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Zaferin üzerine kelleıini 
lı.oyan Çörçil'in Akdeniz 
ltarbi hakkındaki kat'i · 
temini bu yoldaki bütün 
tüphe ve tereddütleri 
izale edecek mahiyette
dir. O halde İngiltere
nin ıon mukavemet Ü· 
midini kaybetmeden Ak
deniz, Orta Şark ve Şi
mali Afrikadan çekilmi
Jeceğine ve bütün ııay• 
retini bu cephedeki har• 
bi kazanmıya aarfedece
iiae iııaaabiliriz~ 

J 
~: ETEM iZZET BEINCE 

4.ıram ve Lerdlar Kamarasında· 
~ llliinakaşaların, Çörçil ,,. Ede
~ izalıa tının ea uıteresan nokta• 
~llldan bizi de Akdeniz harbi 
"'tf!smda İngiltereain ae yapa• 
~lnııı ,,. ne yapabileceğinin an· 

e ~ılnıası oldu. Yuaanistandaki 
'ıiyetten sonıa; Almanyaıun 1-
~Ya ile birlikte, Akdenizi tek cep
~ telakki ederek umumi ltir ta· 
~tuza bazırlandıklan artık ta· 
"'ltkuk •tmişti:r. 
/ıı llaşta Loid Corc olmak izere 
i riliz :ıfkarı umumiy••inin bir 
lsırunda 'Ve diğer efkarı umumi· 

>tlcrde, be vaziyet karşısında ba· 
~tereddüt ıre §fiphelerin ıııyandı· 
L lnuhakkaktı. Tereddüt ve §Üp• 
~ler ıu noktada toplanıyordu: 

- İngiltere Amerikanın harbe 
llrınesine, bava, deniz vı;. karada 
ı.,•ntz kabiliyetine sahip olma· 
llııa kadar; Alman savletleri kar-
~'IJıda hafif müdafaalarda bulun· 
~lyı tercih ederek acaba icıı~ın
l ı\kdenizde, Orta Şark ve Afri
"ldakl mevzilerini de terkedecek 
'ti?, -

1 llu §iipbeye düşenler tereddüt
~tinin mesnedini yine İngiliz 
( lşvekilinin muhtelif nutukların· 

t 
'i.• buluyorlardı. Çörçil; bilhassa 
ı._ llıınn felaketinden sonraki nut
•Qııda: 

~·- Almanya her yere, hatta Hin· 
l IStana kadar gidebilir. Fakat, 
~ll'İliz adalan alınmayınca ve 

1.1tYanus harhı kazanılmayınca 
"''l(iltere mağlup edilemez. 
l:ıyordu. Bu sözlerden İngiltere· 

'lıı asıl taarrıni vaziyetini iktisap 
:diııciye kadar; yalnız İngiliz a
•sıııın muhafazasına ve Okya

'Qslar muharebesine ehemmiyet 
~treceğini ve her kaybettiği şeyi 
~llradan ve toptan almak kararın· 
a bulunduğunu ve Alınanyanın 
'-Y•flaması için yayılmasını karlı 
'-Ydığını sananlar oldu. Loid Cor· 
~ıı sözlerinde dahi bu za.n ve bu 
tfsir vardır. Fakat, Çörçilin dün 

t•t ettiği 11Utuktan, bilhassa an-
.fıhyor ki, İngiliz Başvekili bu 

tlitııleleri hep: 
- Der yerde ve her tiirlü im· 

(Denmı 5 ine! Sahifede) 
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YAKINDA 
SON TELORAF'ta 
BAŞLIYOR 

ONUN 
HAYATINI 
Anlatıyorum 

~--~~~~~~~~~.J....l 

Yazan: Haluk Cemal ~ 
lhı _,. bir ha.ıra! -..UIU de· 

tııır.r. HaJ"Ollm t.. lt....ıisl, IM>r 
elin· cöl'tlölünüz lıadm, aiıdt 
~ ııolı lıısaıılarda.n en ta:rımı 

~lı:at tipi r.ışalıuıla.nbıt baıı
lo.tııı.ın do,iru ve l&hlh ıııace· 
1'1anılıl' .. 

Aşk, iğfal, zevk, lfilaı, mah· 
l'Umiyet, iztırap, saadet ve Ö· 
lnürlerin tüken~i.. 

YAKINDA 
; ı=.. 1 1 1 1 1 1 1 

400 esir aldı 
Baıradan lnglllz 
bava kmvvetıerl
ne yardım geliyor 

Kcıhi..e 8 (A.A.) - cB.B.C.• 
Hava ıı.m umı.i karargahının 

dün neşrettiği tebliğde İ•gf.. 
Uz bombardıman tayyarele<'i
ı&in M oskaral Ra§id frak 
tayyare meydanı.na fiddetle 
hücu.m ettikleri..! ve bir han. 
sıarın tamamen iahrip edildi
ğini bildirmektedır. 1 ni§ yeri 
bozıı.lmuştu.r. Diğer b= tay. 
yare!eT ciddi sıtrette hasara 

Irak Harbiye Nazırı 
Bay Naci Şevket 

ıı.ğartılmıştır. İngiliz tayya • 
releri hiçbir mukavemet gör. 
memi§lerdir. 

(Dev- 5 inci ııa.hlfed8) 

MİLLİ ŞEF 
Oarp vllAyetıerlnde
k ı ı e yabatıerladen 
Ankara'ya avdet 

buyurdular 
Ankara 7(A.A.) - Reisicu.mhtı.T 

ismet lnönü, Garp vilayetlerinde 
icra ettikleri tetkik seyahatinden 
bugün saat 12 de Ankcmıya avdet 
bu~rmuşlardır. __ _,,_ __ _ 
Örfi idare komuta

nının bu 
saba h ki ziyareti 

Örfl İdare Komuianı General Ali 
Rnza Artunkal bu sabah saat 11 de 
Yıldızda Polis Okulunu ziyaret etmi$
tir. 

Almanya işgal 
masraflarını 
azaltıyor 

Amiral Darlanıa Pa
rlstekl görüşmeler
de anlaşmalar oldu 

\ 
""'' 

1 

1 

ltal;vıınlarm Ubyada lı:aylen oyarak vücude setirdikleri 
hastanelerden )Jirinin methali 

Raşit Alinin Avusfralgalı
kuvvetleri bek /ar Tobruk'u 
leni/en yardım müdafaa ede
gelmediğinden cek vaziyette 
fena vaziyette _bulunuyorlar 
ırakta askeri ha
rekat değil, sevkı
yat yapıhyormuş 

Kahire 8 (A.A.) - Habbaniye
ye daha fazla kuvvetler getiril • 
mektedir. Petrol tulumba merke
zini zaptetmiş olan Raşid Ali kuv. 
vetlerine mensup bir karakol tes· 
!im olmuştur. Bu dünk:.i tebliğde 
de bildirilmişti. 

Kahiredeki askeri mahıfiller 
Iraktaki faaliyeti askeri harekat 
değil, sevkiyattan ibar~t tel§.kld 
etmektedirler. 
Raşid Ali taraftarları Irak or. 

(Denmı 1 - -.,.fada) 

Avustralya ordu
su kumandanı 

bunu temin ediyor 
Sidney 8 ( A.A. ·)- Avustrolya 

Harbiye Nazırı Spender Cl§ağıdaki 
beyanatta bulunmuştur: 

c- OrtCl§arktaki Avustraıya ku
mandanı ve lngiıiz kuvvetıeri 
BCl§ku.mandan muavini Ge<ıeral 

Blamey'den Avustraıya kıt'alan· 
mn Tobrukıı. müdafaa edebiıecek 
tJaZiyette olduklarını bana temin 
e<Mın bir mesaj aldım. 

l 1'1141flsn düşman ilk müdafaa 
hattının bi,. kısmına girmi§ ise de, 

(Dewmı 5 ıne! Salılfede) 

Avam ve Lordlar Kamarasında verdiği izahattan sonıa tam bir iilinat 
kazanan İngiliz Baş vekili Çörçil 

Bir otomobil, Harbi
yede iki Akademi ta-
1 ebesini parçaladı -

Vişi 8 (A.A.) - Resmen tebliğ 
edildiğine göre, Amiral Dadan i,e) 
Alınan askeri makamları arasında ' 
yapılan müzakerelerden sonra a. 

Şolörfln kaçak olarak gizlice çalıştığı ve 
polise görtlnmemek isterken bu müthiş 
kazaya sebep olduja anlaşılıyor 

(Deva.mı 5 incl Sahifede) 

Rodosta bir 
hava meydanı 
bombalandı 

Kahire, 8 (AA.J - cB.B.C.> İngiliz 
tayyareleri Rodosta Kalata hava üs
süne hücum ederek büyük yangınlar 
çıkarmışlar "" ciddi basar ika etnü,ı
lerdir. 

Hudutta bir 
Irak karakolu 
zaptedildi 

Beyrut, 8 (A.A.) - İngiliz kıl'ala
rının Irak ve Maverayı Ürdün hudut
ları arasındaki Rubak isnıindeki Irak 
karakolunu ~gal ettikleri ıannedil

mektedil'. 

Dün gere saat 23 te Harbiyede iki 
ıencin ölümü ve bir kişinin de ölüm 
halinde yaralanmasiyle neticelenen 
feci bir kaza olmustur: 

Taksimden Harbiyeye gelmekte olan 
1582 numaralı şoför Arif oğlu Hasa ... 
nın idaresindeki otomobil Harbiyede 
kaldırım kenarındaki bir tramvay eli• 

BOL ÇEŞİD " TENİ STİL 

MOBİLYA 
Almak veya görmek ist!yenl~r 

BARAÇÇI KAR· 
DEŞLER Limited 

ŞİRKETİ 
Salonlarını bir defa gezmekle tat
min edilirler. 

İstanbul, Fincancılar, Rızapaşa 
yokuşu No. 59/61/63. Telefon 22060 

reğine çarpmıştır. Bu esnada civardan 
kosuşanlar yerde üç kişinin kanlar 
içinde yattığını ve arabanın burdaha~ 
olduğunu görmüşlerdir. Yaralılar sür
atle hastaneye kaldırılınışlarsa da, 
bWl.lardan ikisi aldıkları yaraların te-
1irl7le ölmüşlerdir. Üçüncünün vaz.i· 

(DeTamı 6 inci llQfada) 

Libyadaki ltalyan 
tayyare meydan· 
ları bombalandı 

Kahire, 8 (A.A.) - Hava Umumi 
Kararg<'lıhının tebliğine göre, İngiliz 
tayyareleri Betina, Derne, Gazale, 
Bardi.a, Etbarka tayyare meydanları
nı 5 - 6 Mayıs gecesi boınbardıman 
etmişlerdir. Şiddetli infilô.kl::ır ve bü
yük yangınlar ol.muştur. 

Salı akşamı Malta Adası Alınan 
tayyarelerinin şiddetli bir hücumuna 
uğramıştır. Sivillerin emlakinde h.a
sar olmuştur. Ada üzerinde üç Alman 
tayy;ıresi düşürülmi.istür. 

Tobruk'taki ! 
• 

Alman-ltal-
yan tazyiki 

• •• 
gevşemış go-
rünmektedir 

Almanlar nakliye 
tayyarelerile iaşe 

ediliyor 
Kahire 8 (.A.A.) - Askeri meh: 

filde beyan edildiğine göre, Tob. 
rulı: üzeriııdeki Alınan • İtalyan 
tazyiki gevş~ görünmektedir. 
Geçen hafta düşman müstahkem 
mevkii almak içiıı, büyük bir gay. 
ret sarfetmiş ise de, hiçl:ıır netice 
elde edememişlerdir. 

1 myısta. nüsme.n _p;]ıe bcm:ı-

Orta Şark Avustralya kıfalan 
Kumandan General Blamey 

bardımaa tayyarelerintn yaptık. 
ları taarruz ile 3 mayısa kadar ta
kip eden diğer günlerdek; taar • 

(Dewmı 5 ine! Sahifede) 
--o---

Amerikan harp 
malzemesi behe 
mehal emniyetle 
gönderilmelidir 
Nevyork 8 (A.A.) - Geçen Cum
hur Reisi intihabında Ruzveltin 

· rakibi olan Vende! Vilki dün bir 
nutuk söyliyerek, Amerikan harp 
malzemesinin İngilrereye em.ni • 

yetle gönderilmesini istemiş ve de· 
miştir ki: 

•- Bu emniyeti temin için, ka. 

file sistemi, hava devriyeleri ve 
saire, her ne vasıta olursa olsun 
müracaat etmeliyiz.• 
Dünyanın tarihinde hiçbir mil· 

let Amerika kadar kuvvetli ol • 

mamıştır. Bir kere karar verdiler 
mi, hiçbi rmH!et bu kararın ta • 
hakkukuna Amerika kadar emin 
olamaz. 

Talim için silah 
altına çağırılanlar 

Sevk gününü geçirenlerle 
bunları saklıyanlar 

hakkındaki hükümler 

Kendllerlnl çalışıyormuş g ı b ı t e c i ı e 
tAbl tutturanlar olursa bunlar da ka
nuni takı b ten kartuıamıyacaklardır 

Şehrimizde ve Ört! İdare bölge
ainde bir taliin devresi için alWı 
altına çağrılan gayrimüslim va
tanda~lar şevk ile bu davete lca· 
bet etmektedirler. 

Yalnız, haber aldığımıza &öre 
bu ara tek, tük bazı kaçamaklar 
olına.kta, bazı kiınseler vaktinde 
teahhürsüz davete icabet etme
mektectirler. Halbuki; askerlik lı:a· 
nunu bu ,e:ibller veya sevk gününü 
ceçirenler hakkında ağır cezai hü· 
lı:ümlerl muhtevi bulunduğu gibi 
ayrıca İstanbul; örıı İdare mm· 

/1 

1 

takası dahilinde olduğundan bö7-
Jıeleri hakkında, askerlik kanunu
nun mülahaza ettiği cezalardan 
başka Ört! İdare Kanununun Ko
mutanlığa bahşettiği salaJıiyetıer 

ve tedbirlerin de tatbik olunabile
ceğini hatırlatmak yerinde olur. 

Kanunun gizlenme1 takipten u-
2.ak kalma gibi çarelere başvuran
lardan başka; bunlara yataklık et
miye tec:ebbüs edecek olanlar 
bakkkında da ağır cezal:ırı dmir 
bulunduğunu bildirmeyi de lü-

(Devamı 5 inci sayfada) 

J 
Çörçile göre, harbin neticesi Ok
yanuslarda alınacak _diye, Orta 
Şark ve Akdenizdeki lngiliz haki
miyetinden ve bu bölgede har be 
devam etmekten vazgeç i 1 eme z 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 

tibya Cephesinde : 

İki taraf orduları da yeni ınu. 
ı. a rebeler için mu vak kat bir ha· 
zırlık devresine girmişlerdir. fı-; 
taraıf da takviye kuvvetleri al • 
maktadır. Yalnız tayyareler, bu 
ttal<vôye kuvvetlerinin varış ÜS· 

Bir damat, balta 
ile uyuyan ka
yın pederinin 
kafasını kese-
rek öldürdü ! 

Katil genç aynı bal
ta ile ka1aanasım 
da 611m ballnde 

!erini ve muvasala yollarını bom. 
bardımana ckvam ediyorlar. 

Bu münasebetle İngiltere Baş
vekili Bay Çörçil'in son .nutkun.. 
dan Orta , nrka, Af 'ka ve Akde • 

nizdeki İngiHz askeri maksatla • 
nna dair mühim şeyler öğrenmşi 

(Deva.mı: 5 inci sayfada) • 

Ege Adala
rını 7 000 Al· 
man paraşüt
çüsü işgal 

etmiş 

atır yaraladı ı 

I•ht• at mU az af Evvelki ıece Yalovada feci bir 
ıy t V Z cinayet işlenmiştir. Yalovada tuğ· 

Berlin, 8 (AA.) - Ege Deni· 
zi.ndek:i bazı adalann Alman pa
raşütçillerl tarafından ~gaı edil
diği öğrenilmistir. Bu adalara 
cem'an 7000 Alınan paraşülçilsil 
hıdirilnll,ıtir, Almanlar ayni za· 
manda paraşüUerle top, küçük 
tank ve harp malzemesi de indir
mi~lerdir. 

erlerin husu si, 1-==•<Dev_.aıım=s mc;=s•ahlf•...ıe=ı ========--
resmi işleri 

Bunların nasıl ta· 
kip edileceği bak
kı n da bir kanan 

hazırlandı 
Seferde ve hazarda silMı altına 

alınan muvazzaf ve ihtiyat eratm 
hususi, resmi işleri hakkında ye
ni bir kanun layihası hazırlanarak 
Büyük Millet l\feclisine verilmiş
tir. 
Liıyhaya göre bu kabil erat res· 

mi, hususi her nevi işlerini idare 
etmek, icabında leh ve aleybleYin
deki davalarda kendilerini temsil 
ve bu haklarını istimal etmek Ü· 

zere istedikleri herhangi bir şah
sı tevkil edebileceklerdir, 

Bu gibilerin bazırlıyacaklan ve
kaletnameler kıt'a komutanları 

tarafından tanzim edilecek ve her 
türlü puldan, rüsumdan muaf tu· 
tulacaktır. 

KISACA 

HAKİKAT NEDiR 'l. 
Son günlerde bazı vatandaş· 

lar şöyle soruyorlar: 
•- Artık harp gelmiyecek· 

miş, filiın devlet adamları da 
bizimle dostluklarmdan bahset
mişler .. Doğru mu? •• 

Bir başka vatandaş §iiyle ılİ· 
yor: 
•- Fakat, devlet milli mü.· 

dafae ve emniyet tedbirlerini 
her gün bizaz daha arttırıyor, 
sür'atleştiriyor, bu ne demek?• 

Bir başkasının şöyle konu,. 
tuğunu duyuyorsunuz: 

..._:Ortalığa bir sükfınet gel· 
di. Galiba harp yok .. Çoluk ço
cuğu Anadolııya göndermekten 
vazgeçtim .• 

Bir gün, aklıevvel sandığınız 
bir ahbabınız size şöyle diyor: 

•- Herkese bir enıniyet gel
di. İnşaallalı Türkiyenin harbe 
girıııcsini intaç edecek bir va
ziyet bosıl olmıyacak.• 

Bu ve buna benzer mütalea· 
lar, bir tek vatandaşın yanlış 
görüşünden başka birşeyi üado 
etmez. Önümüzde haftaların, 
ayların, hatta senelerin aziz 
Türkiyemiı.i ne gibi hadiseler 
'l'e hakikatlerle karşılaştıracağı• 

Dl bitmiyoruz, Devlet, elinde 

bulunan bütün vasıta ve im· 
kilıılarla vatan mildafaasma ha
zırlanırken, bütün 'V8tand3şlu 

da kendi iUerlerine düşen vazı. 
feleri yapmalıdır. 

