karargfı.hını tekrar 
bombardıman etmiştir. Yeni muha
ripler arasında telefat olmuştur. in
ciliz bombardıman tayyareleri tarafın
daıı bir kaç Irak topu susturulmuş
tur. 

Tebliğde l!Ave edıliyor: 

2 Mayısta bornba!'dıman tayyarelP.ri 
Ak.denizde bir ticaret gemi ı. afilesini 
bombardıman etmiştir, Her biri 12,000, 
8,000 ve 4.000 tonluk destroyerler ve 
ticaret gemilerine tam isabetler ol
mu ur. 

Barda metresini 
vuran Salim 

Adliyeye gelip 
teslim oldu 

Tevkif edilen katil 
cinayeti niçin işle· 
diğini anlatıyor 
Birkaç gece evvel Beyoğlunda 

Ova barında feci bir cinayet ol

muş Bahriyeli Salim isminde biri 

metresi Mükerremi tabanca ile 
vurup öldürmüştü. 

Bu vak'adan sonra firar eden 
Salim dün Müddeiumumiliğe ge. 

(Devamı 5 in<'! S.ıılf<de) 

Balkanlarda 
Vaziyete bakış 

Sloven yanın 
bir kısmı da 
Almanyaya 
veriliyor 

er YUNAN , 
ıelerlnde 12 bin. 
'kişinin dönme-' 
1 dlll bl diriliyor : 

. 

ftalyan gazeteleri 
Slovenyanın ilhakı 

ile meşgul 
YUNANİSTAN SEFERİNDEN 
DÖMİYENLER 

Anadolu Ajansının bildirdiğine 
göre, Yunanistanda h:ırp tasfiye 
edilmiş olmakla beraber, Avus
tralya Harbiye Nazırl Spender 

(Devam 5 inci sahifede) 

Ruzvelt dedi ki : 

"Amerika 
eskiden harp 
ettiği gibi 
tekrar har
be hazırdır" 
Vilsonun doğum 
ylldönümü mu· 
nasebetile söy· 

lediği nutuk 
Londra, 5 (A.A.) - Jllister 

Ruzvelt, eski Curnlıurrei i 1wtıster 

Vilson'un doğum yıldOnumO mü
nasebetiyle söyle<lig-ı nutukta bil
hassa şu soz.Jeri sOylemıştır: 

c- Amerika, demokrasi uğ
runda eskiden harp ettigi gibi tek
rar harp etmiye hazırdır ve mu
hakkak olan bir şey varsa, demok
rasinin bu hallevi mücadeleden 
de muzaffer olarak Çlkacağıdır. 

Çünkü kılıca dayanan her şey, 
daima kılıçla mahvolur. Beşeri
yet. ancak beşeri kıymetler saye
sinde ilerilemiştir. Ve onun başka 
türlü ilerilemesıne imk8n yoktur. 
).lister Vilson'un bize Oğrettıği bir 
hakikat, demokrasinin tecerrUt 
içinde yaşıyemıyacağıdtr. Biz de 
bu hakikatin Heri1emek~ olduğu
nu görrnektey ız.> 

\, J 

Irak hükumeti 
Hay/aya pet
rol akıtılması· 
nı durdurdu 

·a, __ _ 

Irak hadi•eleri dolayısile ehemmi yet kazanan Suriye • c Filistinin 
Irakla hudutlarını gösterir harita 

[•: a jl •mn•:ii·:ii·;iı·~,n • .,~ ı 
İngilizler, üç grup halinde bulu
nan Irak orrJusunun toplanma
sına meydan vermeden ayrı 

ayrı mağlup edebilir 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
1 - ikinci Tobruk 

meydan muharebesi 

Hatırlarsınız ki birinci Tobruk 
meydan muharebesi kaleyi müda

faa eden İtalyanlarla taarruz edea 
İngilizler arasında cereyan etmiş 

ve donanmanın sürekli ateş hima.. 

yesine rağmen İngilWer ancak on 

beş gün devam eden taarruzlardaıa 
sonra kaleyi zaptedebilmişlerdi. 

İkinci Tobruk meyadn muhare
besi kaleyi müdafaa eden İngiliz. 
lerle Alman • İtalyan zırhlı kıt'a
lan arasında 30 nisan akşamı baş 
ladı. Alınan • İtalyan taarruzları 
3 mayıs öğleye kadar bütün şid· 
detile devam etti, Bu taarruzlann 

(Devaau 5 iDcl Sahifede) 

MUDANYAYA DA SEVKIYAT BAŞLADI 

Bu sabah460kişi 
yerine 27 kişi gitti 
Beyanname verenlerden çoğunun gitmemesi 
üzerine, hususi vapur tahriki usulü kaldınlcil 

Şehrimôz.i kendi arzulariyle terlte
deceklerden Marmara havzasına ıı

;. deceklerin sevkine de bu sabah baı-

ram: yolcuların da paralı yolallar:ı 

ıııtı!ren normal pootalarla ~ -
rarlaıtırmııtır. 

lrak Baıveldll Reşid Ali Elgeylani lanmıştır. İlk kafile saat ıo da Tırak 
yapuru ile Mudanyaya &itmiştir. Yal-

Bağdat 5 (A.A.)- Ofi: Irak hü- nız bu vapurla Mudanyaya gönderil-
lı:i'lmeti tarafından neşredilen hu- mek üzere beyanname '·ermiş olan-
susi bir teblig" de, hükiımet reisi- !ardan 460 itişi davet edildiği halde 

78lnız 27 kişi gelmiş v~ bu vaziyet 
nin kararile olrakian petroleum lı:ar~ısında Denizyolları idaresi Nor-
Company• şirketine ait tesisatta mal posta Ue Mudanyaya gidecek pa-
istihsaliıtm durduru~duğu bildiri!- ralı yolcuları da vapura almıya mo0-
mektedir. Petrolün pipeline '\'asıta- bur kalmı~tır. Beyanname verdiklerl 
aile Hayfaya aktılması da durdu- halde hazinenin zararına olarak &it. 

c· h 1 1 mekten vazgeçen halkın bu hareketi 
rulmuştur. Bazı tas ıye ane er, - üzerine Denizyollar Idares .i Mudanya 
rak durumunun ihtiyaçlarını te- •• Bandırmaya gideceklere tahsis olu-
min etmek üzere faaliyetlerine de- nan hususi vapurları l~ğvetmiı, pa-
vam ereceklerdir. 

Karadeniz ha !tına parasız naltl(nlt 

lıulUSI vapurl.ula yapılmaltıa 4ie • 
nm ed!le<:ektlr. ı 

Erdal lnönü bu ss• 
bah geldi 

ReisicUmhur Milli Şe! inönQnOn lt(l
çtllı: oğlu Erdal İnöoü ile Emniyet U
mum Müdürü Ah Rıza Çevik bu saMh 
An.karadan ,ehrimize gelmişler, Hay
darpaşada Vali Emniyet Müdürü ta
rafından ltarşılanmıı;lardır. 

Irak hükdmeti tasarruf tedbi
ri olmak üzere hususi müessese
lere yapılan benzin satışının vesi
ka usulüne tabi tutmağa karar 
vermiştir. 

YENİ TEFRİKAMIZ: 
frakın petroleum companyniu 

senelik petrol istihsalatının 5 mil
yon ton olduğu hatırlatılmaktadır. 

Gece vakti bir 
otelde 3 bin lira 
çalan hırsız 

Alyon Karah sarın
da tren en inerken 

tutuldu 
Meşhur otel hırsnlarından Laz

kiyeli Ahmet oğlu Selim Hayat 
burada dikiş tutturamıyacağını 

anlaymca Izmire gitmiş ve bir 
tiiccar gibi Emniyet oteline in

miştir, Sabıkalı otel hırsızı gece 
vakti burada bir tiiccarın 3 bin 
lirasını aşırmiş ve erkenden tre
ne atlırarak kaçnu~tır. Fakat eş
kali civar emniyet müdiirlükle
rine bildirilmiş ve Afyonkarahi
sarında trenden inerken yakalan· 
nlt~tır. Suclu, cürn1linii tiraf ct
mi~ ve mahfuzen İzmire gönderil
miştir. 

Onun hayatını anlatıyorum! 
"';f._ Yazan: HALOK CEMAL "X_ 

Bu eıer, bugüne kadar olnıduğumız ltaib ve ıronül 
~ maCeTaıı hikayelerüıin en hakikiıi ve hayattan al.ı?· 
~: mııulır. y akmda telrikacma lxıflıyacağımız bu eıerın ~ 
~ kahramanları, ıİzİn yabancuı,ız ve muhayyel çehreler 

fi~~J~e~ğı;'l;d;irg ...... IClıillılllllll8'1ClililllSllRllımlllTAllllill!"~~IO.'!l'!l~:o\'ZllllS"~ . ~ ~ ,.-. 
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BAY VELiD 

VE AHMET EMiN 

Ahmet Emin Yalman, eY

:9Cllri rünki Batmakaleainde 

Bay Velid Ebi.iniya ile bir 
noktai nazar miinakquı ya• 
parken, fÖYll! diyordu; 

c- Bay Velid, dünyadaa 
elini, eteğini çdaıııiftir. Bir 
yere gitmez. ~imae ile cöriit-
aıez.• 

Boyalı 1 

ş kerler! / 
Bazı şekerci ve şeke~ 
lemeciler Belediyece 
mahkemeye ver.ildiler 

Baı:ı şekerlemecilenn kullandık· 

lan boyaların gayri sıhhi olduğu 
hakkında Beledıye Sıhhat İşleri 
dolı::torlan tarafından zabıt tutu. 
1uak bıı kabil tek.ezciler mah • 
kemeye verilm~lerdir. 

Fakat §ekerciler bunların gayri 
sıhhi olmadığını çünkü 1 gram 
boya ile 100 .kilo şekeri boyadık • 

lannı binaı?naleyh zehir bile olsa 
bu cüz"i nisbetle t,esir etmiyeoeğini 

söylemekte ve renkslZ şekerlerin 

artık maziye karıştığını, hariçten 

boya getirtemedikleri için mec -

buren yerli boya kullandıklarını 
beyan etmektedirler. 

Bu kat'i hükümleri, neza
ketiyle mcthur aaym Ahmet 
Emin Yalman nuıl veriyor, 
hayret ettik. Fa.kat, kanatimi

ze göre, Bay Velid, dünyadan 

elini eteğini çekmiı değildir; 

Çlll'!&f kadar gazete çıkaran 
adam, dünI,!lilan eteğini çek· 
mi§ sayılır mı?. 

KRAı'AT 
j Et llaUarı ltagftn 

1 

konu, luyor 
YASAK OLUNCA Bugun Fiat M :rakabe Koınıs. 

1 
yonu toplanarak et iıatlarıru tet-

Gazetelerde okuduiuma kik edecektır. Kuz uetı fiatlanna 
göre, Tramvay idaresi mü.. da bu toplantıda narh konacaktır. 
tahdeminine bir tamim gön· 
dererek, biletçi ve vatmanla· 

ruı kıravat takmasını menet.
mi§!.. 

f.ilvaki, bu, müstahdemler 
için iyi bir taaarruf tedbiri· 

dir, amma, idarenin kravatla 
mqgul olmaıı, insanın biraz 
ıarıoine cidiyor. 

KCCOK BABEBLEB 

Vlıt.A YET otr BELEDiYE: 

+ OtJn saoan ı:.se,lktaşta muvatta
kıyciJl btr hava denemesi yapılmıştır. 
ZlllC.lrl uyuya indirilen nterruz para
ıtitç(il•r kamyonlarla Be;ik1"şlan gon
derilen sfilı.hh a:ençler tarafından esir 
ve imha olunmuştur. 

+ Emnıyet işleri Umum Miıdürlü
#üne eski İstanbul Emniyet Müdüril 
Muzaffer Akahnm tayin ohmacağı 

hakkındaki haberler dolru değildir. 1 
Emniyet Umum Kildilrlülilne Dabili-

Kıravat takmak iıtiyen bir 
biletçi, bir Yatman nazik, ki
b.r, muntazam bir adam do
mektir. Bu hevesine dokun· 

JDAYlD zavallının. canım., 

SAN' ATlvlı<LAR• 

HiMAYE iÇiN 

' ye VekAleti M~ Muavıni B. Şefik 
D cioilunun ge'Llrilece&i &nlaşılm.ak.ta
dtr. 

J ICARl!r oe SANAY/: 
Selimi izzet Sedeı ıon 

yazdığı bir tıJuaaında fÖY~ 
diyor; 

--
c- San'atki.rlan himaye 

için hiç bir tedbirimiz, teıki

li.tum.z yok.. Sade. iane top
luyoruz. Bu ne hazin uaul...ıt 

Halbııki, tecrübe ile aabit 

olmuıtur, İane usulü en y~ 

rimJi Ye aağla.ın tekildir. Gör
müyor mu•unuz, üatadım, ı .. 
taııbul dilencileri, aadaka si.

temi ile zengin ve aı>artımaıl 
sahibi oldular, 

TEZGAH TAii 

OLSAYDI .• 

Bir alqam refikimiz, bir 

yerli mallar pazarınadki tez. 

gabtarlaradn bahaeedrken; 

c- Bunlar memur gibi Ç&· 

h,ıyor, it gön'yor. Halbuki, 

bir tezgahlar gibi çalqmalı

\lır.> diyor. 

Doğru, haklı amma, eğer, 

çalııma ıeklinden tiki.yet ~ 
dilen yerli mallar pazarında· 

ki vat&nd8f, bir tezgi.btar ol· 

mapnı becerebilaeydi, orada 
memurhık yapar mıydı?. 
Kendisi, ayrı, diikkin, tez. 
ci.h sahibi olur, itini tılnrına 
koyardı. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 50 

+ Sovyet Rusya ıle İsftÇ hukiınıe
tı arıuında a1cıec1ilen yen. traıuıt an· 
!aşmasından istifade edilerek İsvit;ten 
alaı;:ajımız esyalaruı meml•.k:etimize 
Rusya yolu ile ııetirilaıeai imk.inlan 
temin edUmiııtir. 
+ İsveç ile hllkWnetımiz anısmd<ı

kl Lcaret anlqmalanna aJt mUzakere
)ft clevam etmektedJr. İsveçliler- mem
ıeıte\lmlulcn deri, küspe, ve kepek, 
kuru meyva lstemektedirle;, 
+ Tıttik ve Yapağı Tıp Numune 

H~'eti, bir kaç ciın evvel toplanmı' 
ve yeni mahsul tiftik •tandard tıple· 
rinın Hazintntn birinde. yapağı tittık
lerirun de Temmuzun bü·inde tayin 
1ııe tesbitinl kararlaştırmıştır. 

+ Şehrimizde yaz yemişlE"ri bollan
m kt.adır. Erik manavlarda 15 - 25, 
Malta. erlali 20 - 35, kıraz 25 - 30, 
çilek 70 - 80 kuruşa ısatı1m~ktadır 

+ ~hnmlzd.-ki dokuma el t!"ZgAh· 
lan nbıplcnne '-erllmekte olan tf"lgih 
başına z paket ipliktt-n 'll. 30 unun ke· 
silmesi ş!U7etleri mucip olduğundan 
bıbldlı:ata ~eçılmilUr. 

MOTEFCRRIK: 

+ Ye;llay Kurı.ımunwı ZI inci yıl
donumu dun ötleden aonra Fransız 
Tiyatrosunda tertip olunan blıyü.lı:. bir 
musa.me:re ile kutluhtnmışlır. Doktor 
Fııhrettin Kt·run Gökay ile Doktor İb
rahim Zati bittr konferans venn~ler 
ve müteakıben klasik danslar, mil! ra
k1.1lar oynanıp bir k<·man konseri ve-. 
rilmi.$tır. 

+ I>üa Topkapı ile Sılivri arastnda. 
bisiklet yArışı yapılmt$lır Ankara, 
Bursa ve İstanbul bisilı:leıçilenoin 11· 
Unık rttığı musabalaılar munUızam 
cereyan etmlşt1r, 
Yanşa A.nkaradan 1, Borsadan 4, iıı

tanbuldan 5 kifl &J.mıiflerdır 
N<?t!cede b61ııemlzden Halit 5 aaat 

43 san.ye ile birine~ ı3 dalcıka farkla 
Bunad•n Hlltmot !'inci ve böl&emi%
rlP!'lı S.bri ıı OncQ ıelm.iı1e:rdlr. 

KOLKOLA 
Müellifi: Nizamettin NAZiF 

diirobını açtı. Elbıselenni ~er-ı 
dı .ııa.ııgısın1 gıyeytm!• diye ...,r. 
d~. Bır sıyah elbıse gösterdim. 
Derhal mantosunu, şapkasını al· 
dı, koluma girdi, otomobı e bmdı. 

- Ee y. Mu~kaya mı gıttı -
niz? 

- Ynk efendim. Coı!feur'e ıö
türdüm onıı. 

_ Pekı amma, bu akşam bakı. . .. 
ya gidecek mıyxı. 

- Elbette. 
_ N çın Rezzanlara gitıniyo • 

rw;? 
- Onlara gitsen yme ,aluğu ~ 

loda alaeaksın. Çünkü blıiJnkiler, 
Jld elleri kanda olaa bu balofu D-
ı;ı:rınazlar. • 

- Ne balosu bu? • ' 

.. - Galata :ıraylılar be1orru. 

- Tuhaf şey! Demek biz:im eski 
melctebın ... 

- Yahut lı:liibün balosu bu de. 
rece beğenıliyor ha? 

- Sanırım n gelfonl~r. daha 
fazla Galataaaravlılan beğenıyor

lar. 
- Bızimkıierm nesıru beğeni. 

yorlar acaba T 
_ Bılmem ... Fakat muhakkak 

baıde bırşey var. · 
- Şeytan tvyü mü var derstn? 
- Kımbılir? Her ha.ide beğen-

dikleri bir taraf var. Bu balo. _. 
bet yıl içmde matbu.at tıaıo.u ka

dar değilııe bile ona yakıll bir a
lüa buluyor. 

- Pelcila. .• Nesriıııi blraktıktaıı ı 
llOllr'& nere,e gıtıuı? 

- Do.UU Jaleya ... 

Günün meselesi: 

lu • 
ı ingilizlere 
mal satışı 

·~ 1 
ınerlnl ça uk 1 

tutmalıdır ı T 
Avustralya ~vekili son SÖ>•e-1 

uıği bir n1ttukta şayanı dikkat iki 

• OJ Sl1 

noktaya teınas etti: 
•- Harbin çabuk bitnıcsi iste

niyorsa, Amerikan yardmıının da· 
ha geniş mikyasta yapılınası li.· 
:umdır .• 

Diy•r. Bu söderdea çıkan ma· 
nayı iki ayrı manzume halinde 
giz önüne koymak lazımdır. Ev
veli, anlaşılan şudur ki, muharip 
taraiların ikisi de harbin bir u 
evvel nihayet bulmasını istemek· 
tedir. 

Bu arzu makuldiir. Çünkü, bu· 
günkü muharebelerin ne kadar Juc 
rıtı ve imha edici olduğu meydan· 
dadır. 

İkinci mühim nokta, Avustral· 
ya Başvekilinin de, Amerikan yar
dımının sür'atini kafi bulmadığı 
hakikatidir. Avustralya, büyük 
İngiliz İmparatorluğu külü için· 
de mühim ve büyük bir cüzdür. 

' Su dakikada Anzakların hemea 

j Şelırimizde geni, modern tele-
f orı santral/arı . yapılacak 
Şehrımizdeki 1-elefon şebeke - j 

sinin tevsii için alakadarlarca ih
zar edılmiş olan projeyi Müna -
kale Vekaleti tasdik etmiş ve he. 
men tatbikata başlanması karar ve 
emrin ivermiştir. Bu işe 2 buçuk 
mılyon l:ra tahsis edilmiştir. 

İstanbul Telefon Müdürlüğü, 
Münakalat Vekiıletniin emri mu· 
cibince derhal işe başlamıştır. İlk 
iş olarak Beyoğlu otomatik san • 
tralının genişletilmesine tc eb -
büs edılmiştir. Bıı iş bittikten son. 
ra, hem Beyoğlu telefon abone -
!erinin çoğalması imkıi.nı temin e. 
dilm iş olacak, hem de mukiı!eme 
çokluğunda ndolayı şimdiye ka
dar sık •• k görülen arızalar niha. 

abonelerinden mühil!l bir kısmı da 
Şişli santralına raptolunacaldır. 

İstanbul tarafı şebekesinin tev
sii için Aksarayda yaptmlması mii.. 
nasip görülen otomatik santral bi
nası için müsait bir arsa bulun. 
muştur. Burada fevkalade mo -
dern bir santral yaptırılacaktır. 

Bu santralın alt kısmında postane 
buunacaktır. Bu binanın planları 
ikmal edilmiş olduğundan pek ya. 
kın bir zamanda başlanacaktır. 

her cephede 'döğüşınekte olduğu· 
au hatırlayınız. 

· yet bulacaktır Bu sırada Beyoğlu 

Yeni Aksaray santralile bera • 
ber bütün Falih, Eyüp kazalan 
dahilinde ve Hal:ç sahilınde çok 
mdoern bır şebeke kurulmuş ola. 
cak ve bılhassa yol başlarına oto· 
matik telefon kulı.ibeleri de ko • 
nulacaktır. 

Avustralya Başnkiliaiıı, Am&
rikan yardımının temposu hPkkm· 
daki temennisine Britanya devlet 
adamlarının iştirak etmediğini dü
şünmek afdillik olur. 

Amerikalılar, Balkanlarda ha
rekat ba~ladığı vakit, Yugoslavya 
ve Yvnanistana da derhal yardım 
~deccklcrini söylemişlerdi. Fakat, 
bu güzel hüsnüniyelin mevkii tat
bike konmasına, galiba, umaa 
kili gelmedi. 

Hcrhalrle, Amerikalılar, ellerini 
daha çabuk tutmalıdır. 

REŞAT FEYZi 

Valinin teftişi 
Vali ve Belediye Reisi Lütfi 

Kırdar evvelki gün Beyazıt mey
danı ile Kaska istimlak sahasını 
tetkik etmiştir. Liitfı Kırdar Kos.. 
ka yolunun biran evvel genişle • 
tilmC'Si ve Beyazıt meydanının 

tanzimi hakkında alakadarlara 
direktifleri vermşıtir. Her iki iş 
mayıs sonuna kadar tamamlan • 
mış olacaktır. 

Ha ishanede bir
birlerile v u r u şan 

katiller! 
Ödemiş Ceza Evinde mahkılın.. 

!ar arasında bir yaralama vak'ası 
olmuştur. Eski bir huı."Umet yü -
zünden araları açık bulunan katil 
suçundan 19 seneye mahkiım Şa. 
kir oğlu Tevfik Uysal, katil su -
çundan 15 seneye mahküm Ali oğ. 
lu Gökçeni teneffüste bulunduk· 
ları sırada eline geçen çakı ile 
hücum ederek kalbinden ve ba • 
şında na~r surette yaralamıştır. 

Yaralı Ödemiş hastanesine kal· 
dırılmış ve Mdıse hakkında tah. 
kikata başlanmıştır. 

Şehtr Meclisi Aza a
rlDID Oye oıamıya

caldarı ld!.!'R 
Şehir MC'Clısi azalarının Sular 

!<iaresi Mecl,si İdare azalıklanna 
seçilrnereri yeni bir talimatname 
ile menolıınmuştur. Yine bu ta -
liınatnameye göre Sular İdaresi 
Müdirile İdare Meclisi azaları Be. 
lediye Reisinin inhası üzerine 
Dahiliye Vekilinin tasdikile tayin 
olunacaklardır. 

- Buldun mu? 
- Evınde idi ve yalnızdı. Onun 

alt kattakt salonunda bir şömine 
vardır. Ayaklarında terlikler, ÇO

rapsız, sa~ları dağınık. sırtında 
koyu kırmııı bir ipeklı piıama ... 
büyük bir meşin koltuğa gomül· 
müş. bir takım mektupları ve re. 
sımlerı yırtıp yırtıp ateşe atmak
la meşguldü. 

- Bu işe senin ~'Bnında devam 
etmekte bir beis gôrmed.ı mi'! 

- Bılakııı, bana nel_eri yırttığını, 
niçin yırtt.ğını anlatmakla söze 
başladı. Ve bu işe bir kere karar 
vermış olduğu ~in tamamlayın • 
caya kadar kendısine bir söz söy
lemememi istedi. 

- Neymiş yırttıklan? 
- O mahut boksörden aldığı 

mektuplar ve o herifin bazı spor 
gazetelerinden kesilmiş resim • 
leri ile kendisini! ateşU ittihaflarla 

göndermiş olduğu bazı fo\ogra • 
tiler ... 

Muhaverenin burtiında, ar· 

kadaşının kulaklanna kadar la. 
zar-iığı \"e bastanbaşa dik • 

Yeni, çiçekli 
refüjler 

Ber ııazada çiçekli 
re f ft ı ı er yapılacak 

Belediye Reisliği bir tecrübe 
mahiyet ınde olmak üzere Fatih • 
Edimekapı ve Taksim • Harbiye 
arasında yaptığı çiçekli refüjler
den muhtelif kazalarda da yapma. 
ğı kararlaştırmıştır, Kaymakam. 
lıklar mtlerinde refüjlü yollar 
için en müsait yPrleri tesbit edip 
Belediye Reisliğine bildirecek -
lerdir. Refüjlerin arasına kıymetli 
nadide çiçekler dıkilecektir. 

Evvela Taksim - Harbiye re • 
füjlerine dikilen bu çiçeklerin 
çiğnc>nip ezileceği tahmin olun • 
muşsa da hallnmızın çiçekl.l're bü· 
yük bır dikkat ve itina göster • 
diği memnuniyetle görülmi4tür. 

Kapalıçarşı
nın tamiri ••• 

ışı 

50 bin rra cllkkAıı· 
cılardan toplanacak 

Kapalıçarşmın tamirirun hazi • 
randa başlıyncağını yazmıştık. Be.

1 lediye Reisliği şimdiden bu hu • j 
susta icabeden keşifname ve mü. 
nakasa şartnamesinin hazırlan • 1 
rnasını bildirmiştir. . 

İlk partide tamır işine 50 bin 
lira sarfolunacaktır. Bu para ev. 
vela Belediye tarafından verile
cektir. Fakat bilahare oradaki 
dükkan sahiplerinden, esnaftan 
birer miktar para toplanmak su
retile tamir masrafı çıkarılacaktır. 

+ Ereğli, Nevsch.ir. Ergiri, Ayq 
Halkevlerine Milli Şeıfimitin hediye 
ettikleri imzalı fotoğraflan merasim~ 
1e atılmıştır. 

-..w--CADLİYE ve POLİS-..J
Kasımpaşatfa sevgilisini ta

banca ile öldüren genç! 
MO.ddelumumı, ba cıaayettn sarhoşlukla 

ve kazaen işlendiğini blldlrdl 
Bır müddet evvel Kasımpaşada 

vukua gelen bir cinayetin muha

kemesine evvelki gün 1 inci Ağır 
Cezada bakılmıştır. 

Bu davada maznun, evvelce 
polis ~muru olan Dino oğlu Sab. 

ri Gültckindir, Bu gencin yakın • 

dl\n taruşlığı Fatma isimli yaşlı. 
ca ve dul bir kadını, Ka<ımpaşa· 
dakı evınde tabanca kurşunu ile 

öldürdüğu. dava mevzuudur. Maz. 
nunun müdafaa şahıdl gösterdiği 

İstanbul Müddeiumumi Muavini 

Ziya Yazgan, geçen celsede din: 
lerulmıştır. Şahıt o gün nöbetçı 

olduğu için kendisinın yaptığı 
tahkikattan edindıği intıbaı., şoyle 
anlatmıştır: 

c- Suçlu ile maktul Fatma a· 

kat kesildıği. hatta biraz şa 7 
şalar gibı olduğu Semihın zeki 
gözlerınden kaçmadı. Bır daıyı<a 
kadar sözlerinı keserek Nacının 
bakışlart dalgınlaı;an gözlerine 
baktı. Sonra: 

1 
_ Bu iş uzun sünnedı • ~iye 

devam ~ttı • mektuplan kucagm. 1 
da duran hır c-evız kutudan çıka
nvor ve üstlerıne bır göz gezdirip 
p~çalıyordu. Ben ayakta durdu- 1 
ğum içın kutunun içini görüyor
d'1m. Az sonra aÇ'l.k pembe renkli 
bır zarf tomarından başka kutuda 
bir şev kalmadı. O zaman çoktan
ben saklarım~ oldukları köşeleri
nın pörsüklüğiinden anlaşılan bu 
zarflan ok'18r gıbi bir harelrette 
bulundu. Gözlerini ateşe dikmişti. 
Dalgınhğı arttıkça bebekleri bü. 
yüyen ve ocağın alevlerini bır 
ayna gıbı aksettiren o ilah! göz. 
lenn yavaş vavaş bulutlandığını 
göz kapaklannın ıremlendiğınl 

sezdim. Biraz sonra benden sak • 
lamak. istemediği birkaç damla 
yaş yanaklarından yuvarlanıyor 

ve çeneoini ıslatarak pijanıasının 

rasında. o akşam kavgayı mucip 
bir hal görülmemiştir. Bilakis, 
Fatma, evıne gelen Sabrinin bütün 

arzularını müsait karşılamıştır. 
Ortada. hlıdisPnin öldünnc kas • 

dile vukuunu doğuracak ruhi bir 
sebep veya herhangi hır keyfiyete 
ircaı kabil vaziyet, yoktur. Buna 

nazaran, suçlu, sarhoşluk snika • 
sıle şakadan ve daha doğrusu gös.. 
terış olsun diye, tjlbanca mı çı • 
karmış, yatağında uzanan kadına 

doğr uuzatmışlır. Fatma, ürkerek 
tabancayı yorganla itmiş, bu ha. 
reketle de silah ate~lenmiştir. 
Suçlu da kadının öldüğünü gö
rünce, şaşkın bir halde evden ay. 
rilmıştır. Fiilin, katil kasdına 
makrun olmıyarak, sırf tedbirsiz. 
lik ve dikkatsizlikten mütevellit 

--
açık yakasından göğsü.ne yuvar -
lanıyordu. 

- Demek o boksörü bu kadar 
~k seviyormuş. 

- Boksörü mü dedin? Sanmam. 
Bu göz yaşları kutuda kalan pem. 
be zarfalr i-çin dökülmüştü her 
halde. 

- Onlan da boksör gönderme 
miş mi? 

Semıh. ellerini uzattı, arkada. 
şıru iki bileğinden yakalıyarak 
sarstı. Bu hareket geldiği andan. 
beri sağ koltuğu altında kısılı du
ran hır mektup yığınını Yi're dil. 
şürdı.i: 

- Uzun etme Naci... Sen debi
liyorsun ki bunlar boksörün yaz
dığı mektuplar değildi. Öyle 0~ 
saydı bu tomarın da alevlere tea. 
lım edilmemesi için bir sebep oL. 
mauiı. 

Semih bu sözleri, mutadı olan 
neş'ell ve yan müstehzi sesle söy
lememişti, Biliıldıı henuz tesiri aı. 
tında bulunduğu bir -elemli ma. 
ceranın bütün ıztıraplarını te -
rennüm eden boğuk bir s~. btr 

iki aydır yapılan gö
r üş meler anlaşma 

ile bitti 
İzrn ir İthalat ve İhracat Bir • 

likleri kiitibı umumisi B. Atıl 1 • 
nan İngilizl-erle üzüm satışlan 
hakkında müzakerede bulunmak 
üzer,. bir hafta evvel geldiği İs. 
tanbuldan İzmire dönmüştür. İki 
aydanberı kuru üzüm satışları 
hakkında devam etmekte olan 
müzakereler sona erdirilmiş ve 
dört bin ton çekirdeksiz üzümün 
satış mukavelesi aktedilmiştir. 

Mukavelede tesbit edilen satış 
fiaUan 7 numara 24, 8 numara 27, 
9 numara 34 \"e 10 numara 42 ku. 
ruştur. , 

Dört bin ton çekirdeksiz üzüm 
15 hazirana kadar teslim edilmiş 
bulunacaktır . Bu müddete kadar 
teslim edılmiş olan miktarın azami 
miktar olarak kabul edilmesi hak· 
kında ıkı tar fça mütabaknt ha
sıl olmu~ıur. 
Dı~er taraftan İngilızlere tifük , 

incir, zeylinyağ ve dığer muhte -
lif maddclt>r sntışı için de yeni 
göruşmeler yapılmaktadır. 

---<>--

İstanbul köylerin
de. konferanslar 
Vilayetim11.e bağlı köylere ye. 

niden meccanen bir kısım hayvan 
yemi, p.ıncar tohumları tevzi o
lunması ve pazar günleri ziraatoe 
dair konferanslar veri\mesi ka • 
rar laştırı lm ıştır. 

NI an alma yerıert 
1~ın yeni bir emır 

Kukla , karagöz, hokkabaz, ni
şan alıp atma. spor salonıı gibi 
yerlerın açılması ve ışklilmesi için 
BelcdyCTe ruhsat alınması mee
buri bulunduğu halde bazı me -
sire yerlerinde bilhassa pazar gün. 
!eri seyyar nişan atına yerleri a· 
çıldığı görülmüştür . 

Bunun üzerine seyyar nişan at. 
ma mahalleri için de izin alın • 
ması icabettiği alikadarlara bil. 
i.irilmiştir. 

razıa para tsttyen 
arabacııan ı 

Son günlerde bazı yük arabacı: 
!arının fazla ücret istedikleri hak. 
kında şikayetler yapılmıştır. Bıı

nun üzerine Seyrusefer Müdür • 
lüğü arabacıları sıkı surette kon· 
trol edilmelerini ve yüksek ücret 
istiyenlerin tesbit olunup zabıt 
tutulmasını alıikadarlara bildir • 
miştir. 

olduğu kanaatıni edindim.• 
Sabri Gültekin, hu şahithğe hiç 

bir diyeceği olmadığını söylemiş
tir. Erzincan Ağırceza Mahkeme. 
since istinabe suretile ifadesi alı. 
nan Sabrinin arkadaşı Ahmedin 
ve mahkemede dini nilen Kasım
paşa komiser muavini Recep Er. 
gucün ifadeleri de, bu şekildedır. 

REDDEDİLEN TAHLİYE 
TALEBİ 

Bilahare Müddeiumumi muavini 
iddianamesıni okumuş ve maznu
nun şaka, gösteriş için tabancasını 
uzattığı gözönüne alınarak ölüme 
sebebiyetten tecziyesini istemiş

tir. Maznunun mide ünserinden 
muztarip olduğundan bahisle te. 
davisi içın tahliye talebi reddo • 
lunrnus. dava karara kalmıştır. 

arkada§ hayatının seyrini değiş -
tirmiş bır hayal kırıklığından 
duyulan samimi bir aı:abı ihsas 
eden bir sesle söylemişti. Ve Na. 
cinin sııstuğunu görünce onu sar. 
sarak haykırdı: 

- Saklama benden .•. Saklama 
artık benden her şeyi biliyorum. 

Nacinin burun delikleri ve dıı • 
daklan, tutulamıyacalı: göz yaş
lannın akmağa başlıyacağını bil. 
diren bir tarzda titriyor, arkada. 
şının gözlerinden uzaklaştırmağa 
çalıştığı gözlerinin kirp lclmnde 
ilk ıslaklıklar beliriyordu. Niha· 
yet kendini tutamadı. Arkadaşı • 
mn kollan arasına atıldı. Başını 
onun sağ omzuna dayadı ve hıç. .. 
kırarak, öksürerek ağlaınağa ba.,. 
ladı. 

Şimdi Semih birşe1 söylemiyor, 
hiçbir şeye ehemmiyet vennlyen, 
kadınlara lakayt, paraya lakavt, 
hayata lfiltayt bir adam halind• 
bulduğu eski arkadaşının bu hüz
nü karşısında susmaktan başka 

~Y yapılamıyacağını anlıyor-
f ATkası var) 

Garp yanm ki 
11111 '•mtldataa 

Yazan: Ahmet Şükrü f.J· iti ı'a • . 1'ıı ' p 
Amerika harp eadüstrisiııi' linezy 

rimi güa geçtikçe artmaktad
11 ~l•~idir 

merika, daha çok ve daha 111 it &uıı b 
mel tayyare imal ediyor. O•" tnıi ler 
harp malzeme i hazırlıyor. .' ol,a, 
rib end'" trisi gibi karıtık Ilı·'" 
munzam bir mekaniırnt•r1 ~ llu 
vermek zordnr. Fakat bir drfl 1 ad 

• 11S ke 
hın aldılrtııa sonra verim• . ır. ja 
hiştir. Amerika eadiistrisı L 

' "'lkkı 
tere hesabına çalşmak için" 'ıunu 
ze edilmiştir. \"okoh 

Fakat imal edilen eşya _i iil 'Ilı şehi 
reye teslim ~dilnıedikçe, but 
mesai heba olnıus deınektir. 
enaleyh Amerika. İngHtereYt 

dunda bulunmak içın ynln~ 
yare ve harp malzeu1csı go 
mekle iktifa etmemeli, m:ıiı 
inı:iltereye teslim etmelidir. 
Amerika, yalnız inş.1 ve inı•l 
selesile deki!. nakil mesel~(I 
laır . ıla~maktadır. 

Böyle bir vazife ile ka'1' 
Amerikanın, bunu lki şekildt 
pabileceği zanncdilyordu: 

1- Ya eşyayı. kendi genıil 
çinde nakletmesi, 

Z- Yahut da bu e~yayı nııkl 
İngiliz gemilerini bjtnaye,o;İ 
alması. 

Fakat Amerika, hem Jngıl 
y~ yardımda bulunmak, beti' 
harbin dışında kalmak nolı. 

Gıki deklare politika ındaa 
mamak istediğinden bu ilıİ 
yapamamaktadır. Bn ııebepl 

Cumhurreisi Ruzvelt, nık. 
meselesinde İngilterenin va 
ni koiaylaştırmak için başk• 
tedbir düşünmüştür. Ilarp çı 
zaman, Birleşik Amerikanın d 
tile Amerika kıt'asındnki d<' 
lerin içtima ederek, muhar• 
garp yarım küre.;ine sirayet • 
mesi için bir takıın kararlar 

dikleri mııliimdur. Bunlar • 
da garp yarım küresindeki 

!erden mnayyen bir nokta:!'• 
dar Atlantik denizini miir& 
altına alarak buraların bir 

sahası olmasına mani olmak 
bir tedbir de düşünülmüstii. 
hakika kara suları dı ındald 
denizlere bir nevi müdahale 
nasını tazan1n1un eden bu hn 
devletler hukukunun kaidclt 
bile uygun değildi. Fakat Biri 

Amerika, garp küresinin enıll 
tini ileri sürerek biiyle bir Jıf 
vazetmişti. Monroe kaidesinin 
niz içine doğru uzanışı denı<~ 
lan bn kaideyi Amerika tatbi~ 
miye ba~ladL Sahillerden Dl 
yen bir noktaya kadar me,afl 
çinde harp gemileri dola ·aral' 
nizler sıkı mürakabe allına • 
dL Bunun ilk zamanlarda I'> 
kadan harbi uzakta tutmıyı 
tuf faaliyet olduğuna şüphe 
tur. Fakat şimdi bu müral<a 
İngiltereye nakliyatı kolayl•' 
mak maksadile yapılacağı ao 
maktadır. Amerika •emniyet ıP 
takaı ı. adı verdiği bu mür• 
sahasını gittikçe genişletmeJı.tJ 

Hakikatte Amerika ( 
tan bitaraflıktan ayrıl~ 
bulunnyor. Fakat bit• 

lıktan aynldığuu ifı~e etnı 
bir fayda görmeriğinden hart' 

vaziyetini muhofıza etmek!• 
doğunu beyan ederek, tnıril 
nin yanında müttefik vuiyetll 
dfesini yapmaktadır. 

Öyle gnrünüyor ki lıarbiıı d 
c1a bulunduğunu ifade etme!< . 
merikanın işine elverdiği tibL 
merikayı harp dışında farset 
de mihver devletlerinin işit 
elvermektedir. AmrrikaY' lı' 
iştirak etmi1 telıikki etmek ~ 
ver devlelleri i~ia bir.kaç b 
dan mahzurludur: 
1- Evveli japonyanın hı 

ge~me•i lazımdır. Halbuki SO' .,ı 
'!erle paktı imzalamı olnı•S1 

rağmen japouya harekete geçil' 



llyada ordu 
.., endüstri .. 
• : tı.ı.i KEMAL SUNMAN 

i~ ~o~ iaponlar Malezya-
İIJ .e~adan gelmiş bir 
~ •!ıdır ve şimale hicret 

"'ııı , g~ buiund':'kları ada-
• 1 !tııışlcrdir. iklime ta-•e· r. .1 olsa, daha şimale ıı-i-
ı~ . ış. 