İstikbali bütün hakikat çizgi. 
lari görmenin imkan ve ihtimali 
yoktur. Yanlış vehim ve tehli· 
keli nikbini h:ıvasma kendimizi 
kaptırmıyalım, 

Türkiye, her türlü ihtimalle
ri gözönünde tutarak bazll'la• 
nıyor. Devletin aldığı, almakta 
olduğu biitüıı tedbizlere ayak 
uydurarak, hadiseleri dikkat ve 
teyakkuzla takip edelim. 
Vatandaş; şayia ve propagan-

dalara aldanma!, • • 
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SELAMI iZZET 

VE MÜDAFii 

İkdam refikimizde cNa
Molla'nın kö,eıi• ni yazan 

arkad&f, geçen gün, Selami 
izzet Sedeıin ıporla miina ... 

betine dair karaladığım bir 
fıkrayı komik bulmut·• · 

Komik, diyor.. Olabilir, 
ya .• Zaten, espri yapmak id· 

diasında değil miyiz?. E.
pri'yi biraz derinleıtirineniz 
ınudbike, (bilmem mudhike

nin milnaıı, o ıütun muharri· 

ri tarafından malüm mudur?) 
A:r. daha dalarsanız, komedi 
olur. 

8 MA"l'e IM1 

. 
Fıçıcılığı 
teşvik 

Teneke yerine kulla
nılacak fıçıların ima-
1 atı arttirılıyor 
Yapılacak mayi madd.,ler ibra· 

catı için dahilde fıçı imali hak • 
kında yapılan tetkikler müsbet bir 
vekilde neticelenmiştir. 
Yakında şelırimızde büyük bır 

fıçı imal.ithanf!Si kurulacaktır . .Bcı 

imalathanede yapılacak olan u· 
cuz, boy boy, fıçılar teneke yerine 

dahilde df! kullanılacak \"e ıçleri... 
ne zeytınyaf(, sadocyağ, sirke, şa· 
rap ve diğer mayi maddeler kona.. 
bilecektir. 
Diğer taraftan fıçı •malatı ile 

uğraşan küçük sanayı erbabını hi
maye ve fıçıcılığı teşvik etmek 
iç.n de tedbirler alınması karar • 
lastırılmı.stır. uNane Mollanın kÖfelİ• 

inde çıkan bu fıkranın ıon 

cümlesi, lüzumundan fazla 

laübali tiplerin, yazarken de
ğil, yalnız konu§urken kul· 

landığı bir argo ile nihayet 
buluyor. 

1 
1 K'OÇtiK BABEBLEB 

1 ViLAYET oe BELEDiYE: 
1 

Selamiyi tanuım, kibar, 
nazik bir zathr. Eğer, doa

tumuz, kendisinin bu ıeki de 
lııan kullanan bir müdafii 
bulunduğunu duysa, kimbilir, 
ne kad"1" üzülecektir. 

Bu müdafiı, Selamiye aıla 
yakıştıramadım. 

SARIYER VAPUR 

iSKELESi 

Balıkçıların, Şirketi Hayri• 
y~ aleyhine açtığı davanm 

naaıl olup ta aekiz ıene ıür
düğüne hayret etmekteyim. 

Balıkçılar, balık avına mini 
oluyor, diye, Sarıyer Vapur 

iskelesinin timdi bulunduğu 
mahalden kaldırılmasını iste
miıler. 

Mesele ve iddia bu .. 
Vapur iıkeleainin, balık a· 

Tina zarar vermediği yolun• 
daki karar tam aekiz sene so• 
nwocla 'l'eriliyor. Deme , .e
kiz tenedir, zavallı Sarıyer 
Vapur lıkeleai bir maznun 
haliııde İmİJ ! Acaba, Boğazİ· 
çinin bu tirin köyü, bu üzün· 
tü dolayııiyle mi aararmıı, 
derıiniz! 

BEŞ ON LiRAYA 

•BE.ş ON FABRiKA 

Bazı doktorlar varmıt ki 
l:>et on liraya, koca bir fabri· 
\<at;llll hekimliğini deruhte e
diyorlarmıt ! Bu naııl it, de
meyin.. Bet on lira maqlı 
bet on fabrika oldu mu, e
peyce bir yeküu tutar .. 

Pek ali., bu fabrikalarda 
çallf&D yüzlerce ve belki de 
binlerce kitinin sıhhati ile na· 
aıl yakından ali.kadar olabi· 
liyorlar, diye soracakıınız .. 

Fakat, unutmayın ki, bir 
çok yerlerde, bir ço k zaman
larda aıbhi muayene, b ir ta· 
lum kağıtları, raporları d ol· 
clunıp imzalamaktan ibaret· 
tir. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 53 

* Partt kongresınde tesl>ıt edi· 
len halk dı!eltleri kaymakamlar 
tarafından tetkik edJmiş \'e netı. 
cel-er BelecLyeye bildırilmı~tır. Bu 
sene yapılma ı icnbeden duekler 
Belediye tarafından incelenecek 
ve hazirandan itibaren yapılması 

gereken işler için tahsisa\ ayrı· 
lacaktır. Bil1lassa su ve parke 
yol ınşası ile bataklıklann kuru. 
tulması bu sene bitirilecektir. * Beledıye Mısırçarşısının tan· 
zimi için yeni bir proıe \'Ucude 
getirilmesıne karar vermiştir. Ev. 
velce tanzim edilen proıenin Mı· 
sırçarşısında tadıliit ıcap ettirdiği 
gfirülmüştür. Dünden itibaren ye., 
ni prOJ<' üzerinde çalışmalara baş
lanmışlt• * Tramvay İdaresi gümrıik • 
!erdeki bandajlardan elli tanesini 

almış ve bunlan torna etmeğe 
başlamı~tır, Yeni bandajlarla hem 

bir çok Lrabaların seferden kal • 
dırılması önlenmiş hem d<' yeni 
arabalaı· sefere alınmıştır. 

TiCARET ve SANAYi: 
~ -* Dun 1~tanbuldan 700.000 li. 
ralık ihracat yapılmıştır. Bu me· 
yanda Almanyaya deri, nohut, 

kuşyemi ve tiftık. İsvıçreye susam 
ve fındık ihraç olunmuştur. 
* Son günlerde şehrimizde 

mahlut kahve satışı çoğalmıştır. 

Flat Mürakabe Komisyonu <'li • 
ketle mahlüt kahve satışma mü· 
saade etmiştir. Fakat fındık ka. 
buğu ve emsali sıhhate muzır şey· 
!er karıştırılmıyacaktır. * Irak hıidı::eleri üzerine Bas. 
rada kalmış olan mallann ve mo
tôrlü vasıtaların İran yolile nl'::m. 
leketill' 'ze getıril.mesi kararlaş • 
tırılmıştır. 

MÜTEFERRiK: 

* İz.mir Vilayeti herkesin ha. 
ziran sonuna kadar evinin bahçe· 

sine sığınak yapmasını mecburi 
tutmuş ve bunu bir beyanname ile 
halka ilan etmiştir. 

* Ankara Doğum Evinde Bay. 
burtlu 35 yaşında Külhangül .is • 

min<ie bir kadın bir batında ikisi 
kız, biri erkek üç çocuk doğur • 
muştur. Evvelce 9 çocuk doğur· 
muş olan anne ve bu çocukları da 
sağdır. 

KOLK Ol.·A 
Müellifi : Nizamettin NAZiF 

- Liı!fen bir şampanya! 
Bann ustılnık ıçı !>eşer, onar 

brabklarla dolu iki tep:;i görü • 
liıiyordu. Kız şampanya kadehini 
uzat.rken Naci de pantalonunun 
cebinden çıkardığı bir tomar bank· 

nottan bir ell.llilı: seçerek tepsiye 
tırlattı. ve dudaklarını kadehe değ. 
41i:rıneıle çekmesi bir oldu: 

- Teşekkür ederim bayan ... 
• dPdi • keskin ve soguk Tam is· 
Wlği:m gibi. 

Gözlerin genç kızın gi>zlerine 
4ikmişti. İstıyen bir erkek bakışı 
ile. .. 

Genç kız bu bakışa Jiıkayt ka. 
ı.ıı-crığını anlatan bir tavırla: 

- için.iz de bir kwh daha ve
. eiendim .. 

Dedi ve keGdiııindeA içki ia~ 

bir iki fraklının arzusunu sür'atle 
karşıladıktan snora tekrar gence 
döndü; 

- ÜOV\"V •• Pek yavaş içiyor • 
sunuz.. Naf'le .. Sızden fazla pa. 
ra alamıyacağım. 

Bu sözler Naciyi güldürdıi: 
- Oh bayan ... Ben ise gönlumü 

almanızdan korkmuştum. 

Genç kız kıpkırmızı kesildi. Bu 
renk, hicabın rengiydi. Ne güzel 
olın~tu yarap! • 

• Fakat Naci bu güzcllıği uzun 
m det seyre imkan bulamadı. 
Zira tam bu sırada kulağının di. 
binde bir ses şöyloe mırıldanmıştı: 

- Yağma yok, kmrnızı sana 
yedirmeyiz. 

Ve dönü~ Rezunla burun bu· 
ruıta ııeld.i. Güzel kadın gözlerini 

Son Balkan harekah dolayısile, 
dfuıya matbuatında ve bu arada 
Türk gazetelerinde görülen bazı 

dostane tenkitlere cevap vermek 
miliadilc, bır İnı;ilız Gcnrali, 
Londra radyo unda tiirkç bir ko
nuşma yaptı. 

Sayın ve dost Generalin bu na
zik ,.e dostane ~ö1.lcrinden bizim 
çıkardığuruı.: mana uı!ur; 

:'llüttefik ordular a. kt>r \'e mal
zeme itibarile cephelerde henüz 
faikiyeti temin edemcmi~tir, Bu 
sebepten dolayı, şiıudi)e kadar 
muhtelif harekat sahnelerinde, 
geri çekilme hareketleri yapılmış· 
tır, Bunua en .son misali Yunanis
tandır. 

İngiliz Generalinin verdiği i· 
zalıata göre, Büyük Britanya he· 
nüz 193~ e)liıHindcnbcri harp için 
hazırlanmaktadır. Mihver devlet· 
teri ise, yıllardanbcri hazırlanmak
ta, bir çok 1D-0tôrize ve zırhlı bir· 

likler vıicude getirmekte "e ha· 
\'a kuvvetleri yapmaktadırlar. 

İngillercnin daha evvel hazır
lannıa),şının sebebi, dünyada sulh 
ve miisalemet arzusudur. 

Bu iddialar doğrudur. Alman· 
yanın, ilk hareket s:ıhalarından 
biri olan Çekoslovak hadi~lerin
de dahi, müteveffa Başvekil Çem
berlaynin, sulhu kurtarmak ıçtll 

nasıl gayretler sarfettiğini hep 
hatırlıyoruz, 

Fakat, biz, demokra i ceph~i· 
nin bugün karşılaştığı müşkülleri 
şu sebeplerle izah ediyoruz: 
1- Harbe takaddüm eden yıl· 

!arda Çemherlayn diplomasisi bir 
çok hatalar yapmıştır. 

2.- İngiliz Entellieens Servisi, 
mihver devletlerinin nasıl hazır
landığını layıkile öğrenememiştir. 

3- Mihver devletlerinin nasıl 

geniş bir istila programını tahak· 
kuka başlamak üzere bulunduğu· 
nu farkedemiyen Çemberlayn hü
kumeti kendi kendini avutmuştur. 

Eğer. İngiltere, hadiseleri ön· 
ceden tnkdir etmiş olsaydı, sonsuz 
ka;ynak1arına ve geniş teşkili.ıtına 
dayanarak, elbette hazırlanacaktL 
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Her evde ekipler kurulacak -
Kazalarda kurslar açılıyor 
Şehrimizd pasif korunma esas· 

!arının ica!1larına ı;ore zikzaklı 
sığ nak ve sıpcr iruıasına başlan· 
mı;tır. Evlerde yapılacak pasif 
korunma teşkilatının tevsi. ve bu 
!!ilerın yenı baştan tetkiki için fa. 
aliyete geçılm tir. Her ev \'eya 
apart manda bir korunma amiri, 
bır irtibat \'e cözct eme eri seç • 
Jecck, yar. n ekı )i \rilcude gc•ın· 
tccektir. Du meınurlar kendi va· 
zifeleri üzerinde rassasiyelle du
racaklardır. Korı;'lma arr.irı, yan· 
g•n söndürme \'esaitın. ve sıhH, 
tıbbi nalıemeyi tedarik <'decek, 
yivecek ve içecekleri zehirli gaz- 1 
l· lan korumak için tedbirler a· 
Irakt.r Tahrip edile<"ek elektrik, , 

su, havagazı ve kalorifer tertiba· 
tını icap ettiği zaman tamır ıçin 
lüzumlu olan malwmeyi ev veya 
apart. manda hazır bulundura· 
caklardır. Ev ve apartımanlarda 
) apclan sığın.klarda hava süzgcçi 
tertibatı da vücude getırilecektlr 
Bu ay içinde yap.lacak umumi 
kontrollerde bütün pıwıf korunma 
esaslarına riayet edilıp edilmediği 
gô:..den gcçırılecektır. 

15 vaşını ikmal eden ve 60 ya
şını bit rmiycn bütün yurtdaşlar 
to;waya knrşı korunma bilgisını """ 
d mek ıçin yeni kurslara devam 
cc cceklcrdir. GE'çn sene kurs der
sı görmemiş olanlar da yeni kurs
lara de,·am edecekkrdır .. ~~~-~-~--

Yalova bileti 

Köpr • Yalova va
pur tıcrett ı kuruş 

ucuzlatıldı 
DenizyoJları Umum Müdürluğü 

hazirandan itibaren ilkbahar ta. 
rifes.ne yeni seferler ilave edecek 
ve böylelikle yaz mevsiminin ih· 
t,yacına gCre tarifey1 tadıl ede • 
cektir. Şıl!'.dıden t-Ptki.k. ~e baş
lanmıştır. Diğer taraftan idare, 
Köprü ıle Yalova arasJnda vapur 
bliet ücretlerhıi bır kuruş ucuz • 
latmı~tır. * Kandıradan odun yükile li. 
manımıza gelen Ali Şen_giil kap· 
tanın .daresindeki 16 ton~uk yeL 
kenti dün batmış mürettebatı kur· 
tarılmıştır l 

Kağıthanede 

Buraya raftbetl art
tırmak için tetkik· 
ıer yapılıyor 

Belediye Reısliği cKağıthane• 

ye rağbetı arttırmak içın tetkikler 

yapmak'adır. Bu meyanda Kiığıt· 
hane deresinin temizlenrnesı, de. 

re civarındaki araz gazİI'o yer· 
!eri ayrı arak kiralanması ve yazın 
Köpn;; n (k~ru \"apur seforleri 
tertibi rnu\'afık göri.lmüştür. 

Diğer taraftan Alibcy köyü 
köprüsü de esaslı surette tamır 

edilecek, her \'esa t•n geçmesine 
yarıyacak bir şekle konulacaktır. 
Bu ay içinde tamirata başlana • 
caktır. 

r . . "' --'-ADLiYE ve POL/S_,J_ 
REŞA1 l'EYZI 

iıes,ı· ı e P zar gezmesine çıkan 
Yalova, Çatalca, bir tüccar nasıl soyulmuş? 
Silivride yapılacak 

denemeler Bostancı tramvayında çabnan 16 97 
lira bulunup sahibine geri verildi ViUıyet Seferberlik Müdürlüğü, 

Yalova, Çatalca, Silivri kazaların. 
da da pasif korunma ve paraşüt· 
çülere karşı müdafaa denemeleri 
yapılmasına karar vermiştir. Bu 
ay ıçinde denemeler yapılacaktır. 
Diğer taraftan bu pazar günü 

saat 10 da Kadıköyünde yapıla. 
cak oian pası! korunma ve para
şütçülere karşı müdafaa denemesi 
hazırlıkları ikmal olunmuştur. 

Hukuk Fakllteılnde 
bu sabah başbyan 

lmilhanıu 
Hukuk Fakültesinin eleme im· 

tihan neticeleri dün talebeye teb.. 
!iğ edilmiştir. Eleme imtihanla • 
rını kazanarak sözlü imtihanlara 
girmeğe bak kazananlar geçen 
yıldan çok fazladır. Sözlü imti • 
hanlara da bu sabahtan itibaren 
başlanmıştır. Sözlü imtihanlar a· 
yın 16 sında sona ermiş buluna. 
caktır. 

süze süze bakıyor ve titreyen bu
run deliklerinden çıkan solukları 
gencin yüzünü ısıtıyordu. Dckol. 
teslnln büyük bir cömertlikle açık 
bıraktığı göğsünden kalbinin çar. 
pışı geziliyordu. 

Naci, kadının eline dudaklarını 
değdirdi: 

- Size tesadüfüm ne büyük 
sürpriz hanımefendi' - dedi - ne 
saaı:kt s'ze bu gece tesadüf etmek. 

- Buraya geleceğimi bilmiyor 
mıyıdnız? 

- Sızi tem.n ederim. 

- Demek Sem.hi görmedinız? 
- Biliıkis... İki saat "vvelıne 

kadar bcrabcrdık. 

- Söylemedı mi? 
- Neyi? 
- Buraya geleccğinı.i. .. 

- Vallahi, o kadar çok şeyler 
söyledi ki ..• 

- Demek bctfıien bahı;ettiği hal· 
de dınlem<'lt lütfunda bulunmadı. 
nız. 

- Öyle demek istemedim. 

- Bir iampanya ~ misiniz? 

Pazar geı<mesine çıkan Avram 
isminde bir tüccar Bostancı tram· 
vayında ustalıkla soyulmuştur: 

Avram geçen pazar günü aile. 
sile birlikte Bostancıya gitmek Ü· 

zere Kadıköyden Bostancı tram· 
vayına binmiştir. Pazar olması do
layısile tramvay çoJ< kalabalık ve 
halk omuz omuza seya1ıat etmek· 
te olduğundan A vram da ailesile 
birlikte tramvayda güçlükle bir 
yer bul.muştur. 

İlu sırada A vramın yanına yak· 
laşan esmerce bir şahıs, tramva· 
yın şiddetli bir sarsıntısı esnasın· 
da bilmecburiy.:? Avrama doğru 
yaslanmış ve sarsıntı geçtikten 
sonra özür dilemiştir. Esmer yol· 
cu, Yoğurtçuda tramvaydan in
miş, bu arada tramvay da serbest. 
!emiş olduğundan üstünü b~ını 
düzeltmek istiY,en Avram, panto· 
lonunun cebinde bulunan 1697 li· 
rasının yerinde yeller estiğini gör· 
müştür. Avram, vakit kaybetme-

- Mersi. .. Koouşmayı tercih e-
derim. 

- İçerek konuşmayı da ben. 
- Öyle ise ... İçelim. 
Zaten bardaki kız ısmarlanma

sını beklemeden Rezzanın önüne 
bir kadeh sürmüş bulunuyordu. 
Naci bu kadehi, Rezzanın pırlan. 
talan ışıldıyan parmaklarına tu. 
tuşturdu. Ve koluna girerek: 

- Benim burada bir masam o· 
lacak amma nerede? 

Diye mırıldandı. 
- Semihin oturduğu masa mı? 
- Zannederim. 
- Ya .. demek maa aile otura· 

caksınız. 
- Ne münasebet! 