•Y' Ilı: Bugünkü japonyayı 
defi ' 4 adalard d"" t b"" ·· Uf an or uyu-
i Us kesafeti birbirine uy-

1 ır. japonyadaki nüfus 
~ hakkında bir fikir ver
Q :nu söyliyebiliriz: 

ı~ lııı 0kohama, Uzaka gibi 
··tiil 1~ !•birlerin bulunduğu 

e •sının bazı kısımlarında 
h llı.urabbaı başına 1000 

1 •t etmektedir. 
' bağları olduğu kabul 
göre, japonların cena

~u gözlerini çevirmiş ol
. lllantıkidir, diyorlar. 

h~4de japonya ile Çin a
;• •~edi dostluk muabe
ılınış ve japonlar For-

1'1 ilhak etmişlerdi. Fa-
. '•nesinde Amerikalılar
~ a adalarını işgal etmiş
~ iki memleket arasın
"•ret bu.tarihten başlar. 
l934 de General Arak!: 

\11.ile muharebe milli bir 
•ne girmiştir. demişti. 

t ~orınoz adasından da
~ doğru genişleyemeyin· 
•!'asından arazi kopar

ı., lııışlar, evvela Korayı al
' j1~a Mançuriyi ele geçir

l a sonra da Çinin bet 
~Yetine girmişlerdir. Fa· 

lapon hazinesiıte çok 
,tııalolınuştur. 
~?' başlıca dört büyülı: 

11~iilus başdöndürilcü bir 
ı, llıaktadır. 

1~ •~ilecek arazi sahalan 
Ugu için kendilerini da

Saııayie vermişlerdi. ja. 
llo!Iı: az yemekle karnını 
~Sin, ucuz çalışıyor ve 

ı da pek ccuza mal-
t 1111 asrıa başlangıcında 
lıııeQdüstriye rehberlik et· 
· di endüstri hükfuııtete 

etııı kt ~'-~ld e ew.c, 
ı,,; çok hüyük sanayi &· 

d ır. BllDlar ellerinde 
it) llldan partilere tahsi
-~t. Ordu, yine orduya 

ıı· "eren Okura saaayici· 
·-d•d' .. ..,T:. 

~: lliitsuliçi gibi japoaya
.... ~"~tı ve dünyanın en 
la 'Yı aileleri hükUmetin 
,~ı işleri yapmışlardır. 

le\ ını japonkari müs
•leştirınişlerdir. Saha-

'tıe ~ın bir japon malika-
iı j k•tirmişlerdir. Mançu

•ııoa eviae çevirmişler-

~ herşeyiıt fevkiade 

1 '~ılır. Bütün bu sanayi 
~ G' kendi menfaatleriai 
teıf'~. orduya lıer türlü 
'' &"ostermektedirler. 
~~~lııhaşka bir küldür. De
~ı ltıetıerin elinde alet de-
ı,,~ketıerinden hiikUmete 
~lt •z. Y alJ11Z bir tek şef
' it' O da, ne parlamento
te1'hiıı.enin tasvibine ihti
aı111•tlen hup ilin etmek 

·'-;tııak salahiyetini haiz 

"'d -"lur. 
L.su paradan ve politi-

japonyada ordu ve en· 
düstri ön safta bulunmak 
için mücadele halindedir. 

Bir kıaım zengin endüs· 
triciler Cenup mıntakala-

1 

rına doğru iktısadi hulUl 
taraftarıdır. Fakat ordu 
öyle düşünmüyor •• 

kacidan nefret eder. Zabitlerin ço
ğu çiftçidir. Yani japonyadaki sa
nayi!Pşme yüzünden fakir düşen 
aileleri& mensuplarıdır. Onlar j .. 

çın harp temiz bir kahramaBlık 
mefhumu olarak kalmaktaılır. 

Ordu eski an'anelerin baş mü
dafiidir. Bn yüzden •Harakiri• de
nilen intihar an'anesi hiila bütün 
kuvvetini muhafaza etmektedir. 
Mesela •ordunun istediği krediler 
ittifakla verlmedi• diye, yüksek 
rütbeli on beş zabit •Harakiri. u
suliyle kendilerini öldürmüşlerdi. 

Ordunun, memlekete lıizmetill
den dolayı sanayie karşı minnet
tarlığı yok değildir. Fakat ordu ja
ponyayı dünyanın en birinci •çe
lik milleti• haline getirmek ist.,.. 
mektedir, Mitsui ve Mitsuliçi fir
maları ise iktısadi hulUI taraftarı
dırlar. Bu da orduyu tutan ve bin
netice bir harp politikası takip e
den diğer firmalara karşı takip e
dilen başka bir politikadır. 

Pek açık br hakikattir ki, japon 
ordusu yirmi beş senedenberi A
merikaya karşı harbe hazırlan
maktadır. 1933 de japon bütçesi
nin yüzde 44 ü orduya tahsis edil· 
mişti. (Bugiiıt yüzde 56 sı). 

japon ordusunun fikirleri 1919 
da •japonyanın milli teşkilatlan

dırılma planı• ismindeki bir kitap
ta tasrih edilmiştir. Bu kitap, bu
gün japon subayının İncili gibidir. 
Bu kitapta eski cenuba doğru ge.. 

nişleme fikri müdafaa edilmekte
dir. Yani Filipini ve Avustralyayı 
almak emeli ... 

Bu kitaptaki fikirlere karşı Mit
suiler açık bir harp yapmadan, 

tesliha t için gırtlağa kadar mas
raf etmeden ikhsadi bulut pl8ıuıu 
göstyeriyorlar. 

Hangi taraf kazanacak? Müşa
hitlerin tahminlerine göre harbe
derek genişleme şıkkı kazanacak
tır. 

t HALK 
Ü TUNU 

lı Ve /ffİ Anyanlar, 
fikayetler, temenni· 

lfl!' ve miiıkiiller 
Bir genç her nevi iş arıyor 

25 y~ında elektrik ve her nevJ İf· 
terden anlar müstait bir gene kanaat
k~ bir ücretle is aramaktadır. Muh
terem iş sahiplerinin lütfen Cilıalide 
İnllisarlar Matbaasında mürettip Ba,y 
Samiye müracaatlan rica olunur. 

İt a.nyorum 
Ortamektep mezunu genç bir kı

zım. Yasım 20, 'daktilo bilirim. Mail 
vaziyetimin darlığı.odan dolayı çalış
mak mecburjyctindeyim. Yazıhane 

veya herhangi bir mtWssesede müna
sip bir ia arıyorum. Taliplerin Son 
~relgrafta Muall.4 rumuzuna mfiraca· 
aUarı. 

İ~ arayan genç bir lu:ıı 
Lise tahsilini bitirnıil genç bir kız, 

resmt ve hususi milesseselcrde, yazı· 
hanelerde iş aramaktadır. İş sahipleri
nin Son Telgraf Halk sütunu vasıta.
siyle cNebahet> ismine müracaatları 
rica olunur. 

Gelen i' verme mektupları ı 
Bayan Mualla Kadı.köyünden ve Do

ğançaydon iki mektubunuz vardır. 

erı de Seveceksin ! 
Yazan E. TEM fZZET EENICE 

i~~-~ak!. 
.,b "iiyledi?. 
~ih.tçi doktorla görüştüm. 
. ~0.•dın yanına çıkmak içia 
. ~le bulundum. Fakat 

~· iı;-ıı;,t hırakmıyerlar?. 
~~ •tıın birşey konuşması 
~-~ 01llladığı gibi yanınıl.a 

tıı da çok tehlikeli imiş. 
b ~k, vaziyeyt vahim!. 

1
. 1~ 1 •

1
b.den hiçbir şey sakla-

'l•ı 1 
•de eden bir yüzle: 

,, 1 '· \' h" ıl • -·· · J .tla a ım ol ugunu s--
.,., l . ı .. 

ı(· 
1" ~ •ve etf• 
~' .. •~g. ı. 
1 ;ııtte: bi_r halde yatıyff!. 
,ı :Q: t>ıı acalla?. 

'·~ ~ı,.~ hıuıu soruyorsun~ 
'1 ~val\ı ett4 

- Onu hiç kimsenin bilmesine 
inık.1.n yok. Ne söylesem ve.. ne 
söyleseler nafile. Bir hastanın iyi 
olacağım zanneden, lıatıa kuvvet
le zanneden doktor bile hastası
nı:ı:.. öldüğünü görebiliyor. Batta 
lıiç ummadığımız ve sapasağlam 
olduğunu gördüğümüz adamların 
bile bir aa sonra öldüklerini gör
müyor muyuz?. Demek ki, doğdu
ğumuza bilınediğimiz kadar öldü
ğümüzü ve öleceğimizi bilmiyoruz. 
Bilebildiğimiz ltirşey varsa o da 
ölümle doğum arasında kalau ha
yat köprüsünün geçirdiğimiz fa
sılasının hatıraları. Hayatımız ltü
tün seyrile beraber bir meçhulden 
ibarettir. Hatta bir rlakika sonra 
sea ve .. ilen ne olacağımızı biliyor 
muyuz?. Demek ki, insanlar bü
tün ııilveu~ ve idılialarına rağnıea 

Meşhur mahtek·r 
Büyük ve ıöhret kazanm'f 

bir kumaı mağazasında ihti
kar ve sahtekarlık yapıldığı. 
na dair, gazetelerde çıkan 
haberi okuyan herkes, tıpkı 
bizim gibi hayrete diifmüı

tür. Büyük müesseseler, hal
ka daha fazla itimat telkin e
den ticarethaneler olmak lci-
zımdır. • 
Kazandığı ıöhret ve isim

den istifade ederek, halkı al-
datmak, kandırmak yolunu 
tutan böyle bir müessesenin, 
bundan böyle hiç bir işine iti
mat edilemez. 

Bu hadisede!' alacağımız; 
ibret dersi ıudur: 

Maalesef, ihtikar hadisesi, 
büyük küçük bir çok müesse
selerin iliğine iılemiıtir. Mü· 
rakabe ve kontrol vaziyetin· 
de olan makam ve teıekkül
ler, asla, hiç bir müesseseye 
itimat etmiyerek, kontrol va· 
zilelerini ona göre yapmalı· 
dır. Bugüne kadar umumun 
teveccüh ve rağbetini kazan
mıı, iyi iı yapmış, bir ticaret· 
hanenin bu emniyeti suiisti
mal etmesi, diğer bir çok mü
esseselerin yaptığı ihtikardan 
fazla cezaya layıktır. 

Elbette, adliyemiz icap e
den ıiddeti göstermekte te
reddüt etmiyecektir. 

BURHAN CEVAT 

Mayi mahrukat 
konan tipler 

Mayi mahrukat bulunan tüple

rin ayni renkte bulunmaları yü.. 

zünden motörlerde hazan iştialler 
vukua geldiği görülmüştür. Bunun 

önlenmesini temlııen memleketi • 

miz hudutları dahilinde kullanı. 
lan bu gihi tüplerin beynelmilel 

teamüle göre boyanması karar -

laştırılınıştıı. İlk olarak A vrupada 

hangi cins maddei müşteilenin 

ne renkte boyanmış tüpe kon. 
duğu tedkik edilecek ve derhal 
tatbikata geçilecektir. 

tGr!J~ililil 
~'i:'ii1rt'~r.:"1i:ıl 74. i'I~ ~Q·~~ 

İSİLİK 
Yaz geldi, sıcaklar başladı. 

Bundan sonra bol bol terliyece
giz. Vücudümüzde ter ifraz eden 
bezler (guddeler) fazla faaliyet 
gösterdikleri zaman, iltihap ya
parlar. 

Evvela vücutta şiddetli bir ka
şıntı hasıl o1ur. Soııra cildin en 
ziyade terliyen yerinde ulak ufak 
kabarcıklar peyda olur. Çok sıcak 
memleketlerde vücudiln isilikten 
çiçek dökmüş gibi yara1ar hasıl 
olur. Bu kabarcıklar da elbisenin 
temasile son derece iztırap verir. 

Tedavisi için ılık su ile banyo 
etmeli. Eğer kabarcıklar ziyad~ 
ise, ılık su ve sabunla günde bir 
kaç defa yıkamalL Vücut yara gi
bi olduğu takdirde ılık suya yüz
'ie iki nisbetinde asitborik ilave 
·tmeli. 
Soğuk su ile yıkanmak isiliğin 

~ • _:detini arttırır. 

"'--------------' 
bir saniye sonralarına bile hfikim 
bulunmuyorlar. Yaradana boyun 
eğmekten başka yapacak hiçbir 
şeyimiz yok. 

Sali.hin bu sözleri beni bir bayii 
düşündürmedi değil, düşündürdü. 
Fakat, bütün bu hakikate karşı in
san yine kendi uzviyet ve büvi· 
yet;ndeki tabii hadiselerden · ve 
tecessüs tahriklerinden kurtula
mıyor. 

l\1üemadiyen sıkıya bağlamak: 
- Ne zaman ameliyat olacak?. 
Diyerek alacağım cevaba göre 

onu tekru bana bir lıaber getir
miyc mecbur etmiye çalışıyordum. 
Israrlarım karşısında: 

- Belki saat onda falan kentlisi
ni ameliyat ederler .. 

Dedi. Ondan soua Salibe mu-
8allat oldum: 

- Şimdi daireye gideceksin. İ
Zİ.it alıp çıkacak, hastaneye uğrı
yacak, oraıla bekliyeceksin. Ame

liyat olduktan sonra alacağın ne

tiee ile beraber hemeu bana gele· 
ceksin. 

Bu asabi ve titiz ıs.rarıın karşı-

MAHKEMELERDE :· 
Daha cin olmamış
lar, adam çarpoorlar 
"Ürkek ürkek bakoorsa hıp deyi 
çaktım ki cızlamı çekecektir ••• ,, 

--tlı-Yazan: B'OSEYiN BEBÇET _,.__ 

Orta yaşlı, sevimli, şen bir a
damdı.. Etrafını iki üç genç çev

relemiş, o anlattıkça gülüşüyor • 
lardı. O, hiç gülmüyor, sade an. 
!atıyordu: 

- Zo ölüsü kandilli .. Böylesini 
de hiç görmemişim .. Görmemişim 

amma, ·bize de lololo? Daha cin 
olmamışlar, adam çarpoorlar ... Yu

tarım ben hiç? Daha içeri girmiş
se, gözünden ağnamışım amma, 
tınmamışım .. 

- Nasın oldu, Mardik ağabey?. 
Ağnatsana şunu ... 

- Zo nesini ağnatayım .. Geldi 
işte .. Dört kadek şarap içti.. Ar • 

kasından bir şişe bira açtırdı. tl'r. 
kek ürkek bakoorsa, hıp deyi çak. 
tun ki cızlamı çekecektir. Oraa 
bakmaormuşum gibi yaptım. Ar
kamı döndüm. Kapıya doğru bir 
kaç adım attı ise, hemen ondan 

yana döndüm .. dolaşoormuş gibi 
geri döndü. Yiqe bira şişesının 

başına geldi. Bir iki yudum daha 
içti.. Yine kapıya doğru hir iki a
dım yürüdü. Ben hiç tınmoorum_ 
Birayı bitirdi. 

- Bir şişe daha aç! dedi. 

Bir şişe daha açtım.. Onu da 

başladı yudum yudum çekmeğe ..• 
Ben hep oralıyım.. Çırak Zareye; 

- Sen dedim, müşterilere iyi 

bak .. Ben bu hinoğlunu kaçırma· 
ayım. 

Baktı ki böyle kaçamaacak .. 
Durdu durdu .. TiikBnın önünden 

.bir adam geçti ise, arkasından ses. 
lendi: 

- Hasan ağabey .. Hasan ağa -
bey! Deyi.. 

Adam aldmş etmediyse, yine: 

- Hasan ağabey .. Gel bir bi. 

raını iç deyi bağırdı.. Tükiindan 
çıktı.. Gidoor .. 

- Ne bırakoorsun? Yakasına \ 
sarılsana!.. 

- Dur be yavrum .. Herkeşin bir 

hesabı var .. Yakasına sarılacağım 

amma, vakti.ni bekloorum. Ne için 
derlerse bilmezsin: 

cHokka var, tartı var; hilrşeyin 

bir vaktı var .• Hemen yakasına 
sarılsam, deocek ki: 

- Kaçoorıım sanki? Arkada -
şımı görmüşsem bir bira ikram 
edeceğim .. Onu çağıroorum. 

Bıraktım .. Bu gitti beş on adım .. 
Arkasından fırladım .. Benim fır. 

ladığımı görünces, tabanları yağ. 
!adı ... Zo, benim önümden kaçılır 

hiç? Biz şukıdarcık piçiken Samat
yada, Kumkapıda takım kovmu
şuz.. Olur hiç bize bu numero? 

Elli metre gitmeden, engseledim .. 

Aldım altıma .. Ver ettim bir iki 
tane. ı 

- Zo dedim, bana Iololo olur? 

Neree kaçorsun? 

Bu keret tuttu: 

sında Salih hem bana acıyor, hem 
de arada bir kendisini tutamadan 
gülüyor: 

- Yavrum, hastanede bekleme
.ınin hiçbir faydası yok. Ameliyat 
neticesi hemen belli olmaz ki .. 

Diyor, ben de münakaşa cdiyer· 
dum: 

- Nasıl belli olmaz?. Pekala .. 
!ur. Belki hasta ameliyat esnasın
da ölebilir. Belki ameliyattan son
ra hemen iyiliğini ve rahatlığını 
belli eder. 

Herhalde sen hastaneye gitme-
li ve .. onun başında durmalısın, 

- Olmaz böyle şey .. 

- Olur. 
- Ka;.ıcığım her:şeyden önce, a-

meliyatın sonuna kadar dışarıl.a 
beklcıniye mecbur olacağım. Ha 
dairede beklemişim, ha hastanetfe. 
Arada fark yek. 

- O baltle sen gitmezseıa, 1ıen 
giılerim!. 

Böyle siiyleyiıı,,c, Salih: 
- Peki .. 
Dedi ve .. illi • etti: 
- Sen bili!• 1e. Ben ciıier, 

- Sen benden ne istoorsun? 
Beni tanoorsun? Ne vuroorsuıt 

deyi yaygaraya, şamataya baş • 
!adı. Bütün halk başımıza toplan. 

dı .. Polis geldi .. Ben ağnatt11B .. 

- Davacıyım.. Tutunuz, de -
dim. O da benden davacı çıktı .• 
Döğınüşüm deyi... İşte bu.. . 

O bunları anlatırken, yanında 

toplananlar, kahkahalarla gülü
yor: 

- Vay Mardik ağabey .. Seni de 
mantara bastıracaklardı, ha? eli
yorlardı. 

Biraz sonra, mahkemeye çağı • 
rıldılar. Mardik, pantalonunu be
linden püskülleri çıkıp sarkan 
kuşağını düıreltti.. Pantolonun içe
risine yerleştirdi. Ceketinin önü. 
nü ilikleyip kasketini koltuğunun 
altına aldı. Mahkemeye gireli. Ya. 
runda da, hemen yirmi yaşlarında 
bir delikanlı yer aldı. Mardik, 

mahlremede de davasını~şanda 
anlattığı gibi anlattı. 

Maznun: 

- Hayır! dedi. Valla billa ya
lan .. Biz, Yolgeçen hanında kun

duracı iki arkadaşla beraber Ba. 
lıkpazarında saat ona kadar şarap 

içtik .. Çıkınca arkadaşlar ayrıL 
dılar.. Onlar Çeşmemeydanlı .. 

Köprüden yürüdüler. Ben de eve 
gidiyordum. Yolda bu adam bir
denbire üzerime çullandı.. Döğdü. 
Bunun dükkanını bile bilmem, ne
redir? 

Dükkandaki müşterilerden dört 
kiş\ dinlenildi. Bunlardan üç ta. 
nesi, maznunun dükkana gelip iç. 
tiğini görmemişlerdi. Her biri: 

- Kalabalıktı dükkan.. Belki 
gelip içmiştir amma, ben görme. 
dim. dediler. 
Yalnız bir tanesi, Mardiğin söy

lediklerini teyit ede.r şekilde şe. 
hadette bulundular. 

Sokaktaki vak'ayı gören birkaç 
kişi vardı. Fakat, onlar da, sade, 

Mardiğin maznunu döğdüğünü 

görmüşlerdi.. Maznunun dükkan. 
da içip içmediğini tabii bilmiyor
lardı. 

Bu şahitliklerden sonra maznu
na bir cesaret, bir celadet geldi: 

- Gördünüz mü ?dedi. Şahitler 
de benim bunun dükkanında iç • 

tiğimi görmemişler.. Demek ki, 
İçmemişim .. Dün geee saat ona 

kadar Balıkpazarında olduğumu 

da arkadaşlarla isbat ederim. 

Hakim sordu: 
- Arkadaşların kimlerdi? 
- Çeşmemeydanlı Sami ile Şe. 

ref .. Kunduracıdırlar. 
Bu yeni şahitlerin adresleri tes

bit edildi. Çağırılmalarına karar 
verildi. 

Mahkemeden çıktılar. Mardik: 
- Vay canına yandığım .. di -

yordu. Kırk senelik kadıyıın .. 
Böyle dava görmemişim! 

mümkün olabilen herşeyi yaparım. r 
Ancak çok rica ederim, sakin ol. 

- Sakin olmamaktaki hakktmı 
teslim ediyorsun, değil mi?. 

Dedim. 
- TaınaıniJe .. 
Dedi, ilave etti: 
- Hastaneye gideceğim. Hatti, 

sesi tatmin ve teskin etmiş olmak 
vazifesini manen ifa edebilme.!< 

içn operasyon daresinin kapısı Ö· 

nünde bekliyeceğim. 

Bilıniyorum, neden ve.. nastl 
bir haleti rnhiye içinde Salla bu 
kadar müsaade ve itinakar davra
nıyordu. Gayrihtiyari ve içten re
len bir hisle ona: 

- Teşekkür ederim .. 
Dedim. Ve .. o da bn teşekkürüa

den çok baz duyoıuı bir iç duy
gosile ayrıldı. 

DAHA BİR Gt}H 
Salih her gün bir iki kere hasta· 

neye ıığTuyftr ve .. bana baber ge
tiriyor. Hasta iyi <!eğil. Kurtuhlt 
ibtiına li çok az. Kurtulsa bile: 

- 1\1 ı(IU kalır .. 
Diyur \'e .• ilave ediyorlarıaış: 

Başmallarrlrler 

Ne Diyorlar? 
IK DAM 

B. Profesör Şükrü Baban cİnııilte
re - İtalya> ôsimli bugünkü b~ ya
zısında bu muharebe başlangıcından.
beri İtalya - Britanya vaziyetlerinin 
çok ivicaçlı ve in.i;;il, yokuoı.. olduğu
nu söyliyereJı: bu vui_,.elllli tahlil .,._ 
mekte ve: 

<Büyük Britaııyanın Almanyayı 

Balkanlar tarikiyle çevirme ve İtal
yayı Balkanlarda müttefikinden tec
rid hareketi akim kalmış oldu. Yugoı
lavyanın İtalyayı ihata işinde oyıııya
bileceği büyük rol de ıahakkuk ede
medi. 

Fakat bütün bu teıebbüs ve muka
bil teşebbüsler esnasuıda Almanya 
Garp cephesinden canlı ve mühlm 
kuvvetler getirmiye mecbur oldu ve 
adaları istilA ihtimali de bu suretle 
günün düşünmeleri arasından çıkmıı 
oldu. İngiliz sevkulceyşi için bu netice 
az görülmemesi lcizım gelen bir mu
vaffakıyettir. Bütün Yakın Şark ve 
Akdeniz Büyük Britanya için, Mister 
Çörçil'in sarahaten söylediği veçhile, 
nihayet tA.J1 bir sahadır. Davanın siklet 
merkezi Atlantik harbi ve Amerika 
ile muvasaladır. Adalar masun kal
dıkça harp hem uzaya hem çürüye
bilir> demektedir. 

CUMHURiYET 
B. Yunus Nadi cTatilden sonra> 

Jsimli bugünkü baş yazısında mek .. 
teplcrin bu yıl erken tatil olunması 
münasebetiyle yurda dağılacak olan 
çocuklara iş vermemiz icap ettiğini, 
memlekette yarduncı kollara, hudut
lan bekliyen askerlerin yerlerini, dol
durmıya ihtiyaç olduğunu söyliyerek. 
bu hususta sür'atle teşkilat yapılması 
icap ettiğini ve çocukların ziraat işi~ 
rinde de çalışabileceklerini temin e
derek; 

cZiraat işleri haricinde bir kısım ço
cuklarmız odun kömürü yakmala bile 
sevkolunabilirler, ve böylelikle önü
müzdeki kış için memleketin mahııı
kat ihtiyacını ehemmiyetli surette 
kaı-şılamağa hizmet edebilirler. 

Bütün bu işler için bir teşkiUta 
mutlak ve ka~i lüzum vardır. Tatil 
faaliyetine sevkolunacak çocukların. 
gittikleri yerelrde yatıp kalkmaları. 
yemeleri içmeleri ve nihayet çalışma
ları asker! intizam arzeden mazbut v• 
neşeli çerceveler dahilinde cereyan 
etmelidir. 

Bu mühlm işi hükilrne!imizin dik
katine arzederken eğer teşkil~tı sür'
atle vücude getirilebi1irse bu sayede 
cephe gerisi faaliyetlerinin bir kaç yüz 
bin genç kol kazanmıs olacağını bil
hassa t.ebarilz ettiririz.1' demektedir. 

VATAN 
B. Ahmet Emin Yalman «Levanten 

batakhğı zararsız hale konulmalı> isim
li bugünkü baş yazısında İstanbulda 
bir levanten muhit bulunduğunu ve 
buradan bazı asılsız pyialar çıkanl
dığını söyliferek: 

.Şuradan, buradan duyduğu riva
yetleri size tekrar eden adam, ya fena 
adamların masum, takat alık ı.avallı 
·bir yayma vasıtaS'Jdır veyahut bizzat 
onların şebe.kesinde yeri ve rolü var ... 
dır. Her iki ihtimal de hiç acımıyarak, 
tereddüt etmiyerek ve zahmetten çe
kinmiyerek size rivayeti taşıyanı ha
ber vermeli, böylece zincirleme yo
lµyla menbaların anlaşln1ası ve ku
rutulması için mcm1eketin emniyet 
kuvveleriyle iş birHği yapınalıyız. E
ğer rivayet taşıyan adam ınasum. bir 
zavallı ise kulağına küpe olur, bir da
ha alık1ık etmez. değilse yakayı ele ve
rir. 

Bizim kusurumuz şuradadır ki, is
tanbulun levanten bataklığını bir de.la 
olağan bir şey -diye zihnimize yabrmı
~ ve müsamahaya alıı;nnışız. Halbuki 
her yerde misallerini gördük: Bijyle 