- İşte Semih şurada. Masasın.. 
dakiler de malum. Sabık ni~aıı. 

tınız yahut aldatmakta o)duğunuz 
bedbaht nişanlı ve yeni nişanlı· 

nızın yahut değerli sevgiliniz Pe
rihamn ablası iffellıl Bayan Ca. 

vidan ve aşk vasıtanu sevimli hu. 
su.si katibini& Semih. 
-Pek~iniz.. 

den zabıtaya müracaat etmiş ve 
ikinci şube memurları bu usta 
yankesiciyi aramağa başlamışlar
dır. Kısa bir müddet zarf.nda Av· 
ramın parasını çalan mC§hur sabı
kalı yankesicilerden Arap Abdur
rahman olduğu tesbıt edilerek ya
kalanmıştır. Abdurrahman ilkön· 
ce suçunu inkar etmeğe ça
lışmışsa da üstünde yapı -
lan araştırmada pardcsüsünün ve 
ceketinin dikişleri arasından 1697 
lira tamamen çıkarılmıı;tır. Para 
sahibine, Abdurrahman da hak
kında tanzim edilen evrakla bir· 
likte adliyeye verilmiştir. 

A lemdar nahiye 
müdürü 

Bir müddettenberi rahatsız bu
lunan Eminönü kazasının Alemdar 
nahiyesi Müdürü B, Fahri Asmar 
iyileşerek dünden itibaren tekrar 
vazüesine başlamıştır. 

- Ben mi? Güleyim bari... Neye 
sinirli olacakmışım Sinirlenmem 
için sebep va rmı? 

- Yok amma, zavalh Semihten 
çıkaırlacak bir hıncınız val"llllf 

gil>i konllijuymsunuz da. 

- Jigololukta epey pişkindi. 

Yeni vazifesini fena başarmadığı 
da meydanda. Korkanın, Feriha

dan, Perihandan sonra sıra Cavi
dana gelmeı;in. 

- Hangi sıra?. 

- ?.lavi boncuk sırası. Cavidan 
şırfıntısı bu gece kendisine bir 

hayli çeki düzen vermiş. Boş alına· 
sa gerek. 

- Yanlarına gidelim ıni? 

- A \19.h göstermesin' 

Bu cevap üzerine Naci Rezza. • • 
nın kolunu sıkarı.k dudaklarını 
kulaklarına yaklaştırdı: 

- Teşekkür ederim.. .. • dedi ~ 
şekkür ederim. 

Rezzan hayret etmiş gibi başmı 
<:evirdi: 

rı 

z 
a 

Kilo başına 1 O para ı 
bir zam yapılacağı 

tahmin ediliyor 
Beledıye, Karagaç buz fab 

rikasının bır ;enelik ımalatını şeh. 
rin her tarafına nakli işıni mü· 
ııakasay3 koymuştur. 

Bu yıl fabrikada 8 mılyon kilo 
buz imal olunacaktır Bunun hep. 
sinin satılacağı tatunın olunmak-

tad.r. Naklıvat işı 23 mayısta 

ihale o. nacaktır Dığer taraf an 
hazirandan itıbaren buz fıatlarına 
10 para zam yapılacagı soylen • 
mekted r 

Yapağı mübayaa 
heyetleri 

Sümer Bank, ~eni tesb;t edılen 
fı.ıtlara göre yapak mubayaatına 
başlamıç ır. Ş.,hrim z y-:ılılc Trak- \ 
yaya ve Anado'unuı. hlelif 
mıntaka 3rına yenı mı" Ja)'ila he
yetleri g<. .. der 1m ; ı• Ba ka :n~-, 
bayaatını t.ımam! d .<tan sonra 
ıhr cata miıs ade O• 'lacaKt.r. 

Orman talimatna
mesinde tebeddül 

Orman ışletme tal. a' namc;inc 
ilave edilen yeni bır madde ıce, 

bundan Loyle, merkez revır .imir. 
liğince yapılması :· zmlu görulüp 

muhamT.'lcn bcuelı 5000 !ırayı g""" 
çen ve aç k eks ll"'le, pazarlık, ka
palı zarf g bı L, ilerle yapılacak 
olan her tur'_ mub~vaa..ar ve si· 
parişler Orman Umun: M.ı .. ürlü. 
ğünde t şkıı ıılunacak yed. kişi
den mil• kkcp bır Kom. ·y m kara. 
nna istinade , Mer.kez Rcvırı ta· 

rafır>d.ın v -ıılacakt r. Merkez Re. 
viri nıali fç.rrna ıtclcrı ıkı ~ e -
decektır. Kuınısvon reı>i \'I! aza. 
ları Ormıın Umum l\Itidürlugunün 
tekfüı V1:! Zıraat \'ekulctıııııı tas
u ki ile tayın olunacaktır Merkez 
RC>vır ôm rı ve Mt:rkez Re..vır, böl. 
ge şefı \'c •• uhasebccı t b komi.>
yonun tabıi azas· savılm k.adırlar. 

b r gea
stllftü ı 

Bcş.k aş Beden Tcrbıye.ı mü
kelleflcrınd ·n Birıs, Çırağan cad
desinden ge~-erken miktarı olduk
ça müh m olan bir para bulmuş 
ve derhal Beden Terbiyesi mu • 
allımi Zeki Yumuğa vermistir. 
Muallım tarafından kaymakamlı· 

ğa teslim olunan paranın sahıbi 
aranmaktadır 

-<>----

Bir katil aslldı 
Tarsusun Al !aki köyünden bir 

kızı taamrnuder o.iürdJJu ıçin 
Mersin Ağııceza m;ı.hkeme i ta. 

rafından ölüm cezasına ma'ıkfım 
edilen Alı Rıza Çölg çen hakkın

daki hukum Bı;yul Mı! t>t Meclisi 
tarafından tasdik ed.Im.~tir. İdam 
kararı evvelki >aban Mersinde in. 
faz edilmıştır. 

Alt ı n f i atları 
düşüyor 

Geçen hafta 28,40 kuruşa kadar 
çıkan altın fılatı dü.şıneğe baş • 
lamıştır. Dün 27,50 kuruşa kadar 
düşmüştür. ilaha da dlli;eceği tah· 
ınin olunmaktadır. 

- Neye bu teşekkür? 
- Bana çok şeyler ıtır ıf etmiı 

olmanıza. 

- İtiraf nu? 
- Evet ... 
- Neyi itiraf etmi~inıı.. 
- Bir aşkı, aşkınızı-. 
- Yaa ... Kimmiş acaba bu çıl· 

dırdığım kahraman? 
-Ben. 
Bu son sözü Naci, gülmeden 

söylemişti. Rezzanın yüzünde bir 
an zoraki bır ıstilıza belirir gı\ıi 

oldu. Fakat kadın yapmak istedı.ği 
sahteliği ba ·aramadı. Işıldayan 

gözleri birdenbire donukl"itı. Ba
şını delikanlıya yaklaştırdı ve be
yaz kravatının düğümlendiği yeri 

daha do~rusu yakasının iki kıv. 
rımı ara;;,ndan gözüken gerdanını 
koklayorınuş gibi burnunu oyna
tarak; boğuk bir sesle mırıldandı. 

- Yalan söylemiyorsun. Yalan 
söylemivorsun. Aah . .Ne ıyı an· 
lıyorsun. 

Sonra, bu zaafına isyan etmiş 

gibi bll"denbıxe başını geriye çek. 
( Aftaa V•l 

AtlanUk u eyd 
muharebesi 

{azan: Ahmet Şükrü ES!ll 

İngiltere ile Alman) a aras 
ki nıücadclcoin en elıen11nh 
safhası Atlantık dcnizıııdeki 
barebe olduğuna ~üplıe .~ 
!ster Çörçilin ,-erıli~i •Ati• 
meydan muharebesi• adile ao 
ister daha ınütcva:Lı adile deni 
u1uharcbcsi densin, İugiliı .. 
man mücadelesi, bu denizdeki 
cadele~·e göre neticelenect~ 
Fakat bu derece ehcrnmh•ttb 
ınakla beraber. Allaııik deıı lar 
deki muharebeniıı inki,afı ~ ~lııiite 
kınıla nıalıımat salıilıı d;gıliı ~ kö 
sebepledir ki uınunıi harp ,a bir 
ti hakkında da sarilı fikir t 

nıe-k nıiinıküu oltııuvor. Atlsl'I 
muharebesi hakkın 3 fikir sn 
olmak için ~unhrı bilmek liı7 

dır: 
1- Almanlar ne miktar iıı 

gemisi tahrip edchıl urlar" ı 
rip edilen bu miktar İı:giltt 
gıtnı•k üzere yola çıkan ıııild 
ne nlsbelidir?. 

2- İngilizler m• miktar 1 
denizaltısı tahrip edebili' c•1 

Tahrip edilen lıu mikt.ır horb• 
tirak eden miktarın ne nısbeti 

3- Her iki taraf da zaV si 

ne dereceye kadar ıelafi edrb 
yor?. 

Bu üç noktayı hilıııediJ..çe. 
!antik muhareb · i h kkında 
bir fikir sahihi olmak mli"1~ 
değldir. Bunların bir kısmı b 
kında nıiiplırnı malıinıat nıt\ 
olmakla beraber, bu nıaliınıal 
rih olduğu gihi kiıfi de değıl 
Almanlar ne miktar fngiliz geıt' 
tahrip edebili) orlar?. Almnııl 
\.'erdikleri rakaınlarn intınına1' 
iz olsa, çoktan denil iistündt" 
mi kalnıaınalıvdı. İlkhahar h 
haşladığı zan;an Alınanlar. b

1 
l 

kaç günde 225 bin ton gemi b•~ bi 
dıklarnıı iıldia ettiler. Diğer r 
raCtan İngilizler, haftada·n haf' ,ı. , tı · 
batırılan ticaret gemilerinin. b ı 
najlarını nrmekte iken, ~ 
bu rakamları aydan aya vertcf 
!erini bildirmi terdir. 

Son verilen rakamlar mnı1 • 
na aittir. Ve bu ay içinde bal 
lan tonajın dört yüz bine )'1~ 
olduğu bildirilmi~ti. Bu, ırıiib 
bir zayiat yekiıını olmakla b• 
her, İngiltereyi yıkmak için 
değildir. Umumi harp İngiliılt 
bundan da daha ağır za) iatıı 
lıammül edebileceklerini gli•1 'e 

·ı· ~ ınış ır. , 
İngilizler ne miktar Alıuaıı • )1 

ııizaltı gemisi tahrip ediyor!•' ~ 
Bu, cevabı. birinciden de dalı• 
olan bir sualdir. İngilizlerin d• 
nu kat'i olarak bildikleri çok #u 
helidir. Runu )·alnı:ı .ı\lnıanlat 
liyorlar ,.e onların da hu dr 
f'İtenuni,·etli a keri sırrı if n t 

nıelcri beklenemez. lngıt.ztrr.' 
sati olarak haftada 'ki dı ııit 
gemisini batırdıklarını iddia 
ıni~lcrdir. Fakat Almanlar bt 
rılan İngiliz ticaret gemile•'. 
hakiki tonajını bilcıııiyeceklct'.v 
bi, İngilizler de tahrip edilell 1 
nizallı gemilerinin sayısını ~· 
olarak b ilemezler. 

Üçüncü suale cevap vermek· ; 
ni her iki tarafın da zayiatın ı J 
dereceye ~adar te~afi etme~!• I' 1~ 
doğunu bılmek hıç mıımkuu ~ 11 
ğildir. Bir defa Alınanyanıll ~ 
denizaltı gemisine sahip oldu~ ıı' 
bnnlardan ka~ının faaliyette .A 
lunduğu bilinmemektedir. G(\" 
nıubarehede Almanlar. azanıi 0 

ralı: ayni zamanda faali\ etle ·~ 
denizal tı gemisinden fazla g il 
eıkaranıamı tardır. va,ati o l• ' ~ 
. tP 
ayni zamanda kullandıkları # lf 
adedi yirmi be~tcn ibaretti. .\ jl 
Jilmdur ki bir devlet aıırak el 111 

bnlunan denizaltı g<•milerinin "'ıı 
a~yen bir kı. mtnı ayni zarnııJ' ti 1 

kullanabilir, Bunlar kııllanılır• / 
diğer kısmı da tamir edilir ,·c çt' 
fere hazırlanır. Almanların. gr rl 
muharebeye nazaran btt nıttlı=' i9 
bede ne miktar denilaltı grıı;. 
kullandıkları maliım dejiildir. ~, 
rülü~·or ki Atlantik mulıareb<>1; 
inki~afı hakkında sarih. t..ir f~ 
edinmek için kafi malümat yol> r' 
Fakat vaziyetin gittikte ingiW_, . ~ ... 
lehine cerevnn almakta otılııa ( • 1 

kat'i bir delil vardır: Bıı da P' , 
rikanın harp ilan etmeden ·"1!'1,. , 
tik muharebe<ine fili P(arak :;.,. 
ıakidir. Bu iştirak ~imdilik,~~( , 
rika sahillerinden iki bin nııl •' 1 

rinliğinde bir emniyet mırıl~~,, 
içinde Amerika harp gemile~ıP r 
ve tayyarelerin in devriyelerı t 

(OW- s - s-.ı-ıt-6• 



d adaları .• 

llııanistanıa hayatında o r 
~k birer me\•kii olan yer
tt şimdi Yunanistanın 
!erinde başkaları tara-

1-Yca ele geçirilmiş ola· 
sütunlarında tekrar 

• O yerlerde çok kan 
~ denizde, karada hep 

tü. Şimdiki Yunanis· 
korumak için kahra

erdi, fedakarlıkla uğ-
harbin ayrı bir destanı 
fÜphe yok. 

eliyle denize serpilmiş 
larının en küçüğü bile 

'İitevaz.ı olursa olsun e
köşesinde yer almış· 

birer birer işgal edil· 
etıilcn Siklad adalan da 

. 'stana meftun olan Av
ler bu adalarda hep es

ilham perilerini ara· 
it.hına sığamıyan Lord 

o adalar birer cevelan 
~erhalde İngiliz şairi ea 
larmı oralardan opla
ad adalarının girinti 

birbirlerine olan uzak· 
ığı, ikliminin tatlılığı 
~yan asaba tatlı bir 
teten, h~lasa insa-.a ce

s güzellikler karşısıa
hnu anlatan hirer hll· 

•lduğuna da şüphe yok.. 
§İınalinde, sisli ve so- ' 

~ilden gelea şairler için 
"'il adaları kadar dinlen· 
~Yali okşayıcı ne ola

~t o adaların hususi
böyte cenubun ılık se
buiunmaları değildir. 

iten işaret edildiii ai· 
eski Yımanistanıa 

'e kadar hatırası vardır. 
ancak o eski devir· 

. sini arıyanlar yapta
.1\Iesela şurada bir 

llllcak birkaç taşı kal
bit nıabedi ile esatirin 

ıt. birkaçını hatırlat

.L~~er bir adada meseli 
~r kalmağa ahdetmiı 

ilin sık sık ziyaret et· 
ir. O mabude bu ada· 

da hiç bir yabancı 
. lÖriilmediğine emin o

girmiş, yıkanmıştır. 

~ar i§ık için ne elim 
\it ınabudeyi çıldırası

renç çoban onu yıka-
tleıniştir. Bedbaht de
~ cezasını görmüş, da

-eler var .. 

~alan uzaktan görünür
e ltıünbit birer toprağa 
•rı zannını verecek 
'I· Bununla beraber 

Yerleri ie vartlır. Fa· 

IK..' sÖylenen şudm ki 
• -~ııı eskidenberi me~-
~elliğine bu adaların 

il, meyvasını yiyen 
tesadüf edilmektedir. 

'larda Yunanistanda 
~I '•tkar da heykelleri 
~ ~erıneri Siklad. adala· 

tirlermiş. 

~e. her yer gibi bu ada
~tı tllli yaşamış. Bir za

llanistanın gerek din 
~tiiıeı san'at hayatında 
elldilerimlen bahsetti-

Eski zamanlaıu mahut-
1 arı dola9tığıoa itikat 
edilen o adalarda atık 
yeai girenler ham mad
de arayacaklar. 

Bugün Siklad adalarına girenler 
orada ne bu adaların tiirlii hatı
ralar uyandıran mazisini, ne de 
esatirin perilerinden kalmış çeşme
lerin izlerini görmeyi merak ede
cekler. Bu adalar mevaddı iptida· 
iye itibarle fakir değildir. Hem a· 
sarıatika aramış olan Avrupalılar 
oralarda madenler de bulmuşlar
dı. Ham madde aramak devrinde 
mesela Paros adasının mermeri ar
tık heykel yapmak için değil de 
başka ne gibi işler için lazım o
lur kimbilir.. Eski Yunanistanın 
hatırası için acıklı hal. 

~HALK-.... 
--- -- -

SÜTUNU 
lı Ve lifi Arıyanlar, 
plujyeller, tenNIUIİo 

~ ,,. miiflmller 

İt arayan ıenç bir kız 
Lise tahsilini bitirmiJ ıenç bir kız, 

resml ve hususi müesseselerde, yazı
hanelerde iş aramaktadır. İli sahipleri
nin Son Telgrat Halk sütunu vasıtıi
siyle cNebaheb ismine müracaatları 
rica olunur. 
Anadolula bir genç iı arıyor 

17 yaşında orta okul üçüncü • 
rufa kadar okumuş, hayatta kim
sesi olmıyan Anadolulu bir genç 

her nevi iş aramaktadır. Yazı ve 

hesap işlerine vakıf olduğu gl•bi 

daktilo da bilir. 
Muhterem iş sahıiplerinn Halle 

sütununda (H. 997)_ rumuzuna 

müracaatları rica olunur. 

İş arayan bir geaç: 
On sekiz yalimdayun. Bu sene İstan

bul Erkek Lisesinin onuncu sını.fını 
pe kiyi edrece ile ikmal ettim. Hesa-
bım kuvvetlidir. Orta bir ücretle tahı
silimle mütenasip çalışacak bir yer a
ramaktayım. İş sahiplerinin lQtfen 
(Çalışkan) rumuzuna müracaat etme· 
.si rica olunur. 

İş hayatına yeni karıımak 
isteyen geaç bir kıs 

Yazısı düzgün, biraz daımıo bilen ve 
ortaokulun 8 inci sınıfına kadar oku-
muş 17 yaşında bir kızurı. Ailevi va
ziyetim dolayısiyle hayatımı. istikba
limi kendim çalışarak temin etmek 
mecburiyetinde bulunduğumdan iş 

sahasına atılmak istiyorum. Bana iş 
vermek suretiyle hem himayeye muh
taç bir kıza en büyük bir yardımda 

bulunacak ve hem de onun istikbalini 
bazırbyacak olan yazıhane, hususi 
müessese ve emsali iş yerleri sahiple
rinin Son Telgl'af Halk Sütunu Se· 
mahat ismine müracaatlarını diler ve 
kendilerine şimdiden en derın minnet, 
şükran hisleriyle teşekkürü bir borç 
bilirim. 