rnUsamaMları milletler çok pahalı ö
deyebiilrler.> 

TASViR/EFKAR 
'l'asviri Efk.ir imzalı ve cTobn.ık 

harbjn seyrini, beliti de tarihin seyrini 
durduran bir dönüm noktası oldu> 
isimli bugünkü yazısında: 

cTobruk, çok şiddeth olması !Azım 
gelen Almatı tazyikine elAn mukave
met etnıektedir. Şu satırları yazdığı

mız Ane kadar düşmemiştir. İhtimal 
ki bu satırlann intişar ettiği sırada su
kutu haberi de gelir. 

em~,:rn11 
U3~l:ii0l!D 
Biraz akıl, •z'an id
rak ve insaf ıa.zım ı 

Bir ıı-azetenin birinci ıahi
feainde, üç sütun üzerine fıı« 
ra neıreden «N » imzalı bir 
muharrir vardır. Bu muhar~ 
rir çok mühim bir dahi midir 
de, üç sütun üzerine yazı ne,.: 
rediyor. Diyeceksiniz. Ha
yır, dahi olmak §Öyle dursun, 
henüz, bir müptedi, hatta, he
veskirdır. Fakat, gazetenin 
patropu, bu genç müstaidin 
çok yakın akrabaaıdır. 

Bu muharrir, ıı-eçen &"Üll 
bir yazı yazmış, diyor ki: 

«- Orta tahsil yaşında o
lan çocuklarımızın her sene 
s.s ay mütemadiyen okuyup 
3,5 ay hiç bir şey yapma• 
dan vakit geçirmeleri esasen 
faydalı değildir.» 

Muharrir sonra ıunu ilave 
ediyor: 

«- T ati!, bizde lüzumun
dan fazla uzundur.» 

Bundan sonra rJa, yaz tali· 
linin ne kadar çok zararlı ol
duğunu uzun bC?ylu anlatıp 
duruyor. 

Galiba, bu delikanlı, mek
tep medrese ile yakından ala· 

kadar değildir. Yahut ta, a• 
lakaıı vardır da, farkında 
değildir. 

Orta tahıil müesseselerin· 
de, yaz tatili, (bu seneki fev• 

kaladelik müstesna) o mu• 
harririn iddia ettiği gibi 3,5 • 
4 ay değildir. 

Hesabına gelince: 

Dersler Mayıs sonunda ke
silir. Haziran başında imli· 
hanlar liqlar ve tam bir ay 

devın eder. İmtihan ayı olan 
Hziranda çocuklar da, hoca
lar da, tedrisat aylarından da· 

ha çok yorulurlar. Temmuz 
batında tatil baılar. Bir Ey

lulde tekrar ikmal imtihanla
rı bqlar. Bir hay huydur gi· 

der. Eylul sonuna kadar ik· 
mal imtihanları ıürer. Bu ay 

da, hem çocuklar, hem hoca

lar için mülhit yorucudur. 
T qrinievvel bqında d .. der .. 
ler baılar. 

Görülüyor ki, tatil olarak 
yalnız Temmuz ve Ağustoa 

kalıyor. Ve bu aylar, beı ya
tındaki çocuklar da idrnk e
der ki- senenin en sıcak ay· 
lardır. Bu iki ay içinde ders 
yapılamaz. 

Delikanlı muharririn iddi· 
asına göre, bizde tatil uzun• 

muı ve bu hal, çocuklar için 
zararlı imıi. Pek ali, iki ay 

kalan Temmuz ve Ağustosta 
ders yapmak mı faydalıdır. 

Her kalemi eline alan, her 
ıeyden bahsediyor. İnsan bi
raz daha iz' anlı, insaflı, id
rakli olmak lazımdır. Bu de· 
likanlı muharrire kafsa, kim· 
bilir, çocuklarımızın hayatı, 
11hhati, n ~ hale gelirdi?. 

Allah •• orusun ! 
R. SABiT 

Fakat Tobruk yarın düşse de, dO.,
mese de Tarablus cephesinde vazifesi
ni yapmış, Alınanların orada başladık
ları ve yıldırımdan da seri hamlelerle 
yapbklan taarruzu durduran düğüm 
noktası olmuştur.> demektedir. 

- Sarsak, budala, hafızasız, id
raksiz bir halde belki yaşar. Çila

ka dimağ çok zarar görmü, bir 
vaziyette!. 

Sinemaların mes'ul 
müdürleri 

Böyle yaşamak bilmem ne ifa
de eder?. Bir insanın varlığını 
derleyen uzuvlar kabiliyetleriııi 

kaybettikten ve " insan insanlık 
arasından dışarıya attıktan soara 
böyle yaşamak sadece bir hayn
nın yaşanoa.ı ul11r ki, lıer halde 
yaşamamak, ha!' atta kalıp irden
memek içia daha hayırlı olur!. 

O BENDEN SORUYOR 

Ne garip şey. Naciye de gelmiş 
benden soruyor: 

- Halil Necipten ıo.e haber? 
- Biçilir haberim yok! 
Dedim. 

1 
- Merak etıniyer musua? . 
- Neyi ve hangi birisini merak 

ecleyim?. Başım~a e kadar çok şey 
var ki.. 

Diyerek Nihat e11iştemin mese · 
lesia.i. u'·*t:m M.. -dan rica et
tina. 

Şehrimizde sinemalardan her 
birinde bir veya müteaddit mes'ul . 
müdür bulunması ve sinemalar 
halka açık olduğu müddetle mes

ul müdürlerin sinema dahilinde 
bulunmalan yeni zabıtai bele • 
diye talimatnamesince mecburi -
dir. Bu kayda bazı semtlerde ria. 
yet edilmediği görüldüğünden Be
lediyece Kaymakamlı.1<ların nazan 
dikkati celbolunmuştur. 

Çocuk yuvası hallne 
kona med.reseıer 

Çocuk Esirgeme Kurumu Emi
nönü ilçe kolu tarafından çocuk 
kütüphanesi, çocuk dispanseri ve 
çocuk yu\<ası olarak işgal ve isti. 
mal edilen Dariissaade ağası Meh
met ağa medresesi ile Merzifon! 
Mustafa paşa medreselerin ıı beş 
sene müddetle mel'faatler!nin Ço. 
cuk EsirgPme Kuru muna !ahsis 
olunması Belediyeden isknmiştir, 
Keyfiyet tetkik olunmaJ<.!adır. 
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Bu vak'ayı bana bir Hintli ah- rif, mahfazayı öptı.ikten sonra aç-
iıabım anlattı: tı. Mahfazadan yaldızlı kordela -

Sa ı~< unan Kra ı 
Kon an in'in me

raklı hayatı 
Yazan: HİKMET NiSAN 1924 .} ılında Ebüssuud Hicazı larla bağlı ipek bır bohça çıktı, bu 

istıla edıp Mekkeyı alınca Hicaz bohça açılınca birden etrafa Hac 
Kralı Şcrıi Alı oradan kaçmıştı. kokuları yayıldı. Sonra anahtar 1913 Balkan Harbi esnasında, 1 
Bu havadisi o zaman bütün gaze- gôründu. Kral itina ile anahtan 1tabası Kral George'un Sclanikte 
te er ve bu arada Bombaydakiler Mıhraceye uzatıp bir şeyler söy. katli üzerine, Yunan tahtına çıkan 
ee yazmıştı. Havadisi herkes gibi, ledi, katip hemen tercüme etti: Konstantin, babası tarafından Da-
Bombay da bulunan açıkgöz bir cKral hazretleri buyuruyorlar aimarkalı ,annesi Kraliçe Olga ta-
Mısırlı da okumuş ve akabinde, bu ki: Bütün arkadaşları topladım, a. rafından da Rus hanedanına men
meteliksiz delıkanlının aklına, da. nahtann muhafazası için ittifakla sup olup 1898 da İmparator ViJhel
h yane bir proje gelmişti. Bu müt- sizi tensip ettik. Yeni savaşımızda ıain hemşiresi Prenses Sofi ile ev-
lıiş projeyi tatbik mevkiine koy. muvafıfak oluncıya kadar anahtar lenmiı bulunduğundan, bu taraf-
maktan başka bir işi yoktu. 1ıten sizde kalsın.> taa da Hohenzollernlerle sıhriyet 
falsosuz çıkarsa epey dünyalık Mihrace nasıl teşekkür edece - peyda etmiştir. 
toplıyabilecekti. İlk İJİ, kendisi jini bilemiyordu. Bu if bitince Vaktile Osmanlı İmparatorluğu-
gibi işsiz ve güçsüz - ve tabiatile Kral etrafına bakındı ve hafif bir na bağlı eyaletlerden olup, muhte-
tparasız - iki hemşehrisini bulmak 1esle birşeyler geveledi; o zaman lif tarihlerde istiklallerine kavu-
oldu. Bunlardan biri elli dlleri ~rcüman katip mihraceye yak - pn ve başlı başına birer de\'let 
altmış yaşlarında idi. 1.aJarak yavaş bir sesle: kW'mU§ olan Romanya ve Yugos-

Elli yaşındakine Arap kıyafeti - Kral hazretleri, dedi, zatı lavya gibi, Yunanistan da müsta-
.giydırdi, ötekıne sank ve cüpoe. asilanelerile mahrem bir müka- idi olur olmaz, bu memleket tah-
B rıncisi Hicaz Itralı Şerif Ali, lemede bulunacaklar. Bunun için tına Avrupa Kral hanedanlarına 
d -eri de has müşaviri olacaktı. salondakilerin dışan çıkmasını ri- mensup ecnebi bir Prens getiril-
:Bunu müteakip delikanlı bir çi- ca ediyorlar. miı ve babadan e\•lida intikal e· 
Jıngıre, en serı b'r zamanda biti.. Mihrace el çırptı. Hemen iri ya- •en veraset suretile bir Yunan 
rılmek üzere yarım metre uzun- n bir teşrifatçı göründü, Miha. hanedanı vilcude gelmiştir. 
ıu~unda bir anahtar ısmarladı. A- ce onun kulağına bir şeyler fısıl. Bu itibarla, Konstantinden bah-
rıahtarın üstü hafif paslı yapıla- dadı. İki dakika sonra salon bo - setmeden önce, babası George'dan 
caktı. plmıştı. Şimdi Mihrace, Kral, _ Türkiye tarihine de temas etti-
Hindistnnın şimal tarMJarında müşavir ve katip yalnız kalmış. fi için _ bir parça bahsetmeği mü-

l>üyük bir müslüman eyaleti var. lardı. O vakit Şerif Ali yine ter- aasip görüy•ruz. 
dır; buranın Mihracesi bir sabah cümana döndü. Tercüman da Mih. Yunanlılar, Othon namındaki 
fÖyle bir telgraf aldı: •".!arın ge- raceye: Bavyeralı krallarını hal'ettikten 
lh oruz. size misafır ineceğiz - cKral Hazretleri buyuruyorlar sonra, hamileri olan Fransa, lngil-
Hıcaz Kralı Şerif Ali.:ıt Mihraceyi ki: R.iz buraya sırf emaneti teslim tere ve Rusyanın teklifi üzerine, 
hemen tela~ aldı ve hazırlıklara için geldik. Vazijemiz bitmiştir. Danimarka kralı dokuzuncu Chris-
l:ıaşladı. Ertesi akşam şehrin !ta. Diğer işlerimizi halletmek lazım. tianın ikinci oğlu George, 1865 de 
1>ısında başta Mıhrace, ve şehrin Binaenaleyh yarın sabah hareket Yunan milli meclisinin k.ararile 
bütün ileri gelenleri, asil misa - etmek mecburiyetindeyiz. Yollar- tahta çıkarıldı. Tebaasının milli 
fırleri karşıladılar. Büyük bir deb. da çok eziyet ve sefalet çektik. emellerini gütmekle yabancılığını 
ciebe içinde misafirler, - Kral, mü- Düşman memleketimize ani ola.. unuttumuya çalışan yeni Kral, 
ıavir ve katip - saraya getirildi • rak girdi, mal ve mülkümüzü ala- daha o tarihte \'Ukua gelen Gh·;t 
~r. Her üçü rollerini pek müke~ madan çıktık yola .. > isyanım tenic; dr.ıiş ve bir seı-r 
mel yapıyorlardı. Sarayda onlara Bu söz Mihraceye ziyadesile do. sonr ıı büyük Düşes Olga ile evle-
mükellef bir daire ayrılmıştı. kundu. Hemen HazineNazırını ça- nerek, çocuklarını Rum - Ortokos 

Gece saat dokuzda Mihrace, ğırttı ve: dininde büyütmüştür. 
- Bana çabuk beş bin altın ge. Osmanlı - Rus harbinde ise, Te-

Krahn huzuruna çıkmak için mü- tirin! diye emretti. salyayı işgal etmiş ve 1897 de Gi-
saade istedi. Yanında şehrin en Müteakiben yol hazırlığı baş - ritte zuhur eden ikinci isyanı teı-
büyükreri olduğu halde Kralı - ma. ladı. Beş bin altın sağlam bir san- vik ve müdafaa etmeı1ile vukua 
iyetile beraber ·buyuk salona al- dığa yerleıtırıldı; ve ertesi sabah selen Türk - Yunan harbinde, Ab-
Gılu. Herk• dUnyanin en mu- erkenden Kral ve maiyeti istas - diilhamidin ordularına mağlup ol-
kaddes yerinın sahıbini görmek yona kadar teşyi edildi. Lakin muştur. 
ve payinc yüz sürmek için can a. bunu müteakip Kralla maiyeti - 1912 de Türkiye aleyhine teşek-
tıyordu. Beş on dakıka sonra Kra. nin nereye gittiklerini kimse öğ- kül eden Büyiik Balkan Birliğine 
la, başından geçenleri anlatması renemedi. iltihak eden Kral, Yunanlılar ta-
r' ca edildi. Şerif Ali mahzun bir ~- rafından Selaniğin işgalini müte-
lisanla, başını iki tarafa sallıya- akip, orada katledilmiş ve yukarı-
rak anlatıyor ve ara sıra gözle • PEK YAKINDA da arzettiğimz gibi, oğlu Konstan-
rinden akan yaşları kurutuyordu. ÇBMBI BLI T Ai tn Kral olmuştur. 
Kiıtıple mü"avir de efendilerini + 
takht ederek ağlıyorlardı; nıha - Sinemasında Balkan harbinde Yunan ordu-
yet bu aglama hadisesi salonda - MARİKA RÔKK ları Başkumandanı bulunan Veli-
kilerın hepsıne siraJ et ettı. Lakin abd, Türklere kar ı Makedonyada 

Kralı tesellı etmek lazım geldı- K o R A T E R R ı harbetmiş, 0 vakitki malum olan 
ğini anlıyan Mıhrace yerinden dahili siyaset ve parti mücadele-
kalkarak onun elıni öptü. Neyse )eri dol8yısile, ordunun iki zıt ce-
Kral b"raz siıkiin bulunca tekra:: Filminde reyan içinde bulunması ve kuv-
anlatmağa ve katip de tercüme et.. vetten düşmesi neticesi, büyük 
me~ baş1adı: muvaffakiyetler kazanmıı.tı. Bu 

•İşgal başlamıştı. Boynumda Al- itibarla tahta cülusu Yunanistan-
' lahın emaneti vardı, onu canım- • da büyük bir ümit ve memnuni-

den ziyade saklıyordum. Son defa B E R L ( T Z yetle karşılandı; kendisine, Bizans 
Kabeyi ziyaret edeyim dedim, kur- İmparatoruna izafetle •Büyük 
şunlar yağmur gıbi yağıyordu. Lisan Dershanesi Konstantin• denildi. Fakat arası 
Aldırmadım ~e } ürüdüm. Allahın BUTUN YAZ ACIKTI•. çok geçmeden, mevkii iktidarda 
bu mukaddes yerıni açık bırakmak bulunan Venizelos ile aralarında 

lleJ'otla: 294, WlkW d b istemezdim elbet. İşte anahtarı Cad&k9i zuhur eden ihtilaf yüzün en, u 
alarak oradan ayrıldım. Çok şü.. ftANSIZCA 

1 
Lisan karlan şöhret ve sempati tedricen zafa 

kür anahtar şimdi yanımızdadır.• INGILIZCE Tf! e....s ufradı. 
Söz bura~a ,elince, Kral katı- AL."IANOA Dersler Vaziyeti idrak eden Kral. bir 

bine: cAnahtarı getir!> dedi. K8.. llalWa 3 den ayda 4 lira. desise ile Giritli diplomatı hüku-
tip büyuk bır meşin mahfaza çı - Tecrübe deni bedavadır. metten uzaklaştırdı. Bu aralık Ci-

Kralın Fransaya ve umumiyet
le İtilaf Devletlerine olan aleyh· 
tarlığile, Almanya tarafını iltizam 
etmesi \'e günün birinde «Zapion• 
daki Fransız bahriye müfrezesine 
vaki olan taarruz, esasen Venize
Josun entrikalarile çok sarsılmış 
olan mevkiini büsbütün zifa uğ
ratmış ve İilif Devletlerinin Ati
Daya karşı aldıkları cepheye mu
kavemet edemiyecek bir hale ge· 
len Kral, 1917 de tahtını ikinci oi· 
luna terkederek İsviçreye çekil
miştir. 

Aleksandrın ilk icraatı, Venize- ı 
)osu tekrar işbaşına getirmek ol
muş, bunun tabii bir netkesi ola
rak da, Yunanistan İtilaf Devlet
lerine iltihak ederek Umumi Har
be girmiştir. Bir sene kadar Trak· 
yada Bulgarlarla harpten sonra 
1918 de mütareke imzalanmışsa da 
Yunanistan terki silah etmiyerek, 
1'ir taraftan Trakyaya, diğer ta
raftan da Garbi Anadoluya taar
ruz etmiş ve sefer, malum olan 
tekilde neticelenmişti. 

Yunanistan gibi, Balkanlann e~ 
politikacı memleketinde, bu vazi-
yet, Kral ve hükumete karşı has
mane bir cephe aldırmakta gecik
medi. İşte tam o aralık, Kral Tatoi 
de, çok sevdiği bir maymun tara
fından ısırılarak öldüğü haberi 
alındı. 

Dahili v~ harici buhranlar ge· 
çiren memleket, reyülima müra
caat etmiş ve 1920 de, Venizelos 
aleyhinde netkelenen bu hal, dip· 
lomatın tekrar memleketten u:ı:ak
laşmasına ve Konstantinin tekrar 
tahta geçmesine sebebiyet ver
miştir. 

Balkan harbinde muvaffakiyet 
gösteren Konstantin, o vakit el'an 
devam etmekte olan Anadolu har
binde de temayüz etmek ve tahta 
kat'I san:tte .. hlp olmak hevesi-
ne kapılım~ ve büyük çarpışına· 
]arı gözüne almıştı. Fakat ümitle
ri bo a çıktı. Fran ızlar maziyi u
nutmadılar, fngilizler vadettikleri 
yardımı kendisinden esirgediler, 
Ruslar ise, beş senedenberi şekli 
hükumetlerini değiştirdiklerinden, 
YtJnanistan ile eski ve an'anevi 
dini alikalarını kesmi~ bulundu· 
lar. 

Siyasi cereyanların en hid Ye 

son kertesini yaşıyan Yun'anistan
da, bundan fazla tutunamıyaca
ğını anlıyan Konstantin, büyük 
oğlu şimdiki Kral l\laj~ste Jorju 
kendine halef göstererek, tahttan 
feragatle Palermoya iltica etti ve 
birkaç vakit sonra da bir Hemor
ragie Cerebralden orada öldü. 

işte siyasi ve şahsi maceralarla 
dolu bir taclı başın muh!asar ter
dimeihali ve zamanı saltanatı ... 

DOKTOR 
Bala c:emaı 
LOK~ HEKİM 

DAH1LiYE M0TEHASSISI 
Divanyolu IM 

Mu1~.ne saaUerl: 1.5 - C. Tel: !!Hl 

( Meralıb Şeyler ) 

Vayvıl altın 
saa tını nasıl 
kazanmıştı ? 
İngılız Orta Şark Orduları Bnşku

mandııru Gcncrol Vııyvıl bır çok za
manlar ev-.cl Rusyada bulunmuştu. 
O vakıt yüzbaşı rütbesinde idi. 

Poltm a'dakl manevralardan dö
nerken, Rus polislen kcndıslni çevir
diler. Vayvn her ne kadnr kendisinin 
İngiliz ordusuna mensup _ııır yilzbaııı 
olduğunu anlatmak istedi ISe de, mu
vaffak olamadı. 'Ozerlnl aradıkları za
man, bir kenarında <mahrem> yazılı 
bir zart buldular, Rus Er.kAnı Harbi
yesinden evrak aşırmak suçuyla ha
pishaneye atıldı. 48 saat sonra İngiliz 
Sefirınin mildabolesJ ile serbest bıra
lcıldı. 

lngillz hükumeti bu nahoş hadiseyi 
unutturmak için yüzbaııı Vayvl'e bir 
altın saat hediye etmfati. Vayvl hAlfr 
bu saati saklarmış. 

Bes sene sonro 1918 da Vayvl, bu 
sefer binbaşı rütbesi ile tekrar Rus
yaya döndü. Kafkasyadakl Rus or
dusu nezdinde İngiliz hey'eti Reisi ta
yin edilmişti. 

Geçen Umum! Harpte Fransız cep
hesinde de bulundu ve orada bir gö-
zünu kaybetti. · 

Askerlik mesleği 1901 de Transvalde 
başlar. Harbiyeden cıkblt zaman, 
mumtaz cSıyah Muhafız> alayında 
zabtiti. 1908 de Hindistanın Botı Si
ınalindeki meshur çarpışmalara işti
rak etU. 

Geçen harbin nihayetinde Mısırda
ki İngiliz kuvvetleri nezdinc gönde
rildi. Orada, General Allenb!'nin saj 
kolu mesabesinde idi. 

Ç61 ve Libyayı o zamandan tanır. 

İtalyanlar, Tarablusta Sünusllere 
karşı harp ederken, o da İtalyan kuv
vetlerine yardım etmişti. O zaman· 
bu kuvveilerin başında sonradan Ma
reşalliğe terfi eden Gı;azıani bulunu
yordu, 

Askerliğin cilvesine bulun ki, bu se
ferki harpte Vayvl'in eski do tu Ma
reşal Grazianl azledilmeden enıel ge-
çen Libya muharebelerinde Vayvl'in 
karşısına düşman olarak dikilmiş bu
lunuyordu. Demek, eski dost bazan da 
düşman oluyormuş. 

S. O. S. işareti
nin menşei nedir 

1903 senesinde Berlindc ilk defa 
toplanan bir konferansta tehlike ge
çiren vapurlar i~ln bir ime!at işareti
nin kullamlması bahis mevzuu cdıl
JnişU. Bilhassa haı,.nn bahriye.sinin 
delegeleri böyle bır teşcbbU~ bulun-
muşlardı. İtalyan murabba ları aşa
ğıdaki formülü tekli! etmı lcrdı· DDD. 
sss. . 

S «vapur>, D harfi de «müstacel> 
mtınosına geliyordu. 

Ertesi sene Markonl yeni bir formül 
teklif etti: C. K. D. 

cHerkesl çağırıyorum, müstacel> 
mAnnsına gelen bu :formül de iki sene 
kullanıldı. 

Nhlayet 1906 da Bcrlfn konferan
sında Almanlann bir teklifi üzerine 
s. O. S. iprell kabul edlldı. BugunkU 
S. O. S fııaretinin a lı S. O. E dlr. Fa
kat Mors alfabCJ lned E 1'.nrfi sadece 
bir nokta ile gösterilmektedır. Bu 
harf, iyi alınnmaması ihtimalınc kar
ıı s harfine çevrildi. 
Bazı kimseler bu S. O. S harflerine 

ba$ka şeyler de uydurdular. MeselA 
ıeçen harpte Almanlar cTitanki> va-
purunu batırdıkları zaman, yolcular 
(Save Our Souls) yani (ruhlarımızı 
kurtnrm12) ilAhl ini söylemişlerdi. Bu 
ilAhinin baş harfleri olan S. O. S den 
bahisle Almanlara acı telmlhlerde 
bulunanlar oldu. 

Halil bu işaret kullanılır. Alman
lann batırmakta oldukları vapurlar
da ııimdi )'ine Almanların o zaman 
teklıf ettDderl bu işaret kullanılır. 

s. o. s tehlike iprett dalma eoo 
metre uzunlugundakl dalga üzerinden 
vernır. Çünkü 600 metre dalga biltun 
beynelmilel isla yonların uyan.ık bu-

Bekri us 
l Yazan: OSMAN CEMAL KAYGI~ 
_ Tefrika ) e l~--~-~ 

Mustafa bir nara atarak pa 
nı sıyırdı ve dalgacılara sal 

çü birden Tiryaki çarşısının ;) o ... 
luna düzüldüler. Şimdi Mustafa 
rakının hızı ve herifin sululuk ve 
tuhafhklarile Kaptanpaşayı filin 
unutmuştu. O akşam Tiryaki çar· 
psı da inadına hayli kalabalıkça 
idi. l\lel'sim sonbahaı:dı, bütün af
yon ve esrar tiryakileri çarşıdaki 
kahvelerin önünde, at kestanele
rinin altında türlü türlü dalga ge
çiyor, birbirlerile saçma sapan şa
kalar ediyorlardı. Berikiler çarşı
nın üst başından dalınca hasırlara 
yayılmış olan 

Bu dalgacılardan biri, gelenleri 
arkadaşlarına göstererek alaya 
başladı: 

- Yuu .• yuu .. yuuu?. Şu gelen
lere bakın, yuu!. Küp, küp, küp, 
klip kapaklarım var. Aynalı küp, 
aynalı küp!. 

Mustafa, önlerindeki tulu heri
fe: 

- Bunlar dedi, bizimle mi alay 
edi~·orlar be?. 

- Hadlerine mi düşm8f kera
taların?. 

Afyon ve esrarkeşler seslerini 
daha fazla yükselttiler: 

- Küp, küp, küp!. Kırk küp
kırkı da .. kulpu kırık küp!. Yuu.. 
yuu .• yuu .. 
Artık işin Jimı cimi kalmamış

tı, dalgacılar kendilerile ala;) e
diyorlardı l\lustafa fena halde kız
dı, bir nara patlatarak hemen pa
lasını sıyırdı, dalgacılara doğru 
saldırdı. Birden ,neye uğradıkla
rını şaşıran afyon \'e esrarkeşler, 
kaçacak delik ararlarken Bekri: 

- Bir yere kıpırdamayın, ali
mallah, hepinizi şimdi pırasa doğ
rar gibi doğrarım ha!. 

Herifler korkudan sapsarı ve 
put kesildiler. 
- Dü ün bakayım üniime kerata

lar?. 
- Aman ağam kusura bakma, 

bizi affet!. 
- Düşün diyorum önüme?. 
Çoiunun sa~ı sakaluıa karı mı 

perişan kılıklı) derbeder ta\'ırh 
afyon ve esrarcılar, Mustafanın 
işareti üzerine ikişer ikişer sıra
lanıp Mustafanın önünde ufak ltir 
tabur halini aldılar. 

- Haydi bakalım arş!. 
- Arş amma nereye gideceğiz 

y ., 

~am .. 
- Doğru Bitp.zarına!. 

Cazım atıldı: 
- Sapıttın mı be Mustafa ne ya

pacaksın bunları Bitpazarına gö 
türüp? 

- Ne yapacağımı orada görür
sun!. 

Kafile bir çe) rek sonra 
rına varınca Mustafa tellil 
çaiırdı: 

- Al bakahm tellal 
lleriOeri satacağım, he 
•e• mezada çıkar!. 

- Aman ağam nasıl ol11f 
- Nasıl oluru var mı!. 

sirciyim, bunlar da beni• 
rim, satacağım işte!. 

- Fakat, vakit geç ai 
zamanda müşteri pek az 

- Ne olursa olsun, sen 
ltakahm şunları!. 

TeJlalbaşı: 

- Başüstüne 

laeriOeri bir kenara dizip 
başladı: 

- Haydi bakalım, dm d 
madın demeyin, bunlar 5' 
laepsini birden mezad 
var mı taliplileri?. 

Derken, heriflerin efr 
ranlardan biri ilk pe) i sil 

- Yirmi akçe!. 
- Haydi, yirmi akçe. 

mezad.. Yirmi akçe.. Var 
tıran?. 
Başka biri bağırdı: 
- Benden yirmi beş!. 
- Haydi, yirmi beş ak 
Derken iş aldı, 7ürüdü: 
- Otm!. 
- Otuz beş!. 
- Kırk!. 

- Kırk beş!. 
- Elli!, 
- Yetmiş beş 
- Yüz!. 
- Yüz elli!. 
Yüz elliden sonra arttı 

sar gibi oldu. Tellilbaşı, 
sesleniyordu: 

- Haydi, yilz elli akçe .• 
kiz can, sekizi de ma~Ualt 
..ı arslan!. Yüz elli akçe 
ra var mı isiyen!. Haniya 
haraç .. haraç .. Saıyorum 

Son olarak biri. 
- Yüz elli be !. 

Dedi ve ondan sonra 
ltiç arttıraa olın~yınca te 
defa olarak: 

- Yüz elli beşe satıyor 
Haydi satı)·orum, satı,o 
tıyonım, saaaat .. 

Herif •hm• diyemeden 
müdafaa etti: 

- Yoo!. Sekiz ki~i ~Hı 
ak!;eye sudan ucuz .. Ben 
bu fiata vereceğime şimdi 
önüne katar, götürür, 
nundan birer birer deniıe 
rım!. 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden 
'7.5.Hl Çarşamba günü saat 15 de İstanbulda Nafia MUdUrlüjii 

komisyonu odasında (2575.45) lira keşif bedelli Yüksek Denız Tıcare 
elektrik tesisatı pazarlıkla ek itmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksıltmc Bayındırlık işleri Genel husus! ve fenni P 
proje keşif hulfısasiyle buna mütclerri diler e\ rak dairesınde ıorill 

Muvakkat teminat (llM) Iıradır. 
İstekllllırin en az bir taahhütte (2000) liralık bu ite benzer lı 

dair ıdarclerinden almı5 olduğu vesikalarla Ml 7tlına alt T caret Oda 
nru hAmllen ıelmelerl. (3468) 

lstanbul Hava Mınbka Depo Amirliğin 
ı - .ıoooo cam matraya kılıf ve 1eferr0atı yapıl caktır 
2 - Kılıflar havn rengi kalın kışlık elbise kumaşından olaca bf 
3 - cl500> liralık kat'l ten matın cBakırköy Malmüdürlilğünt 

kardı ve Kralın önüne koydu. Şe. ~--•••••••••.., , han harbi patlamış bulunuyordu. 

-----=--=~==-=====================================================================--------~--============-..11 
lundurdukları dalgadır. 

rak makbuzlarlyl birlikte 8.5.941 Perşembe gUnll snnt 14 de Yt$ 
Jılınlaka DePo Arnlrliğı Sat.ınalma Komisyonunda bulwımalan ' 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 53 

TUNA BOYUNDA~ 
T0RK ORDULARI 

Yazan: M. IAlll BABA \'iL ...__., 

Osmanll Türkleri Tun• boyuna lrlttller 
NihaJ et Sadrazam Ali paşa kül

li kuvvetlerle Pravad~ Şumnu ta
rikile farktan Bulgaristana girdi. 
Padiph ile şehzadeler Kızanlıık ve 
Şıpka boğazından Bulgaristan 
merkezi bulunan Tırooviye delru 
yüriüler. 

Ali paşa, Debnıcalıların yudı
mile şark kısmım istila etti Bul-
garlar şıddetlc mukabele ediyor
lardı . .F'skat Türk kuvvetlen ıltü
tün mukavemetleri bir sel gibı kı-
ııp ıeçtL 

n.a Goyu.ndakı Sılistıre, Hır-'°" pbı Dir &aç.kaleden maada 

illll elde etti Osmanlı Türkleri 
Tuna bc~·una erişmiş oldular. Tır
novi önünde padişah kuvvetlerile 
diğer kuvvetler birlepnif oldu
lar. 
MağlUp olan Bulgar kralı Sls

JMn Niğbolu ka~ine kapandı. 
Fakat mukabele ve müdafaa ede
miyeceğini anladı. O tarafa doğ
ru gitmekte olan Ali paşaya elçi 
yolladı. Muhabereye gırışti. 

Silistıreyı de teslim etmek, bn
<Hsı bır Osmanlı b<>ndesi ve müt
tefık olmak sıf atle bırakılmak ü
ZE:re rıcade bulundu. 

Bulgar kralının bu talebi kabul 
olundu. Fakat, Sisman hileye sap
tı. Silistırenin teslimini bir takım 
bahanelerle tehir etti. 

Bunun üzerine padişah, muka
veleyi bozdu. Derhal Türk ordu
ları harekete geçti. Niğboluyu tek
rar muhasara etti. Padişah dahi 
lbu sefer beraberdi. 

Kat'ı ümit etmiş olan Bulgar 
kralı ailesi ile gelip Sultan Mu
rada teslim oldu. İltifat gürdü Ar
tık Bulgar kralı bir Osmanlı ben
desi idi. İkamete memur oldu. 

Kral Sisman Filibede vefat et
miştir. Oğlu İkinci Sisman ise müs
lüman olmuş, Osmanlı ordusuna 
alınmıştL Türk ordusunda mühim 
mevkiler işgal etti. Hatta bir ara
lık Samsun muhafızlığına tayin 
olundu. 

s.smanın kızları da roLislüman 
olmuştu. İşte Bulganstan bu su-
retle ilhak olunmu~tur \'e Osmanlı 
Türkleri ilk defa olarak Tuna boy-

larına .girmişlerdır. 
Bulgaristan. sancaklara taksim 

olundu Be) lıkl r te kıli ıle üme-

raya tevcih edildi. (H. 791). 

• KOSVA MEYDAN MUHAREBESİ 
EHLiSALiP ORDULARI 

Bulgaristan seferi esnasında 
müttefiki bulunan Sırp kralı U
zar elinden geleni yapmıştı. Kat'i 
bir teşebbüs için diğer müttefik
leri bulunan Bosna, Hersek, Arna
vutluk kuvvetlerinin huzuru la
zımdı. Anlar vaktinde davrana
mamışlardı. Geç kaldılar. 

Uzar yalnız başına yapabilece
ğini ya~mıştı. Şehir köyü .kalesi
le boğazını zaptetmişti. Oradan 
evvela Sofyaya, sonra Bulgaris
tana gelmeğe ibaşladı. 

Lakin Sultan Murad Timurtaş
zade Yahşi Beye kafi kuvvetler 
verdi. 

Şehir köyünün iadesine memur 
etti. Yahşi Bey kral Lazarın ordu- , 
su gelmezden e\'\el Şehir köyü
nü bir ba kınla ve harben aldı ve 
bogazı kapatmağa muvaffak oldu. 
Bu suretle imdat gden kral·n y'J
lunu kapadı Sırp kU'\: vetlerini i
kiye ay rdL 

Bu s:rada Bosna Hersek, Ama
ımtluk askerleri Sırplara yardım 
etmek üzere sefere çıkmışlardı. 
Cümlesi Merkezde bulunan Kos
va ovasmda birleşeceklerdi. İca
bına göre tecavüzkarane sefer a
ç~caklardı. Kuvvetleri çoktu. Hep
si de muharıp milletlerdi. Ümitle
ri ziyadeydi. Muzaffer olmak Os-

' manlı Türklerini Asyaya kaçır-
mak, Bizans imparatorh.ğunu teJı-
1ikeden kurtarmak h~;> defterle· 
rine dahildi. 

Hakikat halde de, if ağırca id;_ 
Çünkü Bosna ve Sırp safları için. 
de A vrupadan gelmiş cengaver 
şövalyeler, ehlisalip mutaassıpları 
vardı. 

Sırp seferinin agır oıouğu del'
gahı hümayunda rnusıJdaktı. Sırp 
kralının imdadına her taraftan 
hristiyan §O\ al:y eler gclivordu. Eu 
cenga\'erler Tüı k cengaveı lerıle 
bo) olçüşcceklerdı. 

Sırp kralının tedarikitı ped'
şahça malum olmuştu Sulta~!lvlu
rad ı.imera mın te\ si:y esı üzer:nc 

evvela Bulgaristanı vurmakta i
sabet etmiş bulunuyordu. 
Eğer Türkler evveli Sırbistana 

taarruz etmiş olsalardı, Türk or
dusunun sağ cenahı açık kalırdı. 

Bulgaristanın istilasile tehlike 
bertaraf edilmiş oluyordu. Sonra 
Bulgar ve Sırp kuvvetlerinin bir
leşmesine de mani olmak laz.mdı. 

Bunun içbı Türk ordusunun sağ 
eenahını emin bir halde bulundur
mak ve müttefikin ordulannın 
birleşmelerine meydan vermeden 
her birini faik kuvvetlerle mün-
feriden tepelemek hususu nazarı 
diıkkate alınarak evvela Bulgar.ig.. 
tana hareket edilmifti. 

Sultan Murad ve ümerası, sefer 
planını gayet emın ve kat'i esas
lar üzerine bina etmislerdi. Bu 
planın birinci kısmı olan Bulga
ristan meselesı tamamile bertaraf 
edilmiş \:e munffakıyet kamile 
elde eclılmıştı 

Sadrazam Alı pasa Filıbede or
dulaı mı t<>plamaga ba lad Ana
doludan da kuvvetler gelmeğe 
başladı. Hnzırlıık miıhimcli. 

Çı.inkü Sırplar, Bosna 
Hersek .kralını, Arnavutlu 
garlarn mühim bir kıs 
caristandan ve AvrupadaP 
mühim şövalye kuvvetle 
dilerini tanzim ve takvi) 
bulunuyorlardı. 

Fakat bu esnada MerıÇ 
taştı, Türk ordusu bir kaç 
dar daha hareket edemiY 
libedc kaldı (1). 

Çok teçmı:>den JıluiciJı 
çekildi ve Türk orduları 
da Sultan Murad oldu~ 
kırk bin 'kişiden mürekkf'P 
ile Meriçi geçti. 

Türk ordusu evveli 
yolunu takip, sonra Ah 
nünde birdenbire yolunu 
rerek Sırbistan hududu 
ehlisalip ordusunun 
haber aldığı noktaya doğtU 
etti. ~ 

Türle ordusumm istıb~ 
kilatı kuvvetliydi. Türk c 
mükemmel aı.ırette çalışl 

(~ 

(1) Solakzade tariW S. fi 
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AJansı bültenlerinden alınİruştır) 
eıı . 
l.llıa eden: Mııanuner Alahrıt 

~l:titıer Rayihştağın dünkü top
lısında hükümet:n beyanname

ni akumuştur. Hitler harbin baş
. l!ı~gıcındanberi geçen vekayiı hu-

f!ı •.elmiş ve bilhas<a şunları söy-
ıil lŞtir: 

ı.ı,' Çörçile karşı ; aptığımız ih
•1' !ar, zMııruza hamiediliyor. Biz 
sı~ ~ IStikbalde her bomba için 100 

, c lllba atmağa, İngiliz milletinin 
ut· ~ ~ caniden kurtulmasına kadar 

•~a~ d •. ll .... e ecegız. 

~ alkanıara gelince, Almanyanın 
~ lkanlarda hiçbir zaman arazi 
~ellfaatleri hodbin siyasi men
•tıeri olmamıştır. Fakat Al

liıi Ya .. bu memleketlerle e.kono
~t k tnunasebetleri derınleştırmek 
ı.."llıiştir Bunu Almanyanın men· 

it bakımından değil, ayni za
~ bu memleketlerin menfaati 
kııııından yapmıştır. 
İngil.z garantilerine evvela Rp-

~.aııya, SıOnra Yunan devleti ta
ldı. Bu garantilerin vadedilen 

b~ıl.ınu müessir kılabilecek hiç
~t kuvvete istinat etmediği son
"dan görüldü. 
~ İl\gilterenin Balkanlara yerleş
~k niyetinde olduğu hususunda 

P' ~~?he kalmayinca, Almanyanın 
ilıtıne icap eden k!!vvetlerin te

b ni için teşebbüse giriştim. ~u 
~~ır zaman Yunartistan :;ıleyhıne 

çel bıı~\eveccih değildL Duçe benden 
,. ışte tek bir lokma bile isteme
V l .l'Uman kuvvetlerinin tahşidi 
ılı ~anistana karşı İtalyaya yar
i<: lll için yapılmamıştır. Bilakis bu 
dbır, İngilterenin Balkanlarda 

~~tleşme teşebbüsüne mani wrl ak 
ııı alınmıştır. 

l.taiN TÜRKiYE HAKKINDA 1 

SÖZLERi ' 
"'' · ttıgiltere Balkanlara gizlice yer
lı" ~~~tek büyük harpteki SelB.nik or-

11\ısu misalince orada bir netice 
'fS g llıak ve bundan da başkaca harp 

1, 1 lııltdahına yeni kuvvetler sürükle
r~ ~k ümidinde idi. 

~ l3u ümit bilhassa iki devlete da-
bl ~ aıı.ıyordu: Türkye ve Yugoslav
~ 'Yani iktidara geldiğjndenberi 
ıı:·· di.Ierile iktısadi mülahazalara 
ç lıstenit sıkı bir işbirliği tesisine 

a •lıştığım iki devlete. 
Jli \' 

Rantag dün toplana
rak hıtlerin nutkunu 
dinlemiştir. Hitler har· 
bin başından itibaren 
hadiseleri izah etmİf, 
Almanyarun Balkanlar· 
da gözü yokken, lngiJ,.. 
terenın Balkanlara yer
lqmesini önlemek için 
l:Salkanlara inmiye mec:· 
bur kaldığını aöylemit
tir. Hitler memleketi
mizden de bahsederek. 
Yeni Türkiyenin aıyaac
tini methü sena etm.İJ· 
tir •. 

-
o vakit ki müttefiklerine kalkın
mak için ilk muhteşem misali ver
dL 
Şimdi de, zimamdarlarnın rea

list hatıl hareketi sayesinde. Tür
kiyenin kendi kara,··arında ı ı.ikla
llni muhafaza etmesine mukabil 
Yugoslavya İngiliz entrikalarının 
kurbam oldu. 

ALMANYA PORTEKİZ VE 
SURİYEYi ALMAK IS'IIYOR 
Bazı İngliz gazeteleri, Hitlerin 

Portekiz Devlet Reisi Salazara bir 
garanti teklifinde bulunduğunu 
ifşa etmektedir. Buna göre, Al
manya Portekiz deniz ve hava üs
lerinden serbertçe istifadesine 
mukabil Portekizin mülki tama
miyetini tanıyacaktır .Salazar bu 
ana kadar Hitlerin teklifini müza
kereve temayül göstermemiştir. 

Bi~ habere göre, Portekiz İspan
ya hududunda 50 bin asker sefer
ber etmiştir. 

Hür Fransız ajansına göre, Hit
lerln Vişi hük:Umeti üzerindcld 
tazyiki, Almanyanın Suriyeye 
yerleşeı·ek, burasını Şark hareka
tında bir üs olarak kullanmayı is
tihdaf etmektedir. 
TOBRUK TAARRUZU Kffill..DI 

Kahireden resmen bildirildiği

ne göre, mihver kuvvetlerinin Tob
ruka yaptıkları taarnız durdurul
muş ve düşman tankları çekilmiş
tir. Bununla beraber hücumun 
tekrar edilmesi muhtemeldir. 

İNGİLIZLER BASRAYI 
ZAPTETTILER 

Irakta Habbaniyede muhasamat 
başladıktan sonra. İngiliz kuvvet
leri Basrada doklar mıntakasını, 
deniz ve hava üslerini, elektrik 
santralini işgal etmişlerdir. 

Ugoslavya, çekirdeği Sırp ol-
~ itibarile, umumi harpte, bi-

111 ~ııı düşmanlarımız arasında idi. 
111

1 q~~tta umumi harp hareket meb
t '.ni Belgradda bulmuştu. Buna 

,ı ~gııı.en, intikamcılık bilmiyen Al-
b an halı., Yugoslavlara karşı hiç 

el it kin beslememekte idL 

Irak kuvvetleri verilen mühlet 
zarfında çekilmedikierinden bu 
kuvvetler İngilizlerin tayyare ve 
topçu bombardımanları ile tarde
dilmiştir. 

Habbanye üssü etrafında mu
harebeler devam etmektedir. 

Tevkil edilen 
lnglllzler 

Barp esiri 

ti 
ı 

I!' 

e 
o 
~ 

b ltı~Ürkiye, büyük harpte bizim 
~ ~ \t~lefikimizdi. Harbin feci neti
r~' \ı"'ııiııre bu memleket de bizim 

fı °t' kadar müteessir olmuştu. Yeni 
~ltiyenın büyük ve dahi yaratı
q ılır ki talihin terkettiği ve ka
~ müthiş inhizama uğrattığı 

Londra 5 (A.A.) - Vişiden ge. 
len haberlere göre. Irak hükılmeti 
tevkif edilen bazı İngilizler hak
kında harp esiri muamelesi yap
mağa karar vermiştir. 

ı--~~~~~-,.-~~~~~~~~-;-~~, 

Devlet Denizyolları isletme Umum MüdürlüDü ilanları 
5 Mayıstan ız Mayısa kadar 

"1uhtelif hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkıf 
gün ve saatleri ve kalkacakları rıhhmlar. 

~ luolt.,. Salı 12 de (Ege), Perşembe 12 de (Ta-

lınıır aralık poS!aQ 

Oaıııı&l<a.Je ilive paolıası 

'1 OT: 

--
L..ıt 

' -

-

n) ve Pauır 16 da (Karadeniz). Ga
lata rıhtımından. 

Salı 18 de (Çanakkale), Cumartesi 18 
de (Anafarta). Sirkeci rıhtımından. 

Pazartesi, Sah 9.50 de (Trak), Ça['
ş:ımba, Peı·~embe, Cuma 16 da (Ma-
rakaz), C'umartesi 14 de (Sus) ve Pa
zar ~.50 de {Marakaz). Perşembe gü
nü 'l\ıpbcıneden diğer günler Galata 
rıh1 ımından. 

Pazartesi, Çarşamba, Curna 8 15 de 
(Sus). Galata rLhhmından. Aynca 
Çat·şamba 20 de (Anafarta) ve Cu
m3rtesi 20 de (Çanakkale). Tophane 
rıhtımından. 

Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Top
hane rıhlımından. 
Pazar 9 da (Antalya). Tophane rıtıtı-
mından. 

Çarşamba 15 de (Bursa), Cumartesi 
15 de (Saadet). Sirkeci nhtımından. 
Pa.zar 11 de (İzmir). Galata rıhtımın
dan. 
Pel'ıembe 13 de (Kadeş). Galata rı!t

tımından. 

Perşembe 9 da (Mer:ı.Ul). Toph.aa.e 
rıhtımından. 

' 

Vapur seferleri hakkında ller tü!'iü Malümat aşağıda telefoıı ...,. 
il.araları yazılı Acentelerimizde.a öğrenilebilir. 

Ga.lata. Baş Acenleliği Galata nlıı.mı, Limanı.., Umum 
Müdürlüğü binası alt!nda. 42361 

Gala.ta. Şobeı • Galata rıhtımı, Mıntaka I..Unaa Reis-
liiti birıası altında. 40138 

!!bt.ec; Şube ıt - Sirkeci, Yolou $a.lomı. 227411 
(34"., 

Irak tayyarele- Yugoslavlar Tu
rinin ·yarısı tah- nanın bir kısmını 

rip edildi kapatmışlar 
Kahire a (A.A.)- Hava umumi 

karargahının tebliğine göre Mos 
karaşid tayyare meydanı dün ye 
niden son derece şiddetle bombar· 
dunan edilmiştir, Atölyeleı:de bü
yük hasar olmuştur. 22 Irak tay
yaresi kullanılmaz hale getirilm~ 
tir. 

Vukua gelen bir çok hava çar
pışmalarında müteaddit düşman 

tayyareleri hasara uğratılmıştır. 

Bir demiryolu muvaffakiyetle 
bombardıman edilmiştir. Zırhlı 
bir tren geri dönmeğe mecbur ol
muştur. 