Daktilo Bilen Bir Genç 
it Arıyor 

Liseyi bitirdim. Şimdilik askerlikle 
hç bir ilişiğm yoktur. Daktilo bilirim, 
el yazım güzeldir. erhangi bir müesse
sede çalışmıya hazırım. İş vermek is
tiyenlerin Sn Telgraf Gazetesi R. N. 
G. rumuzuyla. müracaatları. 

Gelen it Verme Mektupları 
Bayan Nebahat (Büyük Pastahane

den) _ Bayan N. D, S. A, Meral (İs
tanbuldan) - Mektuplarınız vardır. 

Saat 15 - 19 arasında alınanız mer
cudur. 

Açık konuşma: Bayan Hayrünni
sa _ mektubunuz bugiln gönderil
miştir. 

Seveceksin ! 
Yazan : ETEM İZZET BENiCE 

~ HAYKET! 
'ti~ tir Salihle kavgalıyız. 

e Celdi, bizi nikaka ça-

~. Sa.aiti keadisİ•• kara 
~·"'. 1iİtn &:"ibi fena haltle ,, 
\jl' d 

'tll aveti kabul etmem! 
_, 0tıunla dostluk mu ya· 
" 

~~ hir s>: " l. k d tt' S .. ru n ır ı e ı. cw-

-~· -·~· ~"1 ~.Ye karsı neciir settin 
et111'> "' • 

~b· .• 
. ır h '"ti usumctim yok. Fa
·, i\"tl\ var. Yalnaz ona de· 
-~~ ~aplara. 
~ciye bir Tiid;: kadar 

- Sana göre öyle. 
- Bana göre değil, hakikat höy-

le. 
Salih, ben Naciyeyi mi.idafaa et-

tikçe fena halde içerliyordu. 
- Yazık.. Yazık!. 
Dedi, ilave etti: 

- Dektoru çok severdi•. • tla 
hu se~ kaybetti. Bula imla 
bir Lübnanlı Arap kızdan lteışka

smı bulamadı mı?. Bir Türk kızile 
evlenmek oBun için milli bir ı.~ 

ve bir vazifeydi. Zaten ecnelti kt:ı
larile, Türk olnuyan unsurhırla 

evlenen Türk erkeklerine fena 
halde içerliyorum. Bu da enlardaa 
biri oldu. 

- Caınm, ecnehilik başka, Na
ciye yine başka. Türk harsile mli· 
kemınel kaynaşmış bir kız ve bir 

ııma11.-
.,erbeder tramvay 

ıevbaları 
Işıkların maskelendiği gün· 

leı·den kalma bir it var, hala 
sürüp gidiyor. Tramvay ara,. 
balarının nereye gideceğini 
gösteren renkli levhalar, ara· 
banın ön tarafında ve aıaiı· 
dadır. Bu levhalar hep bura· 
da mı kalacak?. 
· Pek ala kalsın, belki, ileri
de yine lazım olur. Fakat, bir 
kısım tramvaylarda, bu lev
halar yukarıdadır? . .0, ne
den?. Sonra, bir kısım tram
vaylarda bu levhalar, yalnız, 
arabanın gittiği istikamette 
ve ön taraftadır. Arka taralı· 
na bakıyoraunuz, levha yok. 

Bazı tramvaylarda var. Ôn 
tarafındaki levha tl§aiıda, 
arkadaki levha yukarıda, e,.. 
ki yerindedir. 

Gölürüyor ki, bu gayri. 
muntazam levha aaıı insana 
fU fikri veriyor: Bu levhala· 
nn ıöyle veya böyle asılmq 
olmMı, hiç bir esasa istinat 
etimyor. Geliıi güzel aaılml§
tır· Bu, iıte laübaliliği ifade 
eder. Tramvay idaresi gibi 
koskoca bir idareye böyle 
derbederlik yakl§maz. Ba 
levhalar, bu idarenin erk~ 
nmdan bir zahn gözüne çar,,. 
sa da, banlar, zahmet edilip_ 
bir dmeltilae, iyi olUT. 

BORHAN CEVAT 

Bakibesl kızın ytl· 
ztlatl tırm.ıklıyaa 
llızıa mabk1lmlyeU 
Kıskançlık yüzünden birbirile 

kavga eden Zekiye ve Perihan 
~simlerindeki iki kızın muhake • 
meleri dün 2 inci Asliye Cezada 

bitirilmiştir. Bunlardan Zeltiye 
hırsından Perihanın yüzünü ma
nikürlü tırnaklarile tırmalayıp yü.. 
zünde iz bırakacak şekilde yara
ladığından 5 ay hapse 30 lira para 
cezasına mahkum edilmiştir. 

~mt 
tfa))~{!)]IGj[) 

Babçe 
Hele yaz mevsiminde az çok ıe

ni.ş bahçeleri olanlar ne bahtiyar
dırlar. Fakat galiba onlar apartı
manların sıkışık hayatına katla
nanlara nazaran, bu bantiyarlık

lannın belki de farkında değiller
dir. 

Bahçelerde daimi hava banyosu 
ciğerleri temizler, cildi kuvvet
lendirir, kanın deveranını can
landırır, alınan oksijen uzviyeti
mizin döküntülerini yakar, hulA
sa vücude gençlik kuvveti verir. 
Sinirler daha sakindir, zihin daha 
açıktır. 

Bahçesi olanlar yaşhlar ve da
ha gençler için gilnün her saati 
için güneşli ve gölgeli mıntakalar 
ayırmalıdırlar. Hararetin derece
sine, ya§a, uzviyetin . mukaveme
tine göre bu mıntakalardan biri 
seçilir. Kuşlarla beraber uyanıp 
bahçeye inerek, taze havayı te
neffüs etmenin ne büyük zevki 
vardır. İnsan günün mümkün ol
duğu kadar büyük kısmını hep 
bahçede geçirmelidir. Yemek 
bahçede yenmelidir. HulAsa, bah
çeleri olanlar hakikat.en gıpta e
dilecek insanlardır .. 

aile çocuğu .. 
Salih bu bahis üzerinde bana 

hiç lakırdı söyletmiyor. Sadece: 
- Sen öyle zannedersin. 
Diyor ve .. mantık silsilesini sür

diirüyor: 
- En Türk zannettiğin ırkı de

ğişik ailenin bile_irabmda Türke . 
karşı nasıl bir hiyanet hamlesine 
.kalkıştığını sırası gelince görür
sün. Bu harp bize çok şeyler öğ
retti. Düşmana tel'kettiğimiz her 
karış imparatorluk toprağı bu 
yabancı ırktan gelmelerin .suikas- · 
dma uğramıştır. Ve .. hala da her 

tarafımızdan suikastla çcmberleıa
miş bulunuyoruz. Yalnız_. Şamda· 

ki hava hile bu1ta size ifade ede
bilmelidir. 

O ne söylerse söylesin benim bir 
kulağımdan giriyor, öbüründen 
çıkıyertlu. 

- İmkanı yok. Onun nikahına 
gitmek için söz verdim. 

Dedim. Buna da dehşetli kızdı: 
- Senin söz vernıiye hiçbir lıak

km yekhır. Kadınlar söz \•erdik
leri vakit ancak kocaları hesabına 

MAHKEMELERDE: 
"Kudretirri olsaydı bir 
kurban keserdim I,, 
"Koyunlar bahalı .. İnşallah bir ho
roz kesip çerkez tavuğu yapayım,, 

--!:Yazan: B'OSEYIN BEHÇET 3--
- Ah bu yumurcak ah! Her 

zaman söylerim de sözümü geçi
remem. En sonunda bu da başı· 
mıza geldi. Ömrümde mahkeme 
kapısı nedir bilmezdim. Bunlan 
da mı görecektim. 

- A hanımcığım .. Sen de ba • 
cak kadar çocuğu başı boş sokak
lara ne bırakıyorsun? Çocuktur 
bu .. Demek canı çekmiş, iki tane 
koparayım demiş. Haydi öbürü de 
çocuktur .. O da ona böbürlenmiş .. 
Asıl kabahat, onun anasında.. Ço
cukla çocuk olunur mu? Yahut 
yaptın, iki tokat ona vur, iki tokat 
da kendininkine .. Çıkıver işin için. 
den vesselam.. Öyle olsaydı, sen de 
bu kadar ilerletmezdin işi.. Kapa
nır gider, böyle dallanıp budak
lanınazdı.. Değil mi? 

- Tabii.. Öyle olurdu amma, 
olmadı işte ... 
Mübaşirin yayvan, bir ahengi 

mahsusla perde perde yükselip al. 
çalan sesi duyuldu: 

- Fetanet.. Naime .. Fetanet .. 
Na ... i. .. meeer 

- Ah, kardeş.. Çağırıyorlar .. 
Sen şu benim çantamı al tut .. Gel, 
sen <le dinle ... Ah! Ödüm de ko
puyor .. Hakim karşısına ilk defa 
çıkıyorum.. Aman Allahım.. Ne
dir bu başıma gelenler?. Yarab
bim, sen bana kuvvet, kudret ih
san eyle ... 

- Hanımcığım .. Mahkemeye gi
rerken dokuz kere Ya Halim, do
kuz kere de Ya Sellin okuyup ha. 
kime doğru üfleyiver .. Pek celal· 
!anmasın.. Haydi bakalım.. Kendi
ni metin tut!. 
Dudaklarını kımıldatarak bir 

şeyler okudu .. 
- Püüf! Püüf! diye üfledi .. Sır

tını sıvazladı .. 
- Haydi kadınım.. Korkma ... 

Korkacak birşey yok .. Bu herke
sin başına gelir.. Haydi bakalım .. 

Hakimin huzurunda, sekizer 
onar yaşında iki çocukla otuzla 
kırk arasında iki kadın sıralandı
lar. Bunlardan biri, dışarıda ko· 
nuşan kadındı. 

Hakiın, dava evrakını okuduk. 
tan sonra, çocuklardan başlıyarak, 
hepsine ,birer birer sual tevcihine 
başladı. Önce dışarıda yaşlıca bir 
kadınla konuşan kadın Naime idi. 
Diğer kadın Fetanet.. Naimenin 
oğlu Şahin Erol Fetanetin oğlu da 
Rıza idi. 
Davanın seyrinden anl~ıld.ığı

na göre, Nairnenin oğlu Şahin E· 
rol, Fetanetin bahçesinde tahta • 
perdeden dışarıya çıkan dallardan 

erik koparırken Rıza gelmiş, Şa
hine küfür etmiş, Şahin Rızayı 
dövmeğe başlamış, Rızanın anne
si Fetanet, oğlunun ferya.d1nı du. 
yarak arsaya çıkmış, Şahini döv
me~ başlamış, Şahinin annesi Na
ime de gürültüyü duyup arsaya 
fırlamış, iki kadın biribirine gir • 
miş. saçsaça, başb~a gel:nişler, 
döğüşmüşler, ikisinin de entarile
ri yırtılmış, yüzleri gözleri tırmık 

söz \•ermiş olabilirler ki, bunun 
için de kocalarının müsaadelerini 
almaları iktıza eder. Sen bana sor
madan, dantşmadan nasıl yaptın 
bu işi?. 

- Seksen defa bunun münaka
şasını yaptık. 

Dedim, devam ettim: 
- Ben kurunuvusta esiri deği

lim. Sana cariyelik içn de gelme
dim. Fikri hürriyetimi muhafaza 
ettiğim kadar vicdan, aile, muaşe
ret, itikat serbestliğimi de muha
faza ediyorum. Hiçbir vakit bir 
esir muamelesine tahammül ede· 
mem. Verdiğim söz senin hesabı
na dahi olsa başta benim hesabı· 
madır. Bir kadın herşeyden ence 
evini \'e kocasını temsil eder ve 
bu gibi ball~rde koca kan'iına i
taat eder. 

O. bu noktai nazara asla yanaş
madı. İki 1:ündür bunun lakırdısı 
oldukça o suratı asıyor, ben de 
ısrar ediyorum: 

- .Mutlaka gideceğiz. 
Ve . o kestirip atıyor: 
- Ben gidemem. Sen gitmek is-

içinde kalmıştı. Annelerinin kav
galarına çocuklar da iştirak et • 
mişlerdi. Hepsi biribirinden dayak 
yediklerini iddia ediyorlardı. 

Mahalleden birkaç kadın şahit 
olaral ... dinlenildiler. BunLı:, Na -
imeyle Fetanetin dövüştitkıerini 
görmü~lndi. 

Hakimin: 
- Hangisi hangisini dCiğüyordu 

sualine, hepsi: 
- ,. allahi bilmem ki, ikisi de 

biribır~erine vuruyorlardı. Altal:a 
üstüste, saç saça başbaşa dcğüşü
yorlardı. Diye cevap verdiler. 
Hakmı: 

- Bakın, siz komşusunuı .. Kom. 
şuluk arasında böyle şeyler ~yıp
tır. Haydi, jkiniz de davanızdan 
vazgeçin de, dava düşsün .. dedi. 

önce li'etanet: 
- H~yır! dedi. Vaz geçmem. 

Yeni yaptırdığım ipekli entarim 
parça parça oldu. Mahallt'ye rf'z.'1 
oldum. Üstelik hem çocuğum, hem 
ben, dayak yedik. Nasıl vaz ge
çerim. 

Naime: 
- Ben vaz geçerim.. dedi .. Eğer 

o da vaz geçerse, vaz geçerim. Bir 
iştir olmuş .. Uzatmakta mana yok. 
Yok, eğer Fetanet vaz geçmezse, 
benim de davam davadır. 

Hakim, Fetanete tekrar ihtar 
etti 

- İkiniz de hapse mahkıim o • 
lursunuz. Bakın, iyi düşünün .. Son 
pişmanlık fayda vermez. 

Fetanet cikiniz de hapse mah
kfun olursunuz• sözünü duyunca, 
biraz değişti.. Yumuşadı. Nihayet, 
ikisi de davalarından vaz geçtiler 
ve bu dava sukut etti. 

Naime, koridorda, mahkemeye 
girmeden evvel konuştuğu kadına: 

- Kardeş .. Şu çantamı ver! de
di. Çantasını alıp koltuğunun al. 
tına sıkıştırdı. Tekrar söze baş • 
ladı: 

- Çok şükür, bu işten şöyle 
piyrüpak çıktım .. Bir de hapislere 
girseydim, ne yapardım? Kudre
tim olsa, bir kurban keserdim am. 
ma, koyunlar da kimbilir kaça?. 
Amma, horoz da kurban yerine 
geçer, değil mi kardeş? İnşallah 
bir horoz kesip çerkez tavuğu ya
yapım. 

- İyi amma, hanımcığım kur • 
ban kesince fakire fıkaraya da
ğıtmak lazım. 

- Bizden iyi fakir fıkara mı o. 
lur? Öbür gün gel.. Bir çerkez ta
vuğu yapıp beraber yiyelim ... 

A 1 m an vapuruna 
yüklenen ihracat 

malları 
Eski anlaşmıya göre Almanyaya 

satılan mühim miktarda hububat, 
deri, yağlı tohumlar limanımızda 
bulunan bir Alman vapuruna yük
lenmeğe başlamıştır. Mallar Ro • 
manya yolile sevkedilecektir. 

tiyorsaa yalnız baıma gidersin, 
Yarın akşam da nikah var. Bil· 

rnem ne oiacak?. 

NACİYE İİLE KARŞI KARŞCYA 
Naciye kapıdan geçerkea yine 

bana uğradı. 
- Kardeşim nikıiha e-elemiye-

rum!. 
Dedim. Hayret içinde~ 
- Neden? . 
Diye sordu. 
- Salih bırakmıyor. 
Dedim ve .. anlattım. Tabii Arap

lık • Türklük meselesine temas et
miyerek. Fena halde sinirleDdi. Kı& 
cağızın esmer yüzü hiddettea ve •• 
kan hücuınuııdan a.tetıı JBoftaf• 
mıştı. 

- Hala bu adamla oturmakta ıs
rar ediyorsun. Şayanı hay.ret ltir 
tahammülün var!. 

Dedi, ilave etti: 

- Eğer benim beyle bir kecam. 
değil de evimde oturmıya mecbur 
bir akrabam bile olsaydı ya o ev
den çıkar, ya ben evi tcrkederdinı. 

- Başa gelen çekiliyor .. 
(Arkaaı TU) 
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ıaımallamrıer 

Na Dl1erıar? 
iKDAM 

B. Abidin Davr cTürkiye bar11ın ve 
nizamın kalesidir.:> isimli buıi.i.nldi 
baş yazısında Hitleria w Cllçil"in soa 
nutuklarından her ild dev~t aümı· 
nm da Tilrkiyenin tuttu!u yolun do!
rulğunu anlamış göründüklerin söy
liyerek: 

•Bu dUrüst ve samimi barı~ siyase
tinin dünyanın bu kısmını, harbin fe
cayiinden koruduğunu görUyorlar. 
Türkiye, işgal ettiği mühim sevkul· 
ceyşI vaziyet itibariyle Balkanların 
bir ucundan başhyarak Yakın Şarkın 
ve Orta Şarkın her tarafına hıırbin 

yayılmasına mfıni olmakla her ild mu
harip zümreye hizmet ettiği gibi, bu
ralarda yaşıyan milletleri de bugune 
kadar sulhün nimetlerinden istifade 
ettirmiştir. Bunlar, giln geçtikçe e
hemmiyeti daha iyi anlaşıl.:ın ve kıy
metine baha biçilemiyccek kadar bü
yük hizmetlerdir. Türkiye, dünyanın 
bu kısmında banliın ve nizamın kale
si olmuştur ve ona dokunulmadıkça 
böyle olmakta devam ederek insnni
yet ve medeniyete hayırlı ve ~erefli 
hizmetler ifa edccektlr. Türkiyeı!ln 
siyasetini anlamış görünenler, onun 
istiklfılini mnhafaza etmek hususun
daki kat'ı azmini de elbette anlamış
lardır. Bu istiklale dokunulduğu 
takdirde, Türkiye barışın değil, har
bin kalesi olacaktır.> demektedir. 

CUMHURiYET 

B. Yunus Nadi cAmerıka ayaklanı
yor> isimli bugünkü başyazısında A· 
ınerikanın İnglltereye ynrdımınuı ağır 
yürürken hızlnnmıya başladığını söy
ledikten sonra ezcümle şunlar yaz
maktadır: 

«Amerikan stratejisi :iimdilik biri
blrlne bağlı şu iki hedefi gözönünde 
tutuyor: 

- Atlantik harbini İngiltere kay
betmesin ve İngiliz adaları i;ıgal olun
masın .. 

Bu iki hedef temin olunduğu tak
dirde Amerika neticeden emindir. 
Zannederiz ki 1\1ihver dahi bu hesap
taki vahameti takdir eder. Binaena
leyh gittikçe şiddetlenen ve şümulle
nen Amerikan azmine mütnazır ola
rak Mihver de\'letleri istikbali layık 
olduğu ciddiyetle derpiş etmekte ola
caklardır. 

Balkanlardaki son harp vAkıalan A
merikan efkannı şiddetle kamçıladı. 
Yüksek sesle söylenen kuvvetli nutuk
larda haksız yere şamar yemiş bir a
damın sönmek bilmiyen hiddet ve ki
ni görüHiyor. 
Yardımda ağır yürüyen Amerika 

şimdi Atlantik milnakaHHının Ame
rikan donanması tarafından h.imayesi 
meselesini halletmek mecburiyetiyle 
karsılaşmıştır. Müteakıp günlerde A
merikanın bilhassa bu mesele ıle me,· 
gul olacağını göreceğiz. 