Habbaniyedeki Irak mevzileri 
de şiddetle bombardıman edilmiş
tir. Üç Irak avcı tan·aresi tahrip 
edilmiştir ki, bu suretle tahrip e
dilen Irak tayyarelerinin miktan 
25 i bulmuştur. Bu miktar hepsi 
50 tayyareden ibaret olan Irak 
hava kuv•·etinin yarısını teşkil 
etmektedir. 

İngilizlere göre 
(1 inci So.blfedoo D•vaml 

den belirecektir. Şark dahilinde Al
man plftnının anahtarları henüz vü
zuh bulmamıştır. Burada bir sual va .. 
rit olmaktadır: Hitle[' Turk.iyenin bo
yun eğmesi jçin tehditte veya taarruz· 
da mı bulunacak, yoksa Türkiyenio şu 
veya bu suretle yanından geçerek 
doğrudan doğruya Suriyeye mi gide
cektir? Türkiyenin coğrafi vaziyeti ne
dir? Almanlar Karadenizi, Bulgaristan 
ve Ron1anya sahilini kont.rolleri altın
da tutuyorlar. Buralardan tsyYareleri
ni ve hafif deniz kuvvetlerini kullana
bilirler. Alman kıt'aları Türkiyenin 
Avrupa hudutlarında bulunuyorlar. 
Selanik, Kavala ve Lin1ni Nazilerin e
lindedlr. Hava kuvvetleriyle buradan 
Onik:i Ad8ya bir adLmhk mesafe vaı-
dır. 

Irak'da Raşid Ali'ni.n h:;yanı Hitle
~n Şarktaki tertibatL ile ayni zan1ana 
tesadt.ıf etn"lek üzere hazırlanmıştır. 

Hitlerin maksadı herhalde Türkiye
yi çember içine alınaktır. Fakat Tür
kiye Almanlara yol \·ermemekteki a
zimli kararında devaın ederse --ki bü
tün aıaınetler böyle olacağını göste
riyor- Alınanya Anadolunun çetin 
dağ mfinialariyle karşılaşacaktır. İşte 
Almanların Türk.iyenin yanından geç
mesi nazariyesi buradan doğmu~tur. 
Fakat bu da imk8.nsızdt[', Çünkü Ati
na'dan Rados'a 260 mil, Rados'tan 
Kıbrıs'a da 80 mil vardı[', İngiliz filo
su bu gibi sefcrelere mfıni olabilir. 
Diğer taraftan Suriyenin Mihver ta

rafından bir üs olarak kullanıln1ası 
ViD"i hükümetinin İngiltereye karşı 
hasmane bir hareketi olur. 

Londra, 5 (A.A.) - B. B. C. Yugos
JaVya B:.tŞvekili Simovıc Oemirkapıda 
Tura nehı·inin kapatılmış olduğunu 
ifşa CL'1!!.tir. Buraya mühim miktarda 
çiı11ento dökülmüştür. Alınanların bun
ları teruıztemesi için en aşa.C:ı U:ç a7 Jıııl
zımdı['. Bu suretle ıto:ııanyadan pet
rol ııakUyatı milhim surette sekteye 
uğrıyacaktır. Hububatın mühim bir 
kısmı da Tuna tarikiyle yapılınakta idi. 

Tobrk'ta 2 • • 
ıncı 

taaruz da bir 
semere vermedi 

Londra, 5 (A.A.) - B. B. C. Tob
rukta düşmanın ikinci taarruzu da se
mere \·ermemiştir. Dört gun evvel ba:f
hyan taarruz esnasında dUşmanın elli 
tankı iınha edilmiş veya tami[' edile
miyecek bi[' hale getlril.rQil;llir. 

Muharebeler dış ınüda!aadan 5 kilo
metre içeride ve Tobruk şehrinden 30 
kilon1etl'e dışarıda cereyan etınekte
dir. 

Barda metresini 
vuran Salim 

(1 inol Sahifeden De=m.) 
!erek teslim olmuştur. Bunun ü.. 
zerine 2 inci Sulh Ceza mahke
mesinde sorgusu yapılan Salim 
cinayeti şöyle anlatmıştır 

•- Mükerremle on iki yıldan
beri sevişiyor, beraber yaşıyorduk. 
Ben, dizdariyede bir polis me • 
murunl.\ öldürme hadisesinden do
layı 2 yıl hapis yatmıştım. Ha
pisten çıktıktan sonra Mükerrem.. 
le aramız yavaş yavaş açıldı. Ni • 
hayet ayrıldık. Fakat 11 yaşındaki 
kızımız onun yanında kaldı. Bir 
kaç defa yavrumu istedim. Ver
medi. Kendisi barlarda, çalgılı, 
içkili yerlerde yaşadığı için kızı
mın annesine uynıasını istemyior. 
dum. 

Vak'a gecesi Ova barında Mü.. 
kerremi bir erkekle görünce rica

mı tekrar ettim. Buna karşılık 
sarhoş sarhoş bir kahkaha attı ve: 

•- Benim sana taktırdığım 
boynuzlar kafi değ!L ... Kızım, öz 
kızımız da taktıracak! .. • dedi. 

Bunlln üzerine şu11rumu gaybet
tim. Onu vurmuşum! .. • 

Hakim. bu ifadesinden sonra 
Salimi tevkif edip tevkifhaneye 
göndermiştir. 

HARP VAZİYETİ 
(l iıuX SalıHeden Devam) ı 

siklet merkezi kalenin dış ve iç 
müdafaa hatlarını yarmak mak. 
sadile garp cephesine tevcih ediL 
di. Bu sürekli taarruzlar netice -
sinde Alman • İtalyan tankları 
kalenin garp cephesinde 5 kilo • 
metre genişliğindeki sahada dış 
hatta girmeğe muvaffak oldular. 
Fakat 3 mayıs öğleden sonra ka
lenin garp cephesinı müdafaa e
den A ,-ustralya!ılar kuvvetli top. 
çu ve tanklar himayesinde muka
bil taarruza geçtiler ve akşama 
kadar dış hatlara girmiş olan Al. 
man _ İ alyan kıt'alarını geri at
tılar. Şiddetli topçu ateşi karşısın. 
da Alman · İtalyan tankları geri 
çekilmeğe mecbur kaldı. Bu su. 
retle Alman - İtalyan taarruzu 
kat'i surette durduruldu. 

Tobmk'un dış müdafaa hatla • 
rına karşı Alman - İtalyan taar -
ruzunun tekrar başlaması kuvvet
le muhtemeldir, Zamanımız harp. 
!erinde kalelerın bir kıymeti kal
mdaığırı iddia edenlere karşı 

Tobruk en iyi cevabı vermiştir. 
Kale. Alman - İtalyan ileri hare
ketini kösteklemiş, Mersa., Mat • 
ruhtaki İngiliz kuvvetlerine za
man kazandırmış 'Oe Alman - İ. 
talyan ordusunu kısmen üzerine 
çekerek kuvvetlerini ikiye ayır. 

mış, mukabil hücumlar yaparak 
hasmın geri muvasalasını tehdit 
etmiştir. Tobruk kalesi Libya cep
hesinde Alman _ İtalyan ordusu
nu üzerine çeken heyb»tli bir 
mıknatıs gibidir. Kaleyi düşürme. 
den ileri harekete cesaret edemi
yen Alman - İtalyan ordusu ta • 
arruz etmek için şimdi daha çok 
kuvvetle yükleneceklerdir. Kale 
üzerine nekadar çok km•vet çe. 
kerse vazifesini o kadar iyi gör
müş olacaktır. Almanların ve İta!. 
yanların verdikleri zayiat kalede· 
ki İngiliz kuV\·etıerinden her hal. 
de fazladır. Evvelce de yazdığım 
veçhile Tobruk kalesi Doiiu Af-

rikadan Mısıra yeni gelen hava 
filolarile kuvvetli himaye edilirse 
•garp çölünün Verdün• ü olabilir. 
:! - Irak cephesinde 

Tahmin ettığimiz veçhile İngi. 
!izler birinci harekat üssü olan 
(Basra)yı işgal etmişll?r, buradaki 
Irak kuvvetlerini topçu ve bom • 
bardıman tayyarelerile tardetmiş. 
!erdir. Rabbaniye civarında devam 
eden muharebenin neticesi henüz 
belli değıldir. İngilizlerin hava 
yoli!e takviye kuvvetleri gön -
derdiklerini ve Irak kuvvetlerine 
karşı mukaveml?t ettiklerini tah
min edebiliriz. İngilizlerin ikinci 
harekat üssü Erdün • Irak hudu
dudur. Bu hudut civarında bu • 
lunan İngiliz kuvvetleri hududu 
geçmiş ve Rutha hava meydan -
!arına taarruz etmiştir. Bu mu • 
harebe hakkında da malumat yolt. 
tur. Fakat İngilizlerin burasını 
ele geçireceğini zannediyorum. 
Basradaki kuvvetlerin de Fırat 
garbinden demiryolu boyunca ve
ya Fırat • Dicle arasından şimale 
doğru sür'atle ilerlemeleri muh. 
temeldir. 
İrak ordusu Basra, Bağdat ve 
Musulda olmak üzere üç grup ha
linde toplanmıştır. Basradaki grup 
geri atılmıştır. Bağdattaki grup 
da Habbaniye mıntakasında mu. 
harebeye mecbur edilmiştir. Mu. 
suldaki grupun Fırat üzerinde bu
lunan ve Suriye • Filistin petrol 
borularımn ayrılma noktası olan 
Haditaya doğru yürüdüğüne dair 
bir maliımat yaktur. 

İngilizler üç grup halinde bu • 
lunan Irak ordusunun toplanma
sına ve birlikte bir müdafaa ~ 
hesi tutmamna meydan vermeden 
grupları ayrı ayn mağlup edebi
lirler. Harekitt planının esası bu 
olmalıdır. Bu iş için tayyareler ""' 
zırhlı - motörlü kıt'alar eür'et'ie 
ve kıyasıya kullanılmalı, Ir.a.lı:a 
sür'atle hakim o!rn<ilıdır. 

BAYAN 
INÖNO 
Türk kadınlarına 
hitaben bir beyan
name neşrerttiler 

Ankara 5 - Yardım Severıkr 
Cemiyeti Hiimi Reisi Bn. Mew -
hibe lnö11ü., bugii.n Tü.rk kadın • 
lan.na hitabe!& §ti beya~ 
neşretmiftir. 

cTü.rk kadım, 
cTürk vatanmı,. htt Tiirlc fr:r

dinden gündelik i§leri dışında, 
büyük hizmet~ beklediği gün • 
lerdeyiz. Böyle giinler, kadın er
kek, bütii.n Türk milletine fllW' 
ve ha:mle veren günlerdi'I". 

Türk kadını her bii.yiik giifld.e, 
erkeğinön yanındadır. Erkeğine 

eştir. 

Bu ezeli hasleti yeniden mey. 
dcına koymak fırsatı gelip çızt -
mıştır.• 

Beyannamenin bundan sonralıi 
kl$mı, her şehir kadınlarını im • 
kan nisbetinde milli müdafaa h~ 
metlerinde çalışmıyıı davet et • 
Tl'U?ktedir. 

Irak Naibinin bir 
hitabesi 
(1 ine! SaJılfedon Devam) 

satılmış şeriklerinden mürekkep 
bir zümre, beni vazifemden zorla 
menettiler. Bu muzır adaınlann 

tesiri altında sulh nimetleri ye
rine harbin felaketleri kaim oldu. 

Ben vazifemi nne olduğunu bili
yorum: Namusunu temizlemek 
için memlekete avdet etmek. 

Bu hainleri kovmaları ve sev • 
gili memleketimize hürriyetini 
iade etmesi için !rakın hakiki ev. 
15.tlarından bu hainleri kovmala
rını istiyorum. 

Irak asker !eri, 

Evlerinize dönünüz ve ben meı
ru hiikfuneti tekrar tesis edinci. 
ye kadar bekleyiniz.> 

HİND MÜ'SLtl'MAN'LARININ 
İÔBİRARI 

Llhor 5 (A.A.') - Hindistan -
daki Müslüman gazeteleri, cAL 

manları ve İtalyanları Irak top -
rağına çağıran• Reşid Alinin ha. 
reketini acı bir lisanla muahaze 
etmektedirler. 

Fener ve Galatasa
ray takımlan dindi 

Milli küme maçlarını oynamak 
üzere Ankaraya giden Fenerbah
çe ve Galatasaray takımları bu sa. 
bah şehrimize dönmüşlerdir. 

Hitler'in nutku 
ve Türkiye 

(Ba.şmakaled.e:ıı Devam) 

tepelemek içindir. Binaenaleylı, 

Türkiyenin bu vazıh hattı hare
keti, gıllügışsız dıuumu, kararlı 

ve şuurlu, istikbale bakim siyasi 
ve askeri tutumu karşısında, bil
hassa son denemelerden de sonra 
her tarafta tutulacak mukabil ve 
müvazi battı hareket yalnız saygı 
vr Türk siyasetinin balisiyet ve 
samimiyetine itimat olmak gerek· 
tir. 

Bay Bitler, Atatürkiin ve Türk 
milletinin kurtarıcı rehberliğini 

kısa ve fakat ciltleri gözönünde 
dirilten bir veci.dilde, muhteşea 
bir misal halinde tebarüz ettiri:r
ken Atatürkle beTaber yeni Tiir

kiyeain KnrtancıSl, Knrucn ft 

Yapıcısı olan Milli Şef İsmet İıoö
nü'nün hal ve istikbal üzerindeki 

kararlı ve aydm tutumunll ve 
Türkiyenin milli siyasetini de IMır
halde iyiden iyiye kavramı§ 1'11-
lnıı.muş olmak gerektir. 

Bu kavrayış Türk gibi bir Dlit
lete, onua dürüst siyasetine; lıi

haldruı - aluıterile kazaaılmq 
milli varlık, bütünlük, istiklil "" 
kayıtsız şartsız lıikimiyetiae ft 

genç bünyesine ancak kayıtsız ve 
şartS1z saygı ve meftuniyeti kııp 

ettirir. 
Biz de ke:adimn haldtında 1Mı 

harbin seyri ve deva1B1 içinde Al
manyad .. ..., iter devletten istiıt
nasız ancak ve yalnız bunu iıMİ· 
yor ve ..,...un lıöyle elma,._ 
ih tiıaalleri kar§ISlllda ıia illtı..I 
kimilı tanfııııkıa ve nereden te
şel>Mia uliJıe sokulmak istşuıiqe 
isteubıı loqle lıir tefel>lıiiR .W 
ve tM fi>'• tam ihtiyatlı - *8111 
ted1'1ıti btıluıı..,..muı. ' 

ETEM iZZET BEN 
• 

Bir Casusun 
Gizli Defter~ 

No. 5 
Yazan: Fnıncis Machard Çeviren: iskende-r F. SERTELLi 

ettiği tavırlanndan be.Iı Beni tecessüs 
Acaba beni 

di. 
ediyordu ? ne den tecessüs 

İğreti elbise giymiş insanlar gi
bi, bu vazife ona hiç de gitmemiş. 
Yahut bunu bana karşı kasden ya
pıyor. 

Bu adamla mutlaka tanışmalı
yıın.. 

Beni tecessiia ettiği tavırların
dan belli. Fakat, niçin beni teces
süs ediyor?. 

Bunu bilmiyorum. 
Önümdeki siyah şarap çok ne

fis. İçtim.. ve mütemadiyen içi· 
yorum. İçkiye karşı azami muka
vemetim vardır. Bunu mektepte 
de tecrübe etmişlerdi .. Bu tecrü
bede birinci gelmişim. 

Alman casusu fazla içki içişhn
den pek memnun görünüyor. Bes
belli bana karşı hazırladığı bir 
plB.n var .. Ve bµ pJanı kolayca tat
bik edebileceğinden emin. 
Merakımdan çıldıracağım: Bu 

adam benden ne istiyor?. 
İki şişe yani iki litre şarap iç. 

mişim. 
Başım dönmüyor değil. Faka.t, 

idrakim, muhakemem yerinde. O 
dakikadan sonra yapacağım işler 
hakkında hiç kimse benden şüphe 
edemez. 

Alman casusu ayağa kalktı .. Ya
nımdan geçiyor. 

İşte bir güzel hile. Cebinden pu.. 
ro tabakasını tam masamın önün
de düşürdü. 

Bana düşen bir vazife var: Der
hal tabakayı yerden alıp sahiibine 
vermek. 

Ben de bunu yaptım. 
- Affedersiniz, Mis~!. Taıba

kanızı düşürdünüz .. buyurunuz. 
Dedim ve tabakayı kendisine u

zattım. 

O memnun. Gülerek: 
- Ah, teşekkür ederim, dedi, 

maddeten kıymetli değil amma, 
babamın eski bir hediyesidir. Eğer 
onu kaybetseydim, milyonlanım 
kaybetmiş gibi acınacaktım. 

Yürüyüp geçmedi. 
Derhal tabakayı açarak bana bir 

puro uzattı: 
- Dikkatinize tekrar teşekkür 

ederim. Size hususi imalit'lıane
leı~mde yapılmış olan havanalar
dan bir tane ikram etmeme :ınft,.. 

saade edersiniz, değil mi?. 
- Çok naziksiniz!. Dikkatimin 

mükafatı olarak, cesaretle w 
memnuniyetle alabilirim. 

Çok pişkin bir adam. 
Bana puroyu verirken, bir tane 

de kendisi yaktı: 
- Uzun deniz yolculukları!Mk 

en ufak vesilelerle çok büyüık ft 
kıymetli dostluklar teessüs edebi
lir. İsmim: Vilyams Linkoln. Ka
nada da puro fabrikaları sahibi
yim. Parise gidiyorum. 

Bu centlmene kendimi tanıtmalı: 
Jazımgeldi. İsmimi verdim: 

- Ceymis Edison. Nevyork: be
lediyesi elektrik fabrikaları mö
hendisiyim. 

- Siz de Avrupaya mı gidiyor
sunuz?. 

- Evet. Pariste toplanan be7· 
nelmilel elt>ktrik fabrikalan mü
messilleri kongresinde bulunmlllk 
üzere yola çıktım. 

Zaten pasaportumda da •elek
trik mühendisi. etiketi vardL Bu, 
bana yabancı bir mt!Slelı: değildi. 
Zaten ilk ali diplomamı •elektrik 
mühendisi. olarak alıruştım. Fa
kat, bu ismi ilk defa taşıyordum. 
Masamın önünde ayakta duran 

centilmene sordum: 
- Yalruz mısıruz!. 
- Evet. 
- Ben de yalımını. O halde bir 

viııki almak üzere masamı şeret
leııdirıneıtizi rica edebilir miyim, 
Mister Vilyams!. 

Puro fabrikatörü kat'n·ı·eıı ıti
raz etmeden, nazlanmad·a~ otur
du. 

Kend.isile pek çabuk do;t lduk. 
İlkönce şu noktayı izah edeyim 

ki, muhatabım çok zeki, çok anla
yı:şlı ve uzağı görüş kabiliyeti faz
la olan bir adamdL 

Bana sordu: 
- Parise ilk defa mı gidiyorsu

nuz?. 
- Evet. Avrupaya ilk defa çı· 

kıyorum. 

- Ben ticaret vesilesile bir kaç 
kere gidip geldim. Bu sene Paris
ten önce niyetim Londraya gıt
mek.ti. Fakat, Paristeki işlerım! 
bitirdikten sonra Londra,·a C:ön
meyi tercih ettim. 

(Arkası ı·ar) 

Balkanlarda 
Vaziyete B kı ' 

tı lne! Sahif~de3 IH\·.ıml 
Yunanistan .sefe ,, <t.'.' ;.;: p 
takriben 12 lı1n ka \.-
vustralyalı ye n 
3kıbetıerinin eçtı...ı ~: .ı 
bildirmiştir. 

Spender Yuna~ . .;.ah.lıei"ind .a 
üç bin. kişinin de ~k~e.ayeı i b,ıriy~e 
gayri muharipler olduğun ~ e et
miştir. 

Hanyadan Ege AJansının bı,Jırdigı
~e ıore, Yunan ordusu \ e h:ılJiu jle 
lngiliz ordulan arasında, YunanıStan
daki. çarpışmaların sonuna kadar hü.
k·üm· s~ samim! tesanüt ve Oirl.gi 
zıhnıyetıni tebarüz ettırmek.ted r. 
SLOVENYA NEDEJ• 
İLHAK EDİLMİŞ•. 

Bütün İtalyan gazeteleri LuOEana 
eyaletinin İtalyaya ilhakından al:ıset
mektedir. 

eCiornale d'İtalia• diyor i<l. 
<Sloven topraklannın mühı bir 

kısmı bu m1.11taltanı.n merkez, Lub
liam. şehriyle beraber bugünd ""n 'ti
baren İtalyan Krallıgının ayrılmaz bir 
parçası hailne gelmektedir. !\.JezkUr 
mm takanın Alman hars ve n u!uzunwı 
daha ziyade hakim olduğu kısını da 
Almanya.ya ilba)t edilecektir. 

Slovenlerin topraklarının merkezi 
Lubliana De be!'aber İtalyaya ılhala, 
bu memleketin Avrupanın yenidea 
tanzimi çerçıeTeSi dahilin<IJ! mili! ha
yatının. te,idiJle iktı""1dl ve harsi in
kişafını sür'atle lemin edecek bır M· 
dise olarak tellldti edilmeltteder > 

Kırkpınar güreş
leri 2 Mayısta 

Kırkpınar güreşleri için Ed:ir-
nede hazırlıklara başlanmıştıır, 
Müsabakalara 9 mayısta başlana. 
caktır. 

DÜNKÜ GÜREŞ 
Diğer taraftan dün Şeref stad.. 

yomunda Tekirdağlı Hüse~in ile 
Mersinli Ahmet karşılaşmışlar 
fakat 46 dakikalık bir müsaraa • 
daıı. sonra berabere kalmışlardıs. 

---<>--

içki ve tütün 
satenler 

Şehrimized içk; ve tütün satan. 
!arının ruhsatiyElerinin değişti -
rilınesi kararlaştırılmıştır Satı -
cılara bir kolaylık olmak üzere 

yeni tezkere alma günleri mıntakı 
ınıntaka tesbit olunmuştur: 

Beşiktaş, Beycğlu. Galata, Ka. 

sımpaşa, Pangaltı. Şişli tarafın • 
dakiler 15 - 20 mayıs ve Sirkeci, 
Beyazıttakiler 21 - 23 mayıs ve 

Aksaray, Fatih, Balat, Bakırköy. 

dekiler 24 • 27 mayıs ve Beşikta1ı 
Rumeli ve Anadolu Boğaziçi ci
hetindelı:iler 28 - 29 mayıs ve Üs.. 
küdar, Kadıköy, Erenköydekiler 
30 • 31 mayıs, 2-3 haziran ve Ada. 
dak:iler 4 - 5 haziran günler.nde 
Kabataşta İnhisarlar Müdürlü • 
ğünden y~i izir.na:ne alacaklar -
dır. 

Harp Okuluna havacı subay yetiştirilmke 
üzere sivil liseden mezun olanların kayıt ve 

kabul şartlan 
1 - Lise olgımlulı: imtilıanmt venni& bulunmalt. 
2 - Aldıkları mezuniyet diplomala.rmdaki kanaat notu iyi veya çok iyf 

bulunmak. 
3 - Olgunlulı: diploma - bir senedea fazla ..addet geçınem:ıı bu-

lunmak. 
4 - Sağlılt durumu pilotlult hizmelloe lllÜoaİ\ o-. 
5 - Yafian ,. yukarı 21 olmak. -Bil4hare bava mua1""" h.,,.,tl tarafından ;rapıJ.calt muayenede ••llılr 

durumlan pilotluk s.ınıfıoa mQsait &örülmiyenlıer isterlerse. haı-p olr.~
lunun diier sını.tıanna verilmek gibi hiç bir ..ecburiyete tabı tutul
ntaılar. Tam. serbe.sttirlıer. Kf:lldilerioiıll aıır-ı'e w g0re nıusrr.~eye 
tabi t.duJ urioır. 
Okul tedrimfl 10/Mqu/Ml de başlareeiJndn tıalfJ> nlanlA,.. ·. bu
landukl•n askerlik şubelerine müracaat edttelderdi..r. A:;Jı.erl·k: i"htıol~ 
ri, yaptıracakları sıhht nıuayenede mümet netiıee alacnlar ~~:..:.· n ile 
Hap ("bp' M ... edjl 'Wdiı!.. (:?°: 11) 



Osmanlı Ye İtalyan devletlerinin 1harpten 
evvelki aiyasi ve askeri vaziyetleri nasıldı ? 

lediği fl"b~ • lcıymett harbi~ nok
tasından çok fakir olmak.la be • 
raber kalabalık bir ordu idi. 

Bu ordu, Roma sokaklarında 