Bu mesele hallolundıığu günse yeni 
dünya harbi hakikaten kat'ı neticeler 
vadeden en çetin ,.e ayni zamanda en 
büyük safhasına girmiş olacaktır.> 

TAN 
B. Zekeriya Sertel cMuharlpler kar

~ısında Türkiye> isimli bugünkü baı 
yazısmda İngili.z Hariciye Nazın M. 
Edenin memleketimiz hakkında söy
lediği ve siyasetimizi takdir eden nut
kundan bahsederek: 

tTürkiyenin bütün gayesi, bu har· 
bin dışında kalmak, toı.ırakları üze
rindeki istiklal ve hürriyetini koru
maktan ibarettir. Aldığımız müdataa 
tedbirleri, sadece yangının sirayeti 
ihtimallerine karşı uyanık bulunmak 
içindir. Siyasetimizde müstakil oluşu-
muzun sebebi ve manası budur. İlci 
tarafın da bunu anlamış olduklarını 

gösteren son beyanat bizi memnun et
miştir.> demektedir. 

YENi SABAH 

B. Hüseyin Calıit Yalçın «Balkan ve 
kayiine dair> isimli bugünkü ba:ı ya· 
zısında Edenin son nutku mUnasebe
tyle Balkan hadiselerinin bir tahlili
ni yapamkta ve: 

c Yunanistana gönderilen kuvvet
ler Libyayı zayıflatmak baha~ma Şi
maH Afrikadakl İnefliz ordusı.adan 
ayrılmıştır, 

Sözünü tutmak için İngiltere tara• 
fından sarfedilen gayret Libyadaki 
İngiliz kuvvetlerini sarstı ve Mmr 
hududuna kadar geri çeklmiye mec
bur etti. Efer İngiltere Balkanlarda 
bir cephe tesis etmek tasavvurunda 
bulum:aydı böyle mi olurdu? Hazırlık 
yapılmadan, büyük bir kuvvet topla-
madan, büyük bir taarruza ııectttl ne
rede görülmüştür? İneiltere ,.trmı 81'-
danberi her tarafta tedafüt bir vazi
yette kalmıştır. Her vak'ada Almaıa
ya, İngiltereyi tecavüz emeliyle lt.ıuım 
etmiş, fakat her defasmda da tecavlz 
Almanyadan gelmiştir! İngilteredea 

evvel çabuk davranmak bahanesi her 
zaman ileri sürülmüştür. Fakat vakaeııi 
İngilterenin tecavüzü aklına getirmı
yecek kadar hazırlıksız buluncluluaı& 
meydana çıkarmıştır. 

Balkanlara iptida İta4'a tecıwfb! 
etti. Sonra Almanya ,eidJ ve yarıMA• 
dayı işgal altına aWı. Haklat IM.m
dan ibarettir. Bunun haricinde sö~ 
nen sözler kimseyi aldatamıyan, .RQ .. 

kikati örtemiyen bah<ıne ve Mdiala»
dır.> demektedir. 

100 bin dolarhk 
bidon ısmarlandı 
A·lmany~~a göRderilecek aey -

t.inyağları için 100 bin de~ık 
bidon ısmarıamıştr. Bunlar Y'fiktn. 
da gelecek ve reytmy~ğı ilır~
tına baslanacaktr. 

ıe®11Jll!rna 
14][3[.~ı-:ıııQtJ~~. 
Bıdıreııez arada ka~·· 
aadJ, asıl bahar ae 

vakit başlar 7. 
Bu yıl Hıdırelleze nazar 

değdi, galiba.. Bir kısım i~
tanbullular, Hıdırellezi, ta 
Pazar günü yaptılar; çoluk 
çocuk, ellerde sepetler, neva· 
l~ler, Pazar günü erkenden 
kırlara döküldüler. 

Bunlar, Hıdırellez gunu u
mumi tatil günü olmadığı 
için, kendilerini bahar gez· 

mesinden mahrum bırakmak 
iatemiyenlerdi. 

Sonra, öğrendik ki, Hıdı
rellez Pazartesi günü imi§ Bi· 
zim gazete dahıl, bir çok ga• 
zeteler, Hıdırelezin Pazartesi 
günü olduğunu yazdılar. 

O gün, erkenden, bir çok 
İstanbullular, yine kırlara, 
Ç!lyırlara çıktılar. Hıdırellez 
tes'it olunuyordu. 

Fakat, sonra öğrendik ki, 
Hıdırellez, Pazartesi de de
ğil, Salı günü imi§ .. 

Tesadüfe bakın: ::Salı günü 
gözlerini açan lstanbullular 
oldukça bol bir yağmuı' ve 
serin, ıslak bir ha va ile kartı· 
lattılar. Bu, bir sukutu ha .. 
yaidi. Kırlara gezmiye gidi
lemezdi. Akşamdan hazır1a· 
nan dolmalar, kuzular, hel-
valar, mutfakta, hatta, se· 
pederin, çıkın arın içinde 
kaldı .. 

Herkes, evinde, bunları 
kemali afiyetle, fakat üzüntü 
içinde yedi. 

Hulasa, bu yıl, Hıdırellez, 
bir ıeye benzemedi ve arada 
kaynadı, &itti. 

Eıki İstanbulluların, erba· 
bının aüylediklerine göre, he
nüz, çayırlık, kırlık yerlere 
gidilip oturulamaz. Mevsim 
erken, havalar 1erin, yerler 
yqtır. Filvaki, Mayıaın bi
rinci haftaıı &onuna gelmiı 
bulunuyoruz. Fakat, unutma· 
mak lizımdır ki, bu, yeni 
Mayısbr. Erbabının nezdin· 
de mcteber olan Mayıı ise 
eıki Mayıabr. 

Binaenaleyh, lıtanbulda 
bahar, yeni Ma111m 13 ünde 
bqlar. Ancak, Mayısın 13 
ünden ıonradır ki, havalara 
emniyet edilip, uzak kır ıez
meleri yapılabilir. O vakıt, 
taze meyvalar da bollanır, 
marullar göbeklenir, çayırlar 
büyür, kır çiçekleri kendini 
aöaterir, topraklar güzel bir 
koku peyda eder. 

Binaenaleyh bu seferki 
Hıdırellez gezmelerinden bir 
fey anlamıyanlar, yahut, bir 
yere gidip te iyi eğlenemi· 
yenler, ağızlarının tadını bu
lamıyanlar, Mayısın 13 Ünm 

·den sonraki güneıli günleri 
beklemelidir. O günleriP 
zevki, lezzeti ve neı'esi bat 
kadır. Asıl bahar o zaman 
dır. 

R. SABiT 

-clAKAT 

oımıracak temenni 
Bir Maarif Müfettişi tefti::; için bir 

kasabaya plmişti. Mektebi ziyarete 
aitti. Kendiaini kapıda karıılıyan mu
allime, talebeyi dersanede çalışırken 
görmek istediğini lfiÖ7ledi, Mualli• 
aordu: 

- Tale8e7i ç~ırkelı görmek ut· 
t!Jorsunuz, öyle aıi?. 

- EveU 
_ İyi ..... a, melde• açılalıdanbe

rj bu, daha baaa lille nasip olmadı :ıra_ 

Patavat11z 
Bazı pM;avatSlz insaıtlar vardır. Ce

Y&t ta nla.rdaıa biridir. Geçen lihı sa
kaWa taıudiiı raıılıca bir hanıma ı.... 
dit etti ff cörir eönaea: 

- Ay, dMi, maşallak, 1Den sbl ajll' 
basta zannedi7ordum, 

- Nede.? 
- Bilmem, bir kaç Pıldür ~ 

dınızı çok neı'eli göffiyorum da .. 

\'AŞ 
- Doğc1ıt .CSyleJ'iaiz l>ay:nı, lıııaç ,. .. 

ıuadasmız! 
- On bet yaşwla gelin oWum. 

Kocam o zaman yirmi ~ yaşıııca idi. 
Şimdi kocamın ya~ı ~i aldıiı za
mankinin iki misii .. O he•apça ~ıs 
yasmday;ım. 



Yazan: 

•Denızin bnşladığı yerde biten, 
namütenahi çöllerin hepsine bır. 
den Arabistan yarım adası de -
dikleri malUm. Burada, İslamiyet
ten çok evvel Ezzeba adlı bir me. 
like hüküm sürerdi. Bu melike 
zamanın en akıllı insanı ve en gü. 

• zel kadını idi. 
Bir tek emeli vardı: Babasını 

bir muharebede ölduren Ebraş-

dan intikam almak .. Harpte buna 
muvaffak olamıyacağını bildiği 

için işi hile ile halletmiye karar 
ver~k, Dicle ve Fırat hükümda-

rı Ebrnşa şöyle bir mektup ya. 
zıyor: c Uzun zamandır, bütün A. 
rabistanm bir tek elden idaresini 
tasarlıyorum: Lakin zamanımız
da, kadınların saltanat sürmesi 
halk kitleleri üzerinde fena te -

sirler uyandırmaktadır. Teşkil 
edeceğımiz büyük krallığın başı.. 

na ancak sizin gibi kahraman bir 
hükümdarın bc.şaracağı kanaatin. 
deyim. Hükümdarhklarımızı bir
leştirmek ve sizi tahta görmek en 
büyük arzumdur. İlk fırsatta bu 
husµsa dair bir karar vermek üze
re sizi beklemekteyim.> 

Mektubu alınca Ebraşın göz • 
Jeri sevinqlc p • ·:ımıştı. Mükem -
mel bir fikirdı bu. Hem bütün A
rabistan, hem de bu kadar güzel 
olan Melıke onun olacak demekti. 
Hemen bir mef>Veret kuruldu ve 
Melikenin yanına gitmesine ka!'ar 
verileli. Bu işe yalnız vezirı Kasir 
muhalifti. •Melikenin bu tekli • 
:finde mutlaka bir hile vardır, 

diyordu. / 
Hazırlıklar yapıldı ve bir sa • 

bah şef akta kcn·an Fuat ırmağı
nın batı sahilinden cenuba doğ
ru, kumların içinde uzun bir ip 
gibi kayboldu. Ebraşa gelince, 
güzel Melikenin hülyasile ken • 
dinden geçmiş gidiyordu. Niha. 
yet Ezzebanın hükUmet merke -
zine ulaı::tılar. Kraliçe, şehrin ka
pısında onlan karcnladı ve Ebraşı 
doğru sarayına o ürer k maly • 
tini kaleye misafir etti. 

Kral \•e kraliçe sarayın küçük 
salonlarından birinde yumuşak 

ibir sedirin üstüne oturmuşlardı. 
Önlerindeki taburenin üstün -

de altın taslar içinde buz gibi şer
betler duruyordu. Kraliçe, bayıl
tıcı ve kıvrak sesile, Krala aşktan 
bahsediyordu. Hurma şarabı za
ten Kralı mestctmi_ti. Böyle sa. 
atlcr geçti ve gece epey ilerledı. 

Bir nra Kraliçe iki defa el çırp. 
tı, iki iri zenci köle göründü. Ye
niden bir el daha çırptı, bu sefer 
bir elinde balta, bir elinde leğen 
cellat meydana çıktı. Hepsi Fvraş'a 
yaklaştılar. O anda Kralın göz
leri açıldı, lakin işişten geçmişti. 

Maamafih çöl intikamı unutmaz. 
Kralla beraber gelmiş olan Kasir 
hadiseyi duyar duymaz kısrağı~a 
atlıyarak soluğu mt?mleketınde 
almıştı. Kralın, kendi yerine ve. 
kil bıraktığı yeğenine vaziyeti an. 
latmca korkak yeğen: cBen Kra
liçeye hiçbir §ey yapamam• ce
vabını vermişti. 

BER 

nü tatbika koyuldu. Önce keneli ı 
burnunu kendi elile keserek doğ. 
ru melikenin diyarına gidip hu
zura çıktı ve Melikeye: 

- Beni Ebruş'ın yeğeni bu ha
le koydu, dedi, g(ıya dayısını ben 
öldürmüşüm. Ey Melike sizin ada
letinize sığınıyorum, beni onların 
elinden kurtarıp himayenize alma
nızı istirham ederim. 

Melike vezire hemen inanmıştı. 

Az bir zaman içinde akıllı vezir 
Kraliçenin gözüne girerek onun 

emniyetini ve muhabbetini ka • 
zanmıştı. Bir gün ctam fırsattır• 

kararile huzura çıkıp: cMallarının 
gelirini epeydir almadığını, şayet 

müsaade buyurursa gidip emla -
kini satacağını• söyledi. Melike 

onu kırmadıktan başka birçok şey. 1 
ler de ısmarlamıştı. 1 

Kasir merhuk Kralın yeğenim, 
yani Kralı görüp vaziyeti anlat • 
tıktan sonra sözünü şöyle bitirdi: 

- Haşmefüi Kralım dayınızın 
intikamını almak için bana düşen 
vaziie bitmiştir, bundan ötesi size 
ait. 

- Sana neler lazımsa söyle, ya
palım. 

- Bana bin deve vereceksiniz. 
Her devenin üstüne iki sandık 
bağlıyacağız. Sandıkalnn her bi
rinde bir asker bulunacak. Ondan 

ötesini de yine ben üzerime alı -
yorum .. 

Derhal bin beş yüz ıle iki bin 
asker hazır edildiler. 

Yola çıkıldı, Ezzeba'nın otur -
duğu şehrin kapısına gelince bin 
develik karvanı kapının dışında 
bırakarak saraya gitti ve Krali
çenJ_n huzurunn çıkıp: 

- Ey Melikem, dedi, balkona 
çıkın da size getirdiğim mallara 
tenezzülen bir nazar fırlatın! 

Kraliçe balkona çıktı, ve bin 
deveyi görünce sevinçten gözleri 
parlamıs bir halde Kasir'e döndü: 

- Senin g\b\ akıllı ve sadık bir 
bendem olmamıştı ey Kasir! Seni 
kendime başvezir yaptım. 

Kan·an şehre girdi. Melike san. 
dıkların saraya taşınmasını em -
retti. O gece sarayda, başvezirin 
getirdiği malların şerefine eğlen. 

celer tertip edildı. Gece yarısı her
kes sarhoş ve mahmur bir halde 
iken iki bin sandık canlanarak 
ellerinde yalın kılınç ortaya çıkı
yorlar; ve saraydakılerin h~psini 
kılıçtan geç·rme~e başlıyorlar. 

Kraliçe gürültü üzerine gizli 
yoldan k:çmağa uğrnştı. Fakat ka. 
pılar çoktan tutulmuştu. Kraliçe 
bir kale duvarından atlarken, par. 
çalandı ve öldiı. 

Hikayeyi anlatan şeyh tutuşan 
kumlara bakarak ilave etti: 

- (;öl, intikma kanmaz! 

BU AKSAM .. 
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~denin. mevkiini gösterir harita 

Ai..dcnizden \'e Akdenizdcki de
niz ve hava ü lc:ınden •ık Mk bc.h· 
sedildi. Halbuki Kızıl denizdeki 
daha doğrusu Şap denizindeki üs
lerden hemen hiç bahsedilmedi. 

Bu üsler İngiliz İmpara
torluk yollarının muhafazasında 

ötekilerden daha az ehemmiyette 
değildir. 

Ötcdenberi bir sunl orulur: Ak
deniz Süve~ ~te ıni biter, Portsaitte 
mi?. Bu :-.ualc şöyle cevap \'eril
mektedir: Ne Süvcyşte, ne Port
saitte! Eğer Cebelüttarık Akdeni
zin giriş kapısı ise, Aden de ~ıkış 
kapısıdır. 

Fil\"nki Şap denizinin cedup 
münteha oda bir Aden kale i var
dır ki; Cebelüttarıktan aşaÇı kal-

maz. Cenuptan Sü\•ey in ve bin
oetice Akdenizin yolunu bekler. 
Binaenaleyh Akdc.piz r.tratejik 
bakımdan Sü\"cyşte biter. 

Aden ,mahim ,e\'\'elce Osmanlı 
devletinin hakimiyeti altında idi. 
On dokuzuncu a ırda, daha doğ
rusu 1839 da, Kraliçe Viktoryanın 
saltanatı zamanında, Aden bir 
İngiliz miifrezesi tarafından işgal 
edildi. Yiiıba ı Ceymo Hains is
minde bir İngiliz zabitinin kuman
dasındaki iOO n ker Adeni i,.gal et
miş. O zaman Adenin nüfusu 500 
kişiden fazla değilmiş. Bugün ise 
Adenin nüfusu 47,000 ki idir ve 
bunların beşte üçii Arap, ikisi 
Hintlidir. 

Aden bir kömür limanıdır. Pek 
yakın oJan çöliin kumlarına kir-

mür tozları da knrısmnktndır. Öy
le ki dı arıda §Öl le bir gezildiği 
zaınnıı, kömür tozları insonm yü· 
züne, göziinc yapışma] tadır. 

Aden. Şap denizinin en mühint 
bir kömlir limanıdır. Hindic;tann 
giden gemilerin bir çoğu buradan 
kijmiir almaktadır .. Jlindistnnı A
rap iilkelerine bnğlıyan denizaltı 
ltablolarının ilti nk noktası do 
burndadır. 

Aden, bir zamanlar Bombay hü
k1ımetinin idaresine tabi bulunu
yordu. Fakat 1937 dcnberi İngiliz 
İmparatorluğunun bir müstemle
kesi haline girmistir. 
' Bu harpten cv\•cl. Adenin onda 
dokuz ticareti Hindistandan ve ı 
Amerika sahillerinden gelerek A\"
rupaya giden \"e yahut Avrupadan 
gelen \'apurlardan rıhtım parası 
almağa inhi!!ar edil·ordu. Onda bi
rini i~ ticaret teşkil cdi~·ordu . 

İngilizlerin İtalyan Eritrc inde
ki Assab limanına. Asmaraya, Dir 
Davua~·a, Cibuti demir.yoluna ~·ap
t1kları hava taarruzlarına istirak .. 
eden tan·arclcrin çoğ'u Adcn üs-
lerinden kalkan tayyarclcrdi. 

Adenden hah edince, İngilizle
rin Şap dcniıinde ellerinde bu -
lnndurdukları Perim adasından 
da bahsetmek lüzım geliyor. Ade
nin 96 mil garbında hulunan bu 
ada bir zamanlar Fransızlar tara
fından işgal edilmek üzereydi. Fa
kat adayı işgale memur edilen 
Fransız Amiralinin bir gece mut
laka baloya gtnıek istemesi yü-
2ünden ada lngilizlerin eline geç
ti. 

1799 senesinde bir İngiliz fırka
teyni Perim adasına altı topla kü
çük bir Hintli miifrcze çıkarmış
tı. O zaman General Nııpolyon Bo
napart l\lısırda bulunuyordu. İn· 
gilizler ise Fran ıdarın llindista
na doğru bir sefer lıaıırlnmalarrna 
mani olmayı düşiiniiyorlardı. l\li
sor mihracesi İngilizlere karşı is
yan etmi~ ve Boııapart da )1ihra
ceye Hindi tann gelmek niyetinde 
olduğunu bildirmişti. İngilizler 
bunu haber almışlardı. 

Fakat Bonapart Süveyştcn iJe
riye gidememişti. 

Perim Arnbistnnla Afrika ara
sında kiiçük bir dadır. Arabistan 
schiline mesafesi 20. öteki sahile 
mesafesi 3 kilometredir. Dnr yere 
BabülmalıU d crl r ki, bura ı ka
yalıklı olduğu icin vapurlar ge
çemez. Daha geni~ kı mına ise 
Bnbiilmendeb derler .Perim ada
sındaki İngilizler, toplarile bu bo-

ğazdan gemilerin geçmelerine ma
ni olaınıyacakJarını anladılar. Çün
kii topların menzilleri o kadar az
dı. Ve bir gün adayı terkettiler. 

Elli sekiz sene sonrn vaktaki 
Sü,·eyş kanalının açılması mevzuu 
hah olmağa başladı. İngiliz bah
ri)·elileri yine tekrar Perim nda
sını işgal etmek emri \"erildi. 

Ayni zamanda Fransa hükume· 
ti de Perim adasının işgalini ken
di amiraline emretmişti. Herhalde 
Fransız Amiralinin İngilizlerin ni
yetinden haberi )'oktu. Uzun za· 
mandanberi hazırlanan baloya o 
gece giderek, Perim adasını pe-

M e v simin en son 

HEYECANLI - MERAKLI 
Bilyük bir SERGÜZEŞT FİLMİ 

yez.ır,. y~ni Kraldan hayır gel. 
mıyeceğını anlayınca, efcndısinin 
intikamını bizzat almağı düsün • 
<iü. Ve yıldızlı bir geceinn ;!tın
da plfınını tasarladı; ve ertesi gü-

CHARLIE CH N PANAMADA 
lir hur roll Hafi3esi CJIARI.rn C Ilı\ ' Panama Kanalında korkunç casusluk mücadclrleri 

iı.rıveten: FOKS JURNAL Son dilnya habttleri. 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 56 

TUNA BOYUNDA ·~ 
TÜRK ORDULARI 

Yazan: M. SAMİ KARAYEL _._ ___ 

" Sen düşmanın tabiatini bilir in ı" 
ordu efradının sıhhatle endaht et
melerine mani ve binaenaleyh ne-

ticede fevkaHide mazarratlar hu
rulc get' mesi de melhuz olduğu
nu tesblt etti. 
Padişah bu ciheti oğlu ile ben

ber düşünmeğe başladı. Bu i 
mahzur baba ve oğlu kederlendir-

diyse de ordu efradına ve maiyeti 
kumandanlarına hiçbir şey sezdir
miyerek nzirn bir mertlik gosterdi. 

Baba oğul, keşiften döndtlkted 
ronra bir eclı i harp teşkil et
tiler. Duşmanın buvuk kuvvet
lerine karşı, k çuk kun <'tlerile 

bir muharebe manevrası planı çiz
mek için müzakereye koyuldular. 

Gece geçmiş, gündüz olmuş ve 

a~~m olmağa başlamıştı. Güneş, 
Kı>sva ufuklarının eteklerine (ij;-

külerek gözden kayboluyordu. E-
kler kızıl renk lmıştı. 

Bu esnada biltün kumandanlar 
padişahın etrafına toplanmışlar, 
batan guneşin hafif pembelikleı 
h12sule getirmi olduğu yere bakı
yorlardı. 

Padi§ahın ota ındaki h.rp MÜ· 

zakeratı o derece ımtıdat eyledi ki 
gece Qldu halde meclis h~rn 

müznkerl"Sine daha hala devam e
diyordu. 
Yapılan muzakerclerde kuman

danlardan bazıları rüzgarın silku
net bulduktan ve asker istirahat 
ettikten sonra hareket olunması .. 

Hatta, muharebenin birkaç gu
ne kadar tehir edilmesini beyan 
eylediler. Bazıları da düşmanın a-
def:çe haiz oldugu fnikiyeti nazarı 
itibare alarak muharebe hattının 
cephe ilerisin bır kaç yüz deve 
vazederek dü~man atlarını ürküt
mek ve düşmanın kendi suvari
sinden ~tifade etmesine mani ol
mak fikrinde bulundular. 

Fakat, b:.ı miitaleata babası ye
rine Şehzade Yıldırım Beyazıt 

xahramanlığına delalet edecek bir 
lisanla söze ba~hyarak: 

- Türk askerleri bu fına kadar 
cüşmanla gögüs göğse çarpışmak
tan hi~ orkmuşlar mıd:r?. Ana
dolunun genış sahraların , rrüs
tahkem şehirlerini ağırı k1ar ve 
develer gerisine gizlenerek mi 
zaptettiler?. Bu gibi hud'alar mak
sadı cihad.mı:z olan fikrı mukad· 

dese yakışır mı?. Ordunun necat 
ve selıimeti ibrazı cesnret eyleme
ğc mütevakkıf degil midir?. Bu 
hal, müttefiklere karşı Rahmani
yeti İlfıhiyedcn şüphe etmek sayıl
maz mı?. Rahmaniyeti Sübhaniyc-

1 . "k d '/ b" . ib" ye o an ıtı a ımız, ızım en ı-

rinci kuVV'etimiz degil midir?. Mu-
zaff eriyeü kendini galip eddeden 
taraf kazanır, adedin ne kıymeti 

vardır?. Mağlüp olacağından kor
kanlar zaf r kazanamazlar!. 

Dedi. 
Şehzadenın bu sözleri ,Vczıri

azam Ali paşa tarafından derhal 
kabul olunmuştu. Ali paşa da ıbir 
gece C\'Vel Kur'anı Azimüşşandan 
tefe'ül etmiş. en•clii ayatı müba
rekei icrmaniycclc· 

<Ya RcsulüUah kuffar ve muna
fıklarla ifa) ı cıhad et!.> 

Mealinde bir :ı) eti kerime ile 
karc:ıla_m ~tı. Daha sonra da: 

·Ekserıya çok bir kuvvet, az 

hır kuvvet tarafından mağlup e
dılır .• 

.Ayetleri ~ıkmı:.tı. Ah paşa, bu 

NE YEMEK== 
===:YAPAYIM? 

'i'er y 

.Malzeme: Bir kılo kalk n balığı. 
bir yumurta, bır Junon, bir kaşık zcy
tıny , bır s:ıp mnydanoz. 

Yapılışı: B.llığı muntazam parça
lara taks.m ederek yıkamalı, tuzlamıı
lı ve bir tep içinde ncak bir bardak 
su ile pişırmell. Ayı ıca beraber çalka
lanmış olnn yumurta, limon suyu ve 
zcytınynğına balığın suyundan konş
tırarak hepsinı birden tekrar balığın 
iıstilne dökmeli ve hafif ateşe oturta
rak salçasını koyulaşıncıya kadar pl
sinneli. Üzerlnc kıyılmış maydanoz 
seperek sofraya çıknrmnlı. Sıcak veya 
soğuk yenebilir. 

Peyn rı patateı 
bö r e oı 

Malzeme: İki kilo patates, dört yu
murta, bir bnrdak siıt, bir çorba kaşı
ğı yağ, yanm galeta, yüze elli gram 
beyaz peynir, bir de.met dereotu . 

Yapılısı: Patatesleri evvelfi kabukla
n ile beraber haşlamalı, soymalı ve 
dilmeli. Bir ktıse içine yağ ile sütü, 
çalkanmış yumurtnlan ve doğranmış 
dereotunu, peyniri karıştırmalı, çalka
lamalı, tuz ve biber ekmeli, Sonra bu 
harçtan üzerine kaşık kaşık koyarak 
patates dilimlerini bir tepsiye yayma
lı. En üzerine dökülmil& galcteyi serp
meli. Fınndn veya kızgın saç altında 
yarım saat pişirmeli. 

Çile u pa ta 
Malzeme: 250 gram çilek, yarım çay 

fincanı toz şekeri, yanm çay fincanı 
krem şantiyi, altı dlllm pandispanyn, 
yarım limon. 

Yapılışı: Çllcklcı·i ayıklayıp ilzer
lerine §eker ekmeli ve limonun suyu
nu sıkmalı, bir kaç saat kendi haline 
terketmeli PandıSpnnya dilimlerinin 
üzeme çilekleri dizmeli ve kapta bi
rikml& olacak çilek ve limon suyunu 
krema ile çalknlıyarak üzcrlerine ddk
meli. 

kala ertesi giin de ioı;gol edebilirdi. 
Fakat Fransız Amirali ·erte i giin 
adaya gidince, bir gi.in e' ,.el di-

kilen İngiliz bayrağıdm dalgalan· 
makta olduğunu gfüdü. 

İtalyanlar da Şap denizinde ycr
leşmeğc baktılnr. Fakat İtalyanla-

rın faaliyeti Süveyş kanalı açıl
dıktan sonra gürlildü. Bilha sn 

kanalın açılmasından bir sene C\'· 

\'el, büyük Avrupa dc,·letleri Şap 
denizinin bir kenarına yapı~mnğn 
bakıyorlardı. 

T<'sadüfc bakın ki, o tarihte şim
diki Eritrc sahillerinde hükilm 

süren Beylul Sultanının paraya 
ihtiyacı varmış. Bu deniıde \'a
purları işliyen Rubnttino isminde 
bir İtalyan \•apur şirketi de Şnp 
denizinde, miinasip bir yerde ant
repolar tesis etmek istiyormuş. 
Sultanın para sıkıntısını haber a-
lınca, Assab limanıni 1800 İngiliz 
lirasına Sultandan satın almış. 

Bir kaç sene sonra da kumpnıı· 
ya, limanı İtalyan hükumetine \'er
mi~tir. İşte İtalyan Eritresinin ,.c 

Şarki İtalyan imparatorlu~umın 
kurulmasının hareket noktası bu
dur. 

Perim adasının d,·arındrı \'e E
ritrc sahilin<' daha yakın Dumera 
isminde bir küçük ada daha \"ardı. 
193~. se~esinde yapılan bir anlaş
ma uzcrıne bu ada Fransa tnrnf ın
dan İtalyanlara bırakılmıştı. 

• Bununla beraber, İtalyanlar hiç 
hır zaman Şap denizine hakim 0 • 

lanıaını)ardır. Burası da yine İn
g~~iz denizi olarak kalnııştır. Çiin
ku Şap denzine girişi ve çıkışı h<ır 
~aman İnglterc kontrol etmiştir. 
Şnrki Afrikadaki İtalyan impara
torluğunun çökii iinden sonra ise, 
büsbütün İngiliz kontroHi altında 
bulunmaktadır. 

• • 

tefe'ülünü meclise nrzetti (1). 
Rumeli Beylerbeyi Timurtaş pa

şa da ~arp tecrübelerine dayana
rak duşrnan süvarisinden ürken 
d~\·clerin ~.criy: . doğru kaçışarak 
duşman suvarısınin harekatına 
hail olmaktan ziyade Türk saf
lannda daha ziyade ibir intizam
s~~lık ~usule getirebileceklerini 
soyledı. 

Bu~un ~zerine padişah, erk5nı 
harbıye rıyasetini ifa eden Evra
nos beye hitaben: 

- Sen bu düşmanın ahval ve 
tabatb1i hepimizden ziyad b·ı· . 

• ? c ı ıı-
sın ... Hususile bu harpte tecrübe-
lerın pek çok olduğu gibi anlarla 
P.ck ç.ok. defalar da muharebe cl
tın. ~enın bu baptaki fikrin nediı? 
Dıye .~ual ~d~ncc: Evranos Bey 

d~ tc~~ubclcrını biı'cr cirer söylc
dı. Duşmanın evvela ne suretle? 
~untazaman taarruz cyliyeceği
nı, sonra derece derece intizam
sızlığa ugrıyacağını, hususile ımu-

(Arkuı Yar) 

(1) Sulakz de tarihi S 46 _ Sn
haifülahbar, Cilt 2, S 30•> 

ek • 

Yazan: OS 
Tefrika 

s 
tan aşanı 

Kaptanpnşa sözünü işitince Mus
tafa bağırdı: 

- Nece .. Knptnnpaşa nıı?. Tuu 
Allah müstahakını versin, ben 
bu aksam nereye gidecektim ya
hu?. Ey,·nhlar olsun, Paşaya karşı 
rezil, riisvay oldum. 
Yumruğunu hafiften başına vu

rarak, şimdi ne cevap vereceğim 
kendisine?. 

Cemali Baba giilüınsiyerek onu 
tescili etti: 

- Kabahati benim üstüme yük
ler, o, beni böyle gece yarılarına 
kadar alıkoydu dersin!. 

- Ay, siz paşayı tanır mısınız? 
- Tanırım ,çok mübarek, çok 

baba adamdır. 
- Bu ağnlnr ,galiba buraya be

ni götiirmeğc gelmişler?. 
- Ha şunu bileydin!. 
- Yahu, gecenin bu vaktinde 

ve bu kadar çektikten sonra ben 
şimdi kalkar da huradnn tiı Knp
tanpaşanın yanına nası) giderim? 
Cazım atıldı: 

- Bir araba bul ak da gelsek!. 
- Araba birşey değil!. Paşanın 

karşısında açmalnmaktan korka· 
rım!. 

Camali Baba: 
- Sen yarndana sığınıp hele bir 

:fırla yerinden, ondan sonrası ko
lay, oraya girince bülbül kc ilir, 
paşayı da memnun edersin!. 

l\lu tafn ile Cnzım, niıçnr kalk
tılar, ötekilerle vedala tıktan son
ra, zaptiyelerle birlikte yola dü
züldüler. .... 

Kaptan paşanm konağın
da ufak bir muharebe! 

Ertesi sahalı :\hıstafo konakta 
uyandığı ıaman, birdenbire ken
dini toplıynnıadı. Önce ben nere
deyim böyle? diye bir hnyli dü
şündü. Sonra. yavaş yn\•aş ken
dine gelir gibi oldu. Bir akşam ön
ceki nfyonkc lcr vnk'a ını biraz 
hatırlıynbildi. Daha sonra Ta\'uk-

' pazarı meyhanesi, oradaki mu-
habbetler, yarı si li bir halde gö
zünün önünden geçmcğe ba,.ladı. 
Fakat şimdi nerede bulunduğunu 
bir türlii kestiremiyordu. Arkaii • 
tü yattığı ~·erden hl\ ana, dtı\'arln
ra, masalara, aynnlara afal afal 
bakıl·or, bir tiirlü i in içinden çı· 
kamıyordu. Uyandığı halde hahl 
ayılaınamı tı. Oda ~imdi döniivor . ~ ' 
tavan inip knlltıyor gibiydi. Neden 
onra odadan içeriye karısı girdi 

ve karısını kar ısında gürünce be
riki büsbütUn şaşırdı: 

- Burası nere i yahu, biz nere-
deyiz şimdi?. • 

- Elinin köriindcyiz!. Hiç sıkıl
mıyorsun del,FİI mi bn hallerinden? 

- Ne var ki halimde?. 
- Daha ne olacak? Nerede ol-

duğunun biJe farkında değilsin? 
- Bir kere burası bizim ev de

iil, onun adamakıllı farkındayım! 
Fakat bi.dm işimiz ne burada, o· 
nu bir türJü kestiremiyorum!. 

- l\lerak etme, bira:ıdnıı kes
tirirsin nerede olduğunu!. 

I\lustafanın karı ı da o gece Kap
fanpa.anın konağında kalmı tı. 
Pa ·anın maksadı, o gece l\lustafn
yı karısının yanında biraı azarla
mak, hırpalamak, ona kadının gö
zü önlinde tc irli nasihatlerde bu
lunmaktı. Onun için karı ıııı da o 
gece konağa çağırmış \'e orada n· 
lıkoymuştu. Fakat kaç para eder 
ki, Mustafa gece yarısı zapti,yeJe
rin kolunda bir kiitük gibi oraya 
getirildiği için mak~at haı;ıl ola
mamıştı. Kadın dışarıya çıkıp ko
usmn uyanmış, fakat hala kendi
ne gelememi:.: olduğunu pa:.nya 
haber verdikten sonra, içeriye ze
bella gibi bir haremağası giı:di ve 
bunun girmesi Mustafayı fean 
halde afallattı. Bu da nesi bu da 

' 

"' nagı 

kimdi?. Arap selam ,r 
hiç lüzum görmeden: 

- Knlk bakalım dedi 
sı herif, kalk biraz yiizüll 
yıka da aklın başına gtl ... 

- Sen kimsin be elle 
rii azmanı? 

- Elleme kunıuru 
nin baban!. 

- Babamı anamı 
sonra karışmam hn!. ( 

- Kalk diyorum sanıı ~ ~ 
tok!. 1 

- Kalkmıyacağını işit d 
pncaksın?. "' 

- Kalkmazsan şimdi 
ki uşakları, ay\ azları, alı 
çı\ anları, çağırır, 

kaldırtırım!. 

- Bırak şimdi pala\'fı: 
rapoğhı, söyle baknlıın, b 
resi? 

- Kalk da gurursun 
du&"unu!. 

- Sen çabuk bana bit 
yap ketir de onu içip bit~ 
rne geleyim!. 

- Limonata yerine .,: 
ni iç!. 

- Arapoğlu kafamı ~ 
bir fırlarsam yataktan .. 

- • •e ~·apr.r ın fırln)1ı 
- Ne yapacağım, nıııtl' 

yarım ha!. 
- O da ne demek o) 

yım!. 

- Yani tımar cderiıtl 
- Ben at mıyım ııları 1' 

mar edeceksin? 
- Kalkarsam pataklll 

haeıbaba, pataklarım!. 
- Sen beni pataklar 1111' 

le ise §İmdi gorur~uıı sc~ 
Kapıya koşarak: 

- Kim var orada gclill 
buraya!. 

En önde Bolulu alıçıbll ~ 
bir ahçı yamağı, bir Sı' 11 

bir Vanlı ayvaz, bir ArPıı' 
çıvan, bir Çerkes seyis i~' ı 
lnrlar. Bunlardan nhçıb11 

)inde koca bir kepçe, :fil 
linde uzun bir oklava, 11 

lindc bir çnlı siipiirgc i. ~ 
elinde kalın bir çaıuaşır ~ ~1 

sin elinde bir kamcı ,.a 

Bunların bö~·lı birde~ 
kilde içeriye daldıklat1..ıı 

ce Mu ta fada ~af ak atar ı· t 

- Vay ana mı be! ıJ 
ne böyle? 
Haremağas1 girenlere: 
- Kaldırw şu herifi ) 

da kıskıvrak buf:Jayın eli 
turun doğruca alt kattııb 
ma!. 

Ötekiler hep birden fıJ! 
üstüne atılmak isterlcr1:' 11 

fa daha atik davranıp ) 
fırladı ve bağırdı: ıİ 

- Sokulmayııı, lirıtll 1 

ederim sizi ha!. 