ıatafatlı merasıın giyimlerlle ana 
vatan ıbekçısi olduğunu göstermek 

TAKSIM 
HER AKŞAM ' 

KRiSTALBAHÇESINDE 
Tanburi lalAlıaddla Pmar ve kemani Necati Tok)'SJ'm 

~le llll!llliilelletla - wut amdlı:I ~lanna Wr ~ Clıık,W.. 
Bayanlar Sazıeodeı· 

il U ~ A N Piyanist n;yzf 
fi UZ A N Klarnet ştlKılO 
N 1: Z İ B E Ud1 6EIANilaJ AllJ>i 
<l .A N Kanun iSMAİL 
F A t I A ~ " AKSABAYLI YAl4& 
N A D j K :. Hanende • HAMİD 
11 1!: B j B E Darbuka BASAN TAll1D'Jf 

•• • • aiuı •• M7tlk fedakirhli ..,__ llıllilaı'....,.. •+endir. 

Pazar gtlnlerl ~~~MATINI KONSOMASYON 17 1/2 Kuruştu 
Pek ;rakJDda iııılı6 ~-. Td: Hott ti 

Rarb Ve Casası k Tefrikası 

Bilen idam 
Yazan: M. ATLI Tefrika No. 68 

durması ile Otomobilin 
ponların kaçması bir ol 

1 
mrLdan bıze yet~mişti 

Kont benim arabadaD 
çalıştığımı gbrdu. Elı) le 
memem için işaret ettı. 

Bi rdakıka sonra ya 
Kontun yuzu sapsarıydJ. 
Bana heyecanın: 

Tnblas Villyeti tle Bingaz.i ve 
Deme ımıt&sarnflıkları dahı lin.. 
deki halk, bakımsızlıktan perişan 
bulunuyor, açlık ve aefalet çöl -
deki qıretıere kadar her tarafa 
dal budak aalmış gorünüyor. Bu 
hale nazaran banka §Ubele .. ı koy
ıtiye ?e qıretlere uzun vadeli, 
az faiili krediler açacak, bilhas:;a 
arazı ipoteklerine karşı !azla cö
mert davranacak; mesela kıymeti 
elli Osmanlı altını değerinde bu. 
hman bir tarlaya ve bahçeye ya. 
but da hurmalığa elli liralık kre
di wya ipotek karşılığını derhal 

~;:r~;~~!~~~:~a~~-IKIZILAY CEMiYETi 
lıyor, Ansaldo tezgahlan, deniz 

mühendislerinın nezareti altın • UMUMi MERKEZiNDEN : 

Esrarengiz jçona hA1l baygın 
gibi uyumakta olan biçare Anna· 
yı, babası da öldürülmüş, meşru 
kocası olan Kontun ikıbeti meç
hul bulunan zavallı Annayı, dün
yanın en müthiş esrarını ~ırken 
böyle tehlikeler ıçinde aSla yal
nız bırakmıyacağımı ıkat'i bır şe
kilde söyledikten ve Tuhuminin 
kendi canı.mı kurtarmak hakkın
daki teklilini şiddetle reddettik
ten sonra, otomobılde, vicdanen 
rahat, fakat sürükleneceğimiz 
meçhul ak beti hissettiğim ıçin 
gayet meyus ve muztarip -ohnuş
tum. 

- Anna nerede?. 
Diye sordu. 
- Merak etmeymız, 

mobılde!. 
Dedim. 

da daha evvel cdenızde kuvvetli l A ~ (2 SO) lira k d ı k 6 t 
bulunmak> projesını ortaya atıp - zamı ya • ar ay 1 ere ve 5 Mayıs 1941 Fakat Kont telaşla: 

- Oh!. Ben gormu - ...... ~ 
bu proje üzerinde ısrarla çalışan ayrıca mesken tuminatı •erilmek flzere, Kızılay 18.00 Program ve Memleket Saat. 

Ayan. 
kendb1ni!. 

Bahriye Nazın Benedettoberini • Cemiyeti Umumi Merkezi 
nin. arzusuna u •gun bir kuvvet Mabasebe Bontrol Servisine Bir Ref 

18.03 Müzik: Radyo Caz Orkestrası 
(Ibrahlm ÖZgur Idaresınde), 
Milzik: Radyo İncesaz Hcy'
eti. 

Dedi. 
- Siz hele şu elJcrirni 

Buradadır!. Şın dı go 6deyecek. .• halinde .donanmayı tamamlamak 91 18.40 
Tuhuminın ~irlerinde çalıştı· 

ğını sö_ylediği :insanlar .kimdi, bil
miyorum. Bunun neticesinde halkın, aşi-

retlerin aempatisini kazanarak 
bllhusa Trablu.!Un içinde, viliıyet 
gobeğinde hükfünet aleyhine ça. 
hşacak )"e.rlilerden mürekkep bir 
teşkilAt YÜcude getirmek ... 

İşte bu ilk faaliyet Te hareket 
hha lJ23 yılı meşrutiyet inkılabı 
başlamadan evvel alıp yürümüş. 
to. 

Abddlhaınidin korkU9U, kötü 
idaresi ft :tapitülhyonların ya • 
bancılara ftrdiği geniş ölçüdeki 
:imtiyazlar bu hareketi sür'at}e 
ıeliştinnete başlıca sebep oldu. 

Ve.. İtalya Trablusu yutmak 
için b6ttbı siyut, askerl, Jdari fa
aliyetınl sürdürürken Osmanlı 
İmparatorlu_ tehlikeli uyku • 
91.lna, vurdure duymaz.lığına de • 
~ edi)ıordu ... 

- 2 - i "" •Ft 

Osmanh ve ltalyan dev
letferfinin narpten ev
velki siyasi ve askeri 

vaziyetleri. 
İtalya devleti müttehit Krallığı 

meydana getirdikten sonra, bu 
Xrallıia lüzumlu araziyi elde et. 
mek ~ karada kuvvetli bır or
aya. dıenbde ayni niabet.te kud.. 

reUı bir donanmaya ihtıyacı ol. 
ciuğunu kestırmış, hummalı bir 

laaif~le ftndini bu i§e 'Yerip ha· 
arlıkları başlamıştı. 

İtalya ordusu - Napolyonun RÖY-

için var kuvveti bazuya diyerek 
hummalı bir 'faaliyetle zırhlılar 
imal edıy rdu. 

Tek kel me iM!: İtalya hazırlı
ğı tam formunü almıştı diyebilen 
1911 İtalyası, Osmanlı İmoarator-

luğunun M:ta gaflet içinde boca.. 
layışına Osmanlılar kadar da hay
reUe idi .. 
Osmanlı İmparatorluğu, ~ 

başardığı inkıliıbı henüz kavile
mekle meşguldü. 

Fakat bu kavileyiş de özlü bir 
tekilde miydi.. Buna maalesef 
chayır> demek mecburiyetıncic -
yiz! 

İttihat ve Te:-akki Abdulhamidi 
tahtından indirdıkten sonra mem.. 
leket1e kuvvetli ıbırl k kurmağa 
çalışırken bizzat ittihatcıların a. 
rasında ihtılaf çıkmış, ikilik baş 
göstermişti. 

Fakat henüz bir ıkıl.ik nüve h:\
lindeydi.. En yakın bir ihtimalle 
de mem1eketin inkilapla değiş .. 
rneğe yüz tutan, y.enıliğe bir ham. 
lede varmak Jstiyen efkan umu. 
mıyesi bu parti münazaalanna 
karşı derin bir hayret duymuştu. 

Ordu; noksan malzemesinı, tec
hizatmı memlekette fabri!ra ve 
imaiithaneler mevcut olduğu için ı 
!ıarici mubayaatla tcmın edecktı. 

Donanma; Abdulham.ldın S3 yıl-

lık mutlak ıdaresi zamanında ve 
evhamı yüzünden Halıçtc demi! 
uzerinde çürü~ terkolunmuş, 
hürriyet inkıliıbmda bu donanma 
enkaz halinde bulunmuştu .. 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat 'Bankası 
~ Kanılll§ Tarihi: 1888 
._,..ye91: ıoo,000,000 Türk Lirası 

Şabe .e Ajam adedi ı 265 

Zirai ye ticari her nevi banka muameleleri 

Para Bfrlktirenfere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat llnk._..a bmMr8b ft illbana tMarnıf beaapl111mcla • 
ıa IO lirua ltal111lanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ataKıdald 
,ıam SÖN ib9•i1• tlaiıbl.untır. 

' .... UM Uralık l.OIO Ura 
' • 50I • ~IOO • 
• • llf • LOM • 

• • 111 • C.000 • 
ıoe • • • ı.ooo \ • 
Ut • • • ... • 
.. • • • l.2IO ~ • 

DiKKAT: Bmplanndaki llnlar bfr 9ll!De l(:.nde BO lindaıı 
qab düşmıvenlere ilcramiye çıılttı,tı takd!rde %> 2" faziasile verile

lttir. Kur'alar Mned• t defa: l KylQl 1 8irinclkSnun, 1 Mart 
ve 1 BazlnD Wilı1.nnde cetilecektir. 

alınacak ır. Talı.plerln aşağıda yazılı evsafı haiz. olması llzundır. 
A - Yilk ek mektep mezunu olmak. 
B - &kcrlıkle ilifıği bulunm mak, 
C - Devlet dcvaır veya muessesatında ve:-a Bankalarda urun 

mUddet muhasebe ve muamclAt aervislerindc i(!flik veya 
müdürlük elbi vıız.i1eler gormüş olmak, 

C - Sıhhati tam olmak. 
1 - Talip ol caklann; bır mektupla, mevcut m~ diploması, ça~ 

lıftüclan yerlerden aldıkları Bonservisleri ve vesaiki milsblteleri ve ilci 
kıt'a Fotoğrafılerl ve bir nilsha tercumei bal varnJtalar yle birlıkte, 10 
Mayıs 1941 tarihine kadar, Ankarada Kızılay Cemiyeti Merkezi Sicil Mü
dürluğtine müracaat etmeleri ve müracaat mektubunda kendi hakların
da malQmat verebilecek tarunmıo üç zatın Jsim ve muvazzah adrc !eri
ni derccylemeleri lAz.ımdır. 

Tahsil dereceleri naznn dikkate alınarak, evsafı matlubeyl batt ol
duk1an anlaşılan taliplerin ıaaddüdu halinde aralarında bir mü
sabaka açılacaktır. 

Baf. Dif, Nezle, Grip, Boma.ti.sm.a 
Nevralji, llankhk we 80Ulo Ağnlannııı Derhal Keser 
bbrada fGOCSe S kqe atıaabllir T AKlln.ERINDEN SAKiNiNi? 

HE.R YERDE PULLU KUTULAR' ıSRARı...A iSTEYiNiZ 
• • • ... .. .. ,;. • ,. • .. : • ... • " ' 'U ".'' • • • . ~ ·-..ai.:: . ' 
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POKER 
Traş Bıçaklarile 
Traş Olmak Bir 

Zevktir 

Askeri Fabrikalar ~atmatna lom:syonu İlinlan 
haaıenla rtıa 

"Saül -
11. JSNel 

Ura 
farUWDe 

Lira 

19.15 

19.30 

19.45 
19.50 

20.15 
20.45 

21.00 

Muzlk: Havniyen Partalan 
Pi.) 
Memelket Sa t Ayarı, ve A
jan Haberleri. 
Konu ma: Ziraat Takvimi. 
Müzik: Karı&ık Şarkı ve Tür
küler. 
Radyo Gazetesi. 
Müzik: Bcstektırlar Simalan 
Serisinden (Pi.) 
MUzlk: Dınleyıci İstekleri. 

21.30 Jtoııuşma. 
21.45 Müzık: l\adyo Orkestrası 

(Şef: H. Ferid Alnar) 
22.30 Memelket Saat Ayan, Ajans 

Haberleri; Ziraat, Esham -
Tahvıl.At, Kambiyo - Nu
kut Borsa ı (Fıyat). 

22.25 Müzik Cazband (Pl ) 
23.25/!3 30 Yannki Program ~ 

Kapanış. 

U-:Em ~ 
Ağız ve bo nz iltıh plan Rida dış 

suyu mahlülilnün ga~arası Ue ş fa 
bulur. Salgın ha tnlıklarda gargara 
yapılması tav iye olunur. 

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

1 
Deniz Levazım Satınalma 1 

Komisyonu ilanları 

1 - Tahm n edilen bedeli c7000> 
Ura olan c5000> metre erat yazlık cl
b ık kum ırun 7 Mayıs 941 Çar
f<!Mba gUnu saat 14 de pazarlıkla ek.

ailtmest yapıl caktır. 
2--İlk temin tı c375> lıra olup prt

namesı her gUn komisyondan parasa 
olarak alınabıllr. 

3 - i teklılcrin belli giln ve aatte 
kanunun ted i vcsaıklc birlikte İs
tanbuldald komisyona milracaatıarı. 

c3448> 

lıtanbal Komutanlığı Sa. 
tınalma Komiıyonu 

/Uinları 

'----------------------

Fakat bu adamlar Annanın a- • 
pantlısi~ nahiyesinde kaçırıld ğı ıd
dia ok nan f evkaladc kıymet ve 
ehemmıyet verılen o esrarcngız 

madeni bir kere ele geçirmı bu
lunuyorlardı. Annayı bu uğurda 
şiıphcsiz hiç merhamet duymadan 
kimbilir ne büyük tehlikelere sü
rüklemekte bir an tereddüt etmi
yeceklerdi. 
Tuhumı tayyare ile Stokoolıne 

sevkedileceğimizi benden gizleme
mişti. Oradan kimbılir nereye?. 

Bize bu vaziyette kim imdat ede
bilirdi?. 

Bu garip adamlar n elinde 'belki 
de muhakkak bir ölume slırüklen
mcktt>n nasıl kurtulacakt k?. 

Siir'aUe yol almakta olan oto
mobılde, otomobilın koltuguna 
yaslanmış, solgun yüzile derin de
rin uvumakta olan Annaya baka
rak, bunları dü üniı)ordum. 

Bir aı alık içımde o ka.lt:- şid
detli bir isyan hissettım ki hemen 
dönüp taban ... as nı biiğrüm0 d cr:·u 
tutm.ıkta ohm jaı.>on muhafızı

mm elinden tabancasını almayı 
ve silahla ışi halletmeyi bile dü
şüncltim. 

Fakat, bu tehlikeli hareketle bel
ıu ben kurtulabılirdım. Ancak An
narun kurtulnıasına imkin ola
mazdı. 

Onun için bu delice tasavvu
rmndan vazgeçmek ve ne olacağı
nı, nereye gideceğimizi beklemek 
kararını veı mekten ba§ka çare 
yoktu. 

Fakat tam bu esnada idi ki oto
mobilin etrafında ansızın bir ça
tırtı koptu: 

Bir yaylım ateş!. 
'Müteahhidi nam ve hesabına 20 ton Tuhumi benim tarafımdan ateş 

balık yağı 8/5/941 gunu saat 11,30 da ediliyor zannile hemen tabancası-
pazarlıkla satın alınacaktır. Muham- .. .. 
m"n bedeli 10.000 lira olup kat'i temi- nı çekmiş ve de~etle büyumuş 
natı 1500 liradır. Şartnamesi her gun gözlerile arkas na dönerek ateş ' 
komisyonda görulebıl r. İs1eklilerin etmiye hazırlanmıştı. 
bellı gün ve saatte Fındıklıda satın al- Fakat yannnızdaki japonlar ja-
ma komisyonuna ,:ımeleri. c3444> ponca birşeyler-bağnşarak otomo-

Beher kilosuna 10 kuruş fiyat tah- bili durdurdular. 
m!n cdılen tl küdar clhetı için ıo ve Yaylım ateş tekrar işitildi. 
İstanbul ciheti için 20 ton ki cem'an Otomobilin durmasile japonla-
30 ton taze bakla 12/5/941 gUnü saat rın cümlesinin dışarıya brlayıp 
ıı df! açık eksilt ne ile satın ı:lınacak-
tır. Muhammen bedeli 3000 lira olup kaçmaları bir olmuştu. 

Muhtelif eb'atta 1850 9/5/491 Cuma ilk teminatı 225 liradır. Şartnamesi her Fakat, muvaffak olamadılar. 
metre milCllbı kereste gUnil saat 11 de '8050 ns3 4

'
111 stın komisyonda gorülebilır. Her lki Zira, Polonyalı askeri bir müf-

23 kalem ve cem'an 1/5/1141 Cuma IÜ· cih tin baklası ayrı ayrı taliplere ..:ıı- t b'l' k t · lara 
41878 Kg. Demir nü saat 10.30 da 11880,95 1641,08 ihale eclıleb lir. İstekUlerln bellı' "'':: reze o omo ı ı uşa m~, Japon 

lzal ı:..•--'1 "''n ve saatler- ...... silahlarını çevirmic:ler, başta Tu-Yukarda yazılı demir ve keresteler b arında ı.,.,.c.ı-ı en ... ve saatte Fındıklıda satın alma ko- -s 
de Askeri Fnbrıkalar Umum Müdurluğü Merkez Satınalma Komısyonunca pa- misyonuna ge,melerl. , 3246> humi olarak üç japonu da, ellerin· 
zarhkla ihale edi ecekUr. Taliplerin mez.kiır liln ve saatte komisyona müra- ---::'.'"'--~------- de taban<:aları olduğu halde, elle-
caatları. c3376> + Göz Doktoru • rini havaya kaldırmışlar, oldukları 

...,.. Nurı· Fehmı· Ayberk yerde kalmışlardı. Bu o kadar ani Muhtelif Eb'adda 10 metre mlU.bt aı. b1141ıılt temnıfla 
Mııhtrlıf Eb'adda 300 mettt mikabı dıt hada.il ll•IMı .oldu ki, evvela gözlerime inana-
65 aeıet muhiellt eb'a.ida 9,477 metre mikabı dJt budak alaeJ Haydarpap Nümune hutaneal mamış, rüya gördüğümü zanne-

aJınaeak. Göz Mutehasııısı diyordum. 
Tahmin edılen bedeli «21268> lira • 62> kuruş olan cins ve rn klan yukar- Ko11arı.m bağlı olduğu için müt-

da yazılı tomruk ve k rt' te Askeri Fabrıkalar Umum Mildürltiğ Merkez ~- istanbal Beled~e lı&l'fm. Saat his bir heyecanla ben de yerimden 
tın m Kom syonunca 10.5 941 Cumnrte ı günu ııaat il de P :uır ıkla ilıa e (3 ten BOnra. Tel. %3212 
edılecektlr. rtnaınc P ra w:iır . .Muvakkat temmat c1595> lira cl5> kuruş- iıiw•••••••••••••~il fırladığ m halde ne Annaya yar-

dnn edebilmiş, ne otorn<>bılden i-ur. c3377> 

tir. ŞartnamP!:l her gün komisyonda 
görülebılir. İs1eklllerın ilk temınat o
lan 60,75 lirayı herbanııı b'r malmil
dürlüğune yatırarak o ıUn ve aatte 
komlsyonoa bu!unmaluı.. c3173> 

Devlet renıiryalları n Limanları işletme U. iılaresi laJları 1 
Muhammen bedell 1 000 (Dokuz btn) Ura olan 20000 adet yerli Amerıkan 

bHinden mamul kum torbası 15/5/!Hl Perşembe gUnil aaat 15 de kapalı zarf 
mulu Ue Ankar d İd re blnasınad Atın alınacaktır. 

l!"Pm--11 DOKTOR---~ 
Feyzi Ahmet Onaran 

CİLDİYE VF. ZÜllftEvin: 
MUTEHASSISI 

(Babılil ) Aı kanı caddesi Catal
oğlu Yok şu Kl>şe ba .. ında No 43 

e TAKVİM e 
Rumi ISl'1 
NİSAN 

22 
Yıl Hl Ay 5 

179 
Ricl1 ıa.: .. 
LABia 

8 
V asalı Eaa.nı 
S. D Vakıt S. D 
--·ı---ı 

nc>bilmi.ştim. Fakat otomcıbilin 
pen<:eresınden dışarıda olan ha
disevi görünce harikulade sevin-

. dim. Zıra, Polonya askerlerinin o
tomobili tevkif ettiklerim hemen 
anlamışhm. 

Bu sevin~le otomobilden kendi
mi d:şarı atacağım. sırada Polon· 
yalı müfrezenin kumandanı oldu
tu anlaşılan genç bir subayla Kon
tun sür'atle bana doğru geldikle
rini görünce hayret ettım. 

Demek ki Kont sağdı ve arka· 

dedim. 
Kont hemen ell r mı 

vnkıt otom bıl n k p uıı 

Konta Anna) ı g t r rn. 
O, Annayı o halde go 

japonlaı ın oldurduklerinl 
derek bır deh et çı lı ı at 
men arka cebınde bu) ut 
banca çekerek japonlara 
tıldı. 

Kontu hemen kolundan 
dm: 

- Müsterih olunuz, JC 
dim. Annaya hiç bır fen 
pılmam~tır!. Yalnız, onu 
ten uyuttular!. 

- Demek öldürmediler' 
- Hayır. Fazla heyecan 

memesi Jçın bır uyku ilacı 
ettiler!. 

Kont o vakit kendıni 
silahını cebıne ko du ve 
ki müfreze kumandanına 
dıliyle bu eyler SO) lediit 
ra bana döndü: 

- Rica ederim, biz 
larla meşgul olmıyal m!. 
vela Annayı kurtaralım!. 
tekrar otom bılc girinız!. 

- Konta gulerck: 
- Şimdı de siz mi te" 

yorsunuz!. dedim. Maam 
bizi tehlıkelı bır 5 bett n 
dığınız için teşekkür e 
burum!. 

Kont: 

- Oh!. Bana te ekkür 
niz!. Çünkü ben de vazif 
pıyoruml. 

Dedi. 
Kendisi de otomobile a 

fi>re: 
- Geriye. Son sür'atle 

vaya!. emrini verdi. 
Filvaki Varşovaqa Arırd1' 

hal Varşova şehir hastan 
türdük. Hemen uyandırdı 

Anna Kontun bızi ku 
duğunu görünce adeta buo' 
memnun olmadı. 

Fakat, zavallı, bedbaht 
bundan çok daha buyük 
ketten bihaber bulunuyo 

Zira kendisini muayefll 
hastane doktorları, hep' 
son derece elım bir haber 
lerdi: 

,Ann:>n1n lrAnın•n J'Arinblt 
de zehirlenmiş olduğunu .fi 
<H ınt ha tanevc getırmktt 
kalmış olduğumuzu sövl 

O vakit ne yapaca ımı 
Drlktorlara japonun h 
söyliverek Annan n hemerı 
yat edilmesi ve kurta 
yalvardtrn 

Biçare Anna hemen o 
meliyat edildi. -' 

Fakat apandi it bağ rsar..ı 
nu1an esrarengiz m 

eridi ı ve but' n ' cud 
hirledı i anlaş ldı. B ht 
o amelıvattan bır d ha 
uy nmadı. 

Bılenlerin idam edildili 
bir mücadelede, bu suretle 
olduğunu bilmeden idam 
olan Annanın muk::ıddes 
üzerine ebedi hurmet ~ 
kovarak, bu masum insa~~ 
ban nı bir defa daha hu,--
ederi~. 

-SON-

Bu işe gırmek istıyenlerın 675 (Altıytiz yetmış beş) liralık muvııkkal te
ıninat ile kanunun tayın eltığl vesikalan ve teklitlerinı .,-ııl ıun saat 14 e kadar 
ıtomisyon Reislığıne vermelerı lliz.ım dır. 

Şartnameler para ız olarak Ankarada Malzeme ~. Ha)'darpapda 
Tuellilm ve Sevk Şe!lltındao dalıtılacaktır. c3315> 

MAYi S 

5 
5 53 Ga.e. 9 44 

13 11 ötıe 5 Ol 
17 04 hındı 8 5~ 
2009 1200 
21 ~5 Yaıla 145 

Devlet Denizyo'lan isletme U. Mu1ürlünn ilanlan 
+ ... 

Muhaımnen bedeli (1400) Ura olan 5000 ktlo b\llaşık ?e sair fşlet'de kullanı
lan sabun (20.5.l!Hl) Salı günil saat 11) on bırd Haydarp: da Car bi.oa-
81 dahillndekı komısyon tarafından açık ek ıltme u ulıyle satın alınacaktır. 

Bu işe ıırmek lstiyerı)enn (105) lira ık mu'l:akkat teminat ve kanunWl tayin 
ettilı vesalkle birlikte eksiltme ~il 1& ltine kadar lcomis;Jona müracaatlan 
)bundır. 

Bu işe alt p.rtııameler Jgmı.lqondaııparıwz olarak Qaiıi&lmaktadır. cS38!b 

Pazartesi ~ 56 imsak 7 ~7 

Sahip ve Başmuharriri: Etem İzzet 
Benice • Neşriyat Direktörü 

Cevdet Karabi!ıin 

Adalar - Anadolu - Yalova hattı 
ilkbahar tarife 

S ~ Ml Puarteısl ınnnnden itibaren Adalar - Anadolu,... 
hattında İlltbehar tarlı tabilı: olunacaktır. 

YeDl taııu. ıaeı..ıere alımı,tır. (~) 