BU 
Akşam : KadJ 

SÜRE1'1"A int.ııı" 
San'n~k~r NAŞİT -.c 1' 

lan DIŞI HOROZ t 
perde Solo - Dncto ~ 
Yarın akşam: Şctıı 

TURAr4~ 
S i n emas ı il 

Kadı 
PABMAjl 

Komedi 3 pe 

Genç Kızlar ı.. Genç Erkekler ,,, 

Opera Balosu'n~ 
Sizleri de Davet Ediyoruz. 
Yarınki hayatınız için ders almış olursunuı.. 

Yarın akşamdan IUbarea 
~ 

ş A R K SiNEMASI~ 

~---------MolMi------------



l.tsı.ı yu.ı.1r.1n nıetınlert Anau;ıı.• 

AJansı bliltenlerlnden s.lıruruştı.r) 

İı eden: Muammer Al.tim: 
ı·~ın Kamarasında hükumete 
l takririnin müzakeresine 

' de devam edilmiş, Başvekil 
ili hatiplerin tenkitlerine ce
lıır verdikten sonra, kabineye 

t ''Ye karşı 447 reyle itimat be-
t edilmiştir. 
1 Vela Loid Corc söz alınış ve 

a dem~tir ki: 
l'akririn birinci kısmı üze

I herkes mutabıktır. Fakat 
fııııetin harbin sevk ve idaresi
•it kısımlar hakkında bir hoş
llıluk ve inkisar vardır. 

t.lenin nutkunda Türkiye ile 
tnünnsebctlcr hakkında da

~la şeyler, İspanya hakkında 
lııç şey, Vişi hakkında bir çok 
1•r, S.wyctler Birliği hakkın-

fj daha fazla bazı şeyler buluna
•dı 

&.,,.~da Eden, hatibin sözünü 
tek demiştir ki: 

' "•!erime bakim olan cihet 
ltıana yardım edebilecek hiçbir 
StiyJenıemekti.• 

loio CORCUN SORDUC.U 
ŞEYLER 

loid Corca göre, Türkiye Alman 
ilerinin Ege adalarını işı;.ıl i
ı\lman gemilerinin Boğazlar-

ı ~eçmesine müsaade etmiştir. 
'<>ıd Corc bundan sonra geçen 

le bugünkü arasında bir mu
t c l·aparak, iki harpteki va

" •tin çok bambaşka olduğunu 
lleıniş \'C Amerikan yardımına 

•ek, alınacak şeylerin sür'atle 
ltıediğini, Alman denizaltıları
t•çen harptekinden daha müt
alduğunu anlatmış ve en niha

i Vazifesi Başvekile esaslı fi-
~ler vermekten ibaret olacak 
. dört azalık hakiki bir harp mec
ının bulunmasını istemiştir. 
llOCAZLARDAN GEÇEN 

VAPURLAR MESELESt 
l.oid Corctan sonra". Ba~vekil 
•çil sÖ• alarak, demiştir ki: 

..._ Loid Corc Edenin İspanya, 

1
/etler, Vişi ve Türkiyeden 
Setınediğinden şikayet ediyor. 
b\tizakere umumi harici siya· 

ıliı. hakkında bir müzakere değil-

~•n İspanyayı telmih etme
•, bunun sebebi lspanya hak

~a söylenecek şey olmadığı 
~·ldir. Bu şeylerin şimdiki iş
tı'."i•e faydalı bir şekilde nasıl 

ıı, ' 1'1 edilebileceğini anlamıyo
ı.,41· Sovyet Rusya hakkında da 
\ıı IOk şeyler söylenebilir. Fakat 
;da da fayda yoktur. 

it.· U~kiycye gelince, münasebet
~ ~1• fevkalade takdir ettiğimiz 
ı~1 U~·ük dünya mücadelesindeki 
q u en bül·ük ehemmiyeti haiz o
t~ bir memleketten bahsederken, 
)ı :•'.diği büyük ihtiyattan dola-

1.o<flıd Corca te ekkür ederim. 
11 id Corcun Türkiye hakkında
'tıd· elerini izale edecek oldu
lı.ı İki nokta mevcuttur. Birinci 
liıı ta, Yunan adalarının zaptı i
__ , ı\lnıan askeri nakleden ve Ça
l k:ıleden geçen vapurlar mese
li/dır. Türkiye bu vapurları tev-

t; hakkını haiz bulunmakta idi. 
I~ 0~çil bnrada llfontrö mukave
\~ nın Boğazlara ait maddesini o
iıq~Uş ve geçen ticaret vapurlan 

kında şunları ilave eylemiştir: 
ld:ı Geçen vapurlardan birinin 
~4 atın işgali için kullanıldığını 
ltıı4•diyorum. Fakat Almanlarla 
•ıı{8tıların elinde yine bu mak
~.~ kullanılabilecek J.aşka va
'-'~ 8t da mevcuttu. Bu nokta, 
~~.~~edenin tefsiri meselesidir ve 

't .'.Yeye ait bir iştir. 
... ~ilk - iRAN ANLAŞMASI 

~t~~ Corc hana da işaret etmek 
''nd 1 ıtir. Türkiye ile İran ara
t"11b~ hududun takviyesine ait 
'ıa ırtere taalluk eden bir anlaş
ı.41 hpılmıştır, Bu anlaşmadan --I a_rııile maliiınatımız vardı ve 
'•n ~tııa bir müddetten beri hazır
ltıbllıakta idi. 19 nisan 1941 den 
l~n aren de mer'iyete girmiş bu· 

'"•ktadır .• 
•ııa " ant KAZANACAlaz. ,u, ·ı 

la çı bundan sonra, lıerşeyin 
llılın •. d • · ı.,,1 a ... ta ol ugunu, •lmpara-

ıl'>;:l:un ıniistemir ve sarsılmaz 
t~l'! Ve azim kudretinin kurtarıcı 

1 esin· b. k d h ·· •· ~\'! 'r ı ır ere a a goreccgı· 
r,~1 11llndı bulunduğunu• söl !iye

, deıni tir ki· 
'-l . 

ditd latbi kazanamadığımız tak-
n;111 e kala-. koparılacak adam be
~b 

1
\e bo.·yıe olmasını tamamca 

ıı d" ~·ı e ıı oruın. 
lı., ıt _"adisinde uğrunda muhare
L e lığ' • 
"'Ilı . ıın.ız gayenin fevkalade e-

ltııYetıni kmse kü ümsemesin. 

- Avam Kamarasında be
yanatta bulunan İngiliz 
B şvekili Çörçil'e ve hü
kümetine 3 reye kartı 
447 reyle itimat beyan e
dilmiştir. General Vay
vil'in emrinde yarım mil
yon asker olduğunu aöy
liyen Çörçil, bu harbi 
kazanamazsa, kafaımın 
koparılmasını istemİf• 
tir •• -

Nil vadisinin, Süveyş kanalının, 

Inaltanın kaybı uğrıyabileceğimiz 

en ağır darbe olur. 

YARE\11\1.İLYON ASKER 
General Vıyvılııı emrinde şimdi 

yarım milyon kadar asker vardır. 

İngiltcreden devaınlı bir teçhizat 
dalgası bu bölgeye gittiği gibi, Ha

beşi.standa ve Somalideki düşman 
muka\·emeti de yıkılmak üzeredir. 
Oradaki_ kıt' alarm ınüstemir bir 
suretle şimalde tahşidi mümkün 
olacaktır. Nil vadisi ve Akdeniz i
çin bütün kuvvetlerimizle döğü
şeceğiz .• 

LORDLAR KAlllAR IXDA 
Lordlar Kamarasında da buna 

benzer müzakereler cereyan et
miş, hükıinıet sözcüsü Lord Mosne 
Yunanistanda ve şimali Afrikada 
yapılmış olan askeri harekat hak

kında izahat verm~ Lordlar Ka
marası hükumete müttefikan iti
ınat beyan etıniştir. 

ffiAKTA VAZİYET 

Irak Hariciye Nazırı Bay Naci 
Şevketin Ankarayı ziyaret etmek 
üzere Bağdattan hareket ettiğini 
dün bildirmiştik. 

Irakta, İngilizlerle Raşid Ali 
kuvvetleri arasındaki çarpışmalar 
ise devam etmektedir. 

İngiliz tebliği, Rabbaniye kam
pının cenubunda kain yaylanın 
asilerden kurtarıldı/:•mı bildirmek
tedir. 

Petrol borusu hattı üzerinde bir 

karakolu işgal eden asiler, bir 
İngiliz keşi.! tayyaresinin yaklaş
tığını görünce, teslim olmak mak
sadile beyaz bayrak sallamışlar
dır. Bu mevki bilahare kara kıt'a
Jan tarafından işgal edilmiştir. 

Irak tebliğine göre, Rabbaniye 
kampı şiddetle bombardıman e
dilmiştir. ~lühiınmat ve petrol de
polan hasara uğratılmıştır. Yerde 
iki tayyare tahrip edilmiştir. 

İngilizler de Raşid kampına yan
gın ve infilak bombaları almışlar
dır. Cenupta bir İngiliz tayyaresi 

Basra önüme bulunan kıt'aları 
bombardıman etmiştir. Irak kıt'a
ları Basradaki İngiliz ordusuna 

hücum etmiş, neticesi beni.iz nıa
liim olmıyan şiddetli bir muhare

be olmuştur. 
Ayni tebliğe göre, 6 m&I ısta 11 

İngiliz tayyaresi düşürülmüştür. 
Ayrıca beş tayyare hasara uğra-

; 

tılış!ır. Irak hükumeti hususi oto-
mobillere elkoymuştur. 

Talim için 
silah altına 
çağırılanlar 

(1 !not Sahlfcclen Devam) 

z:um1u görüyoruz. 
Diğer taraftan çalışmadıklan 

halde; fabrikalardan, Teşviki Sa
nayiden istifade güden mücs.sese
lerden kendilerini çalışıyorm~ gi
bi tecile tflbl tutturanlar olursa 
gerek bunlar ve gerek bu nevi 
müesseselerin sahipleri b.a..kktnda 
da cezai takibat yapılacağı tabll
dir. 

Binaenaleyh, vatan vazifelerin
de m~terek mes'uliyet altında bu
lunan her vatandaşın dikkat na
zarına Askerlik: ve Örfi İdare Ka
nunlarının derpiş ettiği bu hü
kümleri sadece bir tahattur kabi
linden arzederken esasen her va
tandaşın biribi.ri ile yarışır halde 
hlzmele: koştuklarını görmekle de 
aynca memnunuz. 

Alman işgal 
masrafları 

(1 ine! Sahifeden Drvam) 

şağıdaki anlaşmıya varılmıştır: 
1 - İşgal edilmiş ve edilmemiş 

Fransa arasındaki hudut emtia ve 
eshamın geçirilmesine açılmıştır. 
Ağır hastalık wyahut yakın bir 
akrabanın vefatı halinde ikı mın
taka arasından geçilebilecektir. 
İki mıntaka arasında resmi kart. 
postalla muhabere ııerbesttir. 

2 - İşgal masraflarının azaltıl.
ması. hakkında müzakerelere gi • 
ri.şilmiştir. İlk tenzil cem'an iiı; 
mil ar frank olacaktK. 

T' = 

~ı1 Hayati bir 
~~t::il ...r;,ıı..;ı· ........ ::::~ noktanın Bir Casu 

Doğu Afrika- J Iraktaki harp-
da üç şehir da- çı tahrikat 
ha zaptedildi sükun buldu 
Naırobi 8 (R.R.) - •C.B.C.• 

Britanya kuvvetleri Adisababa ile 
Asmara arasında Ambalagi'nin 50 
kilometre ~nubunda Keram mev. 
kiini zaptetm.işlerdir. Bir General 
de dahil omlak üzere bir çok esir 
alınmıştır. 

Negelli'nın 50 kilometre şima
linde kuvvetli bir düşman mev
ziine taarruz ed.lmektedi.r. Taar
ruz muvaffakiyetle inkişaf etmek. 
tedir. 
İtalyan SomaLının şimali garbi 

sahilinde de ikı şehir zaptedilmiş
tir. 100 İtalyan esır edilmiş. birçok 
ganaim alınmıştır. 

Romanyada ya-
hu diler radyo 
kullanamıyacak 

Bükreş 8 (AA.) - Rador ajansı 
bildiriyor: 

Yahudilere veya Yahudi şirket. 
lerıne verilmış olan radyo ruhsa.. 
tiyeleri dün neşredilen bir emir
name ile iptal olunmuştur. Rad • 
yosu olan bütün Yahudiler maki. 
nelerini polise teslim edecekler -
dir. 

Bu tedbıre sebep, Yahudilerin 
radyoda aldıkları haberleri dev -
Jetin menfaatine zarar verecek bir 
tarzda ağızdan ağıza dolaştırma -
)arıdır. 

Ruzveltln sıhhati 
Va~ington, 8 (A.A.) - B. Ruzvelt'in 

s1hht vaziyeti dün düzelmi~se de dok
tor iki gün daha dışarı cıkmamasını 

Reisicümhura tavsiye etmiştir. 

Babbaniyede lngi
llzler 400 esir aldı 

(1 inci saıı.ır..ıeıı Devam) 
Raşid Ali taraftarlarının 

Rabbaniye tayyare meyda -
nına lııikim yayladan tardı 
hakkında fazla malumat gel
miştir. 

ingi!izler 400 esir almışlar
dır. Du çarpışmanın muvaffa.. 
kiyetini, son safhalarda hava 
kuvvetlerine Basradan per -
sone! gelmesi ile temin edi!
mi~tir. 

Avustralyalılar 
( l ine! SILblfedrn Devam) 

4 mayısa yapılan şiddeti bir mu.. 
kabil taarnı.z üzerine, kıt'alarımız 
diişman tarafından işgal edilen 
ara:'.'İnİn bir kısmını istirdada mu.. 
vaffak old11lar.• 

Bla11ey küı;iik Avustralya kıt'a.. 
!arının Yunanistanı:lan Mısıra ge
lişlerinin de,,am etmekte oldu • 
ğunu ilave etmiştir. 

Tobruk'takl tazyik 
( 1 ine~ Sa.hilfilen Devam) 

ruzları pek şiddetli olmuş ve on
dan sonra gevşemiştir. 

İlk müdafaa hattına girmeğe 
muvfafka olan Alman - İtalyan 
kuvvetl.?ri, Avustralyalılar tara
fından şıddetle bombardıman edil
miş "" nıitralyöze tutuimuş!Ul'. 
Alman - İtalyan kuvvetleri kum 
fırtınasından ve sıcaklardan ıztı.. 
rap çeY.mektedir. 

Solluın mıntakasında İngiliz 
makim•h unsurları faaliyetlerine 
devam etmektedir. 

Almanlar nakliye tayyareleri ile 
iaşe edilmektedir. Bu tayyareler
den bir ~oğu düşürülmüştür. 

Tobruk müdafaasına yeni ha
van topları yerleştirilmektedir. 
Şehirde hayat devam ediyor. İ
talyan kuvvetlerinin açtıkları çö
küntü kapatılmıştır. 

Şehirde hayat devam ediyor. 
Her yer elektrikle muntazaman 
tenvir edilmektedir. Garnizonun 
kendine mahsus bir gazetesi var. 
dır. Mektup postaları muntazam 
devam etmektedir. 

----<>--

Surlyel ıer bizden 
konserve istiyorlar 

Suriyeden alakadarlara müra
caatlar Yapılmış, muhtelif gıda 
maddeleri ve bilhassa balık kon -
servesi istenmistir. Yerli fahri -
kalarımızın imal ettiği konserve
lerden ihraç yapılması için Veka
letten müsaade istenmiştir. Cevap 
beklenmektedir. Talep edilen mı:.. 
tar mühimdir. 

Beyrut 8 (A.A.)- Ofi: Muha,a· 
mat başlıyalı altı gün olduğu hal
de İngiliz - Irak ihtilatı henüz ha
kiki bir muharebe mahiyetini al
mamıştır. Muhasamat bir takım 
münferit hareketlere inhisar et
mektedir. Son giinlerde de haber
ler azalmıştır. 

Iraktan Bcyruta en son gelen 
malUmata göre, bidayetteki harp
çi tahrikat sükiinet bulınu~tur. Bu 
müteaddit askeri ve siyasi ~cbep· 1 

lcre atfolunmaktadır. Irakın cep· 
hanesi az gibi. göıiikmektedir. Fil
hakika Bağdat hiikunıetinin elin
de ancak zayıf stoklar vardır. Di
ğer bir sebep de Irak hava kuvvet
lerinin uğradığı zayiattır. Esasen 
!rakın ancak birkaç tayyare filosu 
vardı. 

Amerikrda lnglllz 
alacakları 

Vaşington, 8 (A.A.) - Meb'usan 
Meclisi nakdi banka muame13.tı encü
meni, Amerikadaki İngiliz ıılacaklan
nın mecburi tasfiye.<>ine m5.ni olınak 
üzere, İngiliz kumpanyalannın Ame
rikadaki kıymetlerine mukabil İngil
tercye ikrazatta bulunulması ic;in nınll 
kalkınma korporasyonuna sal:lhiyet 
vcrt..--n kanun projesini kabul etrcüştir. 

Trakgadan bu 
ay sonunda pa
rsız nakliyata 
başlanacak 

ilk olarak deniz yolu 
ile gönderilecekler 
Trakya Vilayetlerinden Anado

luya geçmek istiyenlcrin parasız 
nakline de bu ay sonunda başla -
nacaktır. Bu Vilayetler halkının 
verdikleri beyannamelerin yapıl
makta olan tasnifi bitmek üzere
dir. Trakya halkının ilk olarak 
İstanbuldan deniz yolile gidecek 
olanları nakledilecektir. Haydar -
paşadan demiryolile gideceklerin 
nakline hcziranın ilk haftasında 
başlanacaktır. Trakyanın Marmara 
sahili civarında oturanlar oradan 
doğru '~purla veyahut yine deniz 
yolile İslanbula getirilerek bura. 
dan başka vapurlarla nakledile -
cektir. Dahilde oturanlar trenle 
İstanbula getirilecekler ve bura. 
dan Anadoluya nakledilecekler 
dir .. 

Harbiyedeki kaza 
( 1 ine~ Sah.ift"11l·n Devam) 

yeti de fevkalAdc ağırdır. Şofôrun ya
rası hafıftir. 

Ölenlerle at:ır yaralıl·ırın ht.iviyct
leri tesbıt edilın~tir. Ölenler, Glızel 
San'athır Akademlsl talebe ındcn 1229 
doğumlu l\.tanisalı Derviş Kemal oğlu 
Alunet Fuat ve gene Güz~1 San'atlar 

· Akadcmisınden 1331 doğuınlu Arap
kirli AhrtıCt oğlu Keınald.tr. İfade ve
remiyccek derecede çok ağır yaralı o
lan da ayni ~edemiden 27 ya.şiarında 
Hulılsi oğlu ~hsandır. Vaziyeti çok 
tchlikell olan Ihsan, Etfal Hastane
sinde tedJ:vi altına ah~tır. 

Yakalanan soför bunların otomo
bilde olmadıklarını, direğe yaslannuı 
olarak durduklarını söylemiştir. Ken
disinin sarhoş olup olmadığı araşhnl
maktadır. 

Kazada diğer iki kişi de ha!ıt su
rette yaralanmıştır. Şoför sadece bur
nundan yaralanmıştır. Nokta bekliyen 
polis memuru arabanın çok sür'atle 
geldiğini söylemiştir. 
Diğer taraftan dün tek numaralı 

taksiler çalı,ıacağı halde bu çift nu
maralı arabanın kaçak çalıştığı ve bt
nacnalcyl> nokta bekliyen polisten 
kaçmak için hızlandığı da teshil olun
mustur. 

Bir damat 
(l ine! SaJ>lfcden Devam) 

la ve kiremit ocağı işleten Kon
valı İsmail isminde biri karısile 
bir olarak damadı Mehmet ile sık 
sık kavga etmektedir. Mehmet, 
kayınpeder ve kaynanasının lakır
dılarından bizar olarak kar.u;ını 
alıp memleketine gitmek istemiş, 
fakat hmail buna muvafakat et
memi~tir. lllelıınet de kayınpede
rinio bu ınümaneatine kızarak ev .. 
velki gece adamcaf,'1.Zı nyurkcn 
balta ile kafasıııı lı:eseıek öldür
miiştür. 

Katil damat huadan sonra kay
nanasına da hücum etıni-' ve onu 
da ölüm halinde yaralamıştu. 
Mehmet yakalanm't. tahkikata el 
konmuştur, 

aydınlanması 
( B:: Nna.kaleden J>hram) 

k5.nla • .\lnıanlara karşı koyacağız. 
Ancak. buna rağmen kaybedersek 
dahi; Almanya muzaffer olamaz. 
Çünkü, Almanyanın muzaffer ol
ması İngiliz adalarını istila e)·le
nıesine ve Atlantikte bakim bu
lunınasına bağlıdır .. 
~lanasıuda kullanılmıştır. İngi· 

liz efkarı umumiyesiııdcki tered
dütleri oldui\"u kadar; biitün cfkiirı 
ıınıuıniyelerdeki kısmi şiiplıeyi de 
izale eden Çör~il, dünkü nutkun
da, bilhassa şöyle söy !emektedir: 

«-- Nil vadisinin ve Sü,·eyş ka
nalının, Akdenizdeki mc\"ziiınizin 
ve l\taltanın kaybı ııi\"rıyabilec<ği
miz darbelerin en ağırı olur. Bu 
mevziler için Britanya İınpara
torluğunnn bütün kaynakları ile 
muharebeye azmetmiş bulunuyo· 
ruz ve hııııda muvaffak olacağı
mıza inanınak için bütiin s<"bep
ler me\·(uttur .• 

Çörçil bunu bôyle söylediği gi
bi; İngiltcrenin Afr•kadaki ordu
su ve gayreti hakkında da dikka
te şayan ınahinıat \crnıt'ktc ,.e 
General Vıyvılın kumandasında 
şimdi yarım milyon kadar a'ker 
me\'cut olduğunu. en ga\retli bir 
şekilde n dalga halinde teçhiza
tın bu böfg-cye yığıldığını, ~arlci 

Afrikada harekat JOl>an ordu ile 
beraber Cenubi Afrika ordusunun 
da Şimal ve Akdeniz bölgesine 
:;cvkcdilcccğini tebarüz ettirınck
tedir. 

Zafer yolunda keli ini orıa,-a 
koyan ve bu..;u açıkça A.-anı Ka
n1a.rasından dünya~ a ilcin eden 
Çörçiliu son nutku: herhalde çok 
tatmink3rdır ve her türlü §İ.iphe 
ve tereddiidü kökünden izale e
decck bir ku,·vcttı•dir. Bununla 
anla~ılıyor ki; İngiltere Akdenizin 
heyeti un1uıni~·esinc anıil olmak 
üıcre hazırlanan ,yeni Alman -
İtalynn lıanılesi karşısında, bütiin 
imkfuıları ile Akdcniıin içinde, 
garbında. adalarında, Şimah Af
rika ve Orta Şarkta bu hamleyi 
kırmak ve sonuna kadar bütün 
gayretini ve son da1nla kanını sar
fetmek azim ve kararındadır. Bu 
bö:yle olunca ve ona göre her tür
lü tertip alınınca; Alınan ve İtal
yanların vrupa ıt'a51ndan dı· 

şarıya taşn1aları \'C yeni taarruz 
hamlelerinde muvaffak olmalar 
şüpheye du ınli~tiir. Zira Ceholüt

tarık açık ,.e lııgillcreııin eliııde 
kaldık~a, "\lınanların ispan)'anın 
yardunına ve hatti harbe girnıc· 

sine rağıncn, Afrika sahillerine 
kaçamak dışında nıotörize ve zırh
lı tüıncnler geçirınesi miinı.küu 

olmadığı gibi; İngiltere Filistin ve 
Orta Şarkta kunetli bulundukca 
Alman ve İtal~·anların adalardan 
bir ihraç ~·opmalarına \'e ınuvaf
fak olmalarına da imkan yoktur. 
Mısırda ise; Sicilya - Trablus yolu 
kesilmiş sayılabilir ve Ingilizler 
burada tutunmuş ve Alınan tnar
rıızunu k;rmış haldedirler. Bilakis 

~arki Afrika harekatı tamaıuile 

bitince İn~ilizlerin burada Tunus 
hududuna kadar biitiin Trablıısu 
temizliyecek yeni ve ikinci bir 
zafer taarruzu hazırlamaları çok 
muhtemeldir. 

ETEM iZZET BENiCE 

Atlantlk meydan 
muharebesi 

Gizli De teri 
No. 7 -

Yazan: Francis l\fachard 

"Şarka seyahat 
sanız acaba ne 

Çeviren lskende-r F. SERTELLi 

etmek mecburiyetinde kal
yapacaksınız?,, diye sordu 

Fakat itiraf ederim ki, hayatta 
muvaffak olmak, rahat etmek i
çin öyle yapmak, onun gılıi hare
ket etmek lazımdı. 

Nevyork casus mektebinde bizi 
her hudise karşısında tecessüse 
sevkeden bir takım prensiplerle 
yetiştirmişlerdL Halbuki, hayat 
mektebi insana daha mtihim pren
sipler ,daha muhim muvaffakiyet 
yolları go•teriyor ye öğretiyordu. 

Bu pişkin adamın karşısında bir 
an için acemili;!imi hissetmedim 
dersem, hakikatı gizlemiş olurum. 

Şırnd burada tahlile değer bir 
nokta \'ardı. Acaba Mister Vil
ya~s hakıkaten sogukk ı1,.lığ nın [ 
tesirile mı bu al:..k zlığı go :\eri
yordu'. 

Yoksa bu •lüm ~ ad•sesind,r. par
mağı vardı ıla onL'1 iç n mı soğuk
kani, da\•r nıyordu. 
Eğer ık:ncı kkı kabı..! emek 

icap ederse, ~ıg~. ~ salonunda alı
koym kla beni k nd, i.şkdıgı cü-
rum uıerınde rmaklı ım için 
gı.izcl bır rol oyn ~ hı.) rdu. 

Elimdeki gazeteyı okurken ya
wşça ırc um 

- NPC'en ölT'l·ış at..aba•. 
- K•nıbıl ' !l"la onu mu dü-

şün:i.yorsunuz'. 
- Aklıma geldı d<' .. 
- Bana kaLr<a aklınızdan h.ç 

çıKmamış ol.>a gerek. 
- Z b ta romanlarına kü -

çiıkken peı< erakır> var -
dı da. Bu hadise de tıpkı o ro
ır.anlara benziyor 

- Bunun romana benzer bir 
tarafı var mı?. Dört yüz yolcusu 
olan kookoca hr \ 0apurda bir de
gıl, btrkaç k~i de olobilir. 

- Doi\ru amma. Ölen insan.baş
kasının kamarasında bulunm~ t 
diyorlar 

- Oras.m zabıta araştırsın. 
El.ndeki mecmuan uzattı. 
- Bakınz. burada ne kadar gü

zel bir kek tarifi \'Dr. İçine hem 
üzüm koyuyor .. · em de biraz tar
çın. Kek bö •le pılır \'e fırına 

\'erilirse, pı tıkten sonra mis gibi 
kokarmı . 

- İyi olacağ nı tahmin etmem. 
- Niçin., ecmuanın mcnejeri 

çok methediyor. 
- Olabılir. F kat ben baharlı 

şeylerden hoşlannıaın. 

- Şarka se.ı ahat etmek mec
buriyetınde kalsanız ne yapacak
sınız? Orada b ttun y<'mekler, ba
harlı, biberlıdir 

- O zaman alışır.m. Fakat şiın
di al• ağa !l'ccbu~i ·et var mı?. 

Bu konuşma ç<>k siırmedi .. siğa
ra salı>nı.;ndan \ak'a mahallhe.gi
denlerden ya lıca bir Meksıkalı 
demir taciri döndü, eski yerine o
turdu \"e bize dönerek: 

- İyi ki yerinizden knuldama
dınız, retli. ben gıttim de iş mi 
yaptım sanki?. Boşyere sinirlen
dim. 

Vilyams .bu sözlere bile aldırış 
etmiyordu. 

Cebinden küçük not defterini 
çıkarmış, mecmuanın tarif ettik{ 
kekin nasıl yapıldığını defterine 
kaydediyordu. 

Ben duramadım .. soraum: 
- Ölüyü gördünüz mü!. 
- Evet. Genç bir kadın .. 
- Neden ölmüş?. 
- Belli d1!ğil amma, gemiıl!ll 

doktoru kalb sektesinden ölmesi 
muhtemel olduğunu söyledi. 

- Kendi kamarasında ıru öl
müş?. 

- Hayır ... İşte burası çok ga
rip ya!. •Kamaramda bir ölü var. 
diye bağırarak geçen ihtiyar A
merikalı kadının kamarasında öl
müş. 

- Belki d06tudur .. Onun kam&· 
rasına gider gitmez ölmüş olabilir. 

- Hayır. Birbirlerile tan~ 
yorlannış. 

Mister Vily.ams, ben <konUŞUP
ken birdenbire aklına mühiın bir 
sey gelmiş gibi davranarak kallk1L 
Sigara salonundan çıktı. 

- Peki amma, puro ben de içi
yorum.. ve bırçok kimseler de içi
yor. Külden birşey çıkmaz ki.. 

- Zabıta tahlil eder, tütün ney. 
ini bulur. Herkesin içtiği puronun 
tütünü başkadır. Birinin tütünü 
öbürüne uymaz. Maamafih ikinci 
kaptan tıpla bir polis hafiyesine 
benziyor. Kamaranın muhtelif 
yerlerindeki parmak izlerinin de 
fotoğraflarllll aldı. İş adliyeye in
tikal edince, tahkikat kolaylaşa
cak. 
Konuşmamız bittL Kendi ken

dime düşünmeğe başladım. 
- Vilyams, puro kıilünü duyun

ca kalktı_ gitti. O dakikaya ka
dar bu hadise ile hiç de meşgul ol
muyor gıb görünuyordu. Şımdi i
çıme ufak bir şiıphe daha girdi: 
Acaba, bu emayeli Mister Vilyama 
mı ışledi?. F~kat, bu kadar ıhti
vallı bir adam.:.n, oyle hır dakıka
da ağz•na puro alması ve hır ya
bancının kamarasın~ puro ile gil
mesı mumkün mudur•. 

Eu su le der al yıne kendim 
cevap verdim: 

(Arkası var) 

Harp Vaziyeti 
( ı lncl Sahl!rdcn Devam) 

bulunuyoruz. Bunları asker gö -
zıle hulasa ediyorum: 

1) İngiltere zafere kadar Ok • 
yanusiarda ve havalarda harbe 
devam etmek kaygusi!e Ortaşark

ta, Afrıkada ve Akden!zde i mev. 
zilerinden vaz geçemez. 

2) İngılterenın Nil vad;sını, Sü· 
\'CY kanalını, Maltayı ve Akdı>
nız hakimıyetini kaybctmeoı, uğ

rıyabıleceği darbelerin en ağırı 
olur. 

3) İngıltere, harbin ncticesı Ok
yanuslarda alınsa da, Or.aşarkta 
Ye Akdenizde İmparatorluğun bü
tün kaynaklarile harbe devıı.'TI e
d<"cektır, Bay Çörçirın ıfadesine 
göre, bu bölgede muvaffak olmak 
içın biıtün sebepler mevcuttur. 

4) Ortaşark kumandanı Gene

ral Wavell'in kumandasında şimdi 
yanın mrlyon kadar asker vardır. 
İtal ·an Somalısinde ve Habeşıs.. 
tanda ltalyan mukavemeti kırıl
mış olduğundan oradaki kıt'alann 
şımalde tahşidi miımkün bulun • ı 
maktadır. Ve bu talışit birkaç haf
tadanberi devam etme!ttedir. 

5) General Smuts Cenup Af _ 

rikası ordusuna Akdeniz kıyısına 
gitmek ıçin emir vermiştir. 

6) Batı çölunde veyal:ut Mı -

sırı çeviren çöllerın herhangi bl. 
rinde harp ancak tam techizatlı 
nisbelen küçük kıt'alar tarafın -
dan yapılabilir; çölde büyük k:t'a.. 
tarın kullanılması ancak felaketle 
neticelenebilir. Libya seferinde 
İtalyanların başına bu felaket gel
mıştir. 

İfadelerini bile pek az değiştir. 
diğim bu fikirlerin hepsi Bay Çör
çil'e aittir. 

Fakat biz de aylardanlıeri de. 
vam eden yazılarımızda hep bu 
esas fikri ileri sürmüş, İngilterenia 
harbi kazanması için Şark dama
nnın da kesilmemesi lazım gel • 
diğini iddia etmiştik. 
Eğer General Wavell'in elinde 

hakikaten yarım milyonluk bir 
ordu varsa, Ntt vadisJ.nlıı ve Sü

ven bMhnıa müdaıfaa edilece. 
ğınden şüphe edilemez. Harp mal. 
zeml!li yüklü Amerikan gemileri 
Kızı!<M!nize pldikçe Mısırda ve 
Ortaşarkta lcıtvvetli bir İngiliz 

ordusunwı behınacağı tabiidir. • 
Askeri bakımdan çıkarılaca~ esı 

bü.yük netice fUdur: Harp, Bay 
Hitler'in bütüıı hesaplan ltıatuıa 
olarak Şarlıta ...e Garpta ;ızaya -
caktır; ve lifi senesi sonunda 'bit-

iyeeektir. 

(2 inci sahifeden devam) 
tini almaktadır. Gittikçe genişle
mekte olan bu «emniyet mıntaka
sı. nın tesisi, münakale mesele

sinde İngilterenin vazife:.iııi kolay

laştırmıştır. Almanya, Amerika
nın devriye sisten1i karşısında 

müşkül bir vaziyete düşmüş bu
lunuyor. Devriyeye mani olmak 
iein BirJeşik Aınerikanın deniz 
kııvvctlerile çarpı mal, \'e binn&
tice bu devletle harbi göze alma
lıdır. Bunu göze alamad1ğı takdir
de Amerikanın gittikçe artacağı 

anlaşılan müdahalesinin neticesi

le karşılaşmalıdır, ı Görülüyor ld 
Amerika, Atlantik mulıarebcsia

dc, ağırlıi\"ı gittikçe artan bir un
sur olacaktır. 

Raşlt All 

Bana ölii hakkında izahat vera 
Meksikalı dem!r taciri, Vilyam
sın arkasından bakarak mırıldaa

' dı: 

Harekata ıelince, Bay Çörçil'iıı 
hissiyata kapılmamak lizımgel • 
diğl düşıiinceR de doğrudur. Ge
çett büyük lııupte Almanya 52 Jı:a. 
dar muhuebe kazanmıştı. Fakat 

nih1ıt z~feri ı.,t>etti. İngiltere 
şiındiye kadar 2 muharebe kay

betmiştir. Buna mukabil 4 muha. 
rebe kazaovıınştır. Harp, Ameri -
kan.ıa yardıınöe bambaşlı:a bir şe. 
iri! almaştır. Fakat kat'i netice 
kil almıştır . .((at' inetice Almaa -
.r.adan epepee uzaklaşmııtır. 

(1 ine~ Sahift"den DevJm) 

dusunun ufak bır kısmını teşkll 
etmektedir. 
Raşid Ali beklediği kuvvet pl

mediğınden möşkül vc.;yette kal. 
mış ve taraftarlarını da mil§ldll 
vaziyete d~üc. 

- Ölünün başı ucunda bir ta
tara puro külü bulmuşlar. Bu i:C!lıii 
süvari saklmN§. Kamara sahibi 
ihtiyar kadınıa puro içmediA'iAe 
!P'ire, bu ~ puro içea bir ada
mın parmail old@j>ı zannedilm*
tecıa. 



Emlak ve Eytam Bankasından: 
-""· Ytri 

119 ~;rogla, ı;!etrit Muhtar 
mah. Tabım caddesi 
Ha. ..ıü 3 ~i 188, 
12:/4, ada .00, pafta 11, 
p&nıel !? -

• hNl --
8 Mayıs 1941 

18.0'9 Protıatn ft Mc1111ıS:et 
Ayarı. 

CUMHURİYETi 

Ziraat Ban ası 
Ku.nılnş Tarihi: UJR8 

Sawwwye.i: 100,000,000 Türk Lirını 
~obe -.e Ajamı adedi: 265 

29 Eylul 
Babıiliye 

Cuma sabahı alaca karanlıkta 
verilen ilanı har p notası 

ltü 

BeyotJu. ş..+ı.t Muhtar 
ınah. Tak.mn cadcı
l'lo. "'*1 3, ada 498 Ptd
ıa il, parsel 9 

Beyoglu Şehit Muhtar 
mah. Taksim caddesi 
Ho. eski 3, ycnl 188, ıı 

18.03 MıWk: Radyo caz o.tı:estra
aı (İbftlbiın Öq\H" ~ 
de). 

18.40 Müsilı:: Radyo İnce &az lffy
eti. 

19.!0 Kon.._: (Seyahat ~
tajları). 

Zirai ve ticari her nevi banka muamele 

Bu. ' '- çak münalı:qalı ol-
du w .. mönekaşalar gün ııeçtl~ 
mlaıcalrn8 çoğala, çoğala Uinı
barp ııo&Mı Bablll:iye \eYdi ediL 
~ aQae bdar deftl1l ~i. 

Nota ftrildiği &fuı Meclis fır • 
tuıalı bir celııede topl~L. Is
uı&.1a utnJan mıntaka meb'us -
lan bir ağızdan Sadrazama hü • 
cum ~lar, hükfuneti gaflet ve 
:.kaydı: Be dMrıgalıyodardı .. 

İtalya bük(lrı1'!ti her türlü ha • 
sırlığını. t.omamladıktan aonra hiç 
bir ~ bulamayınca evveke 
tutturouğu teraneyi tekrarlama -
la koyuldu. 

TrablııMaki, B!ngazide İtalyan 
ailelerine 'ft tüccarlarına zulüm 
edildiğini iddia ile btı m<!'V%Uda 
.. yialar, dmtne nlr.'alar çakardı. 

Nihayet 29 eyltU lllll cuma gü
aü t.&aıı:ıbuldalı:i İtalya ediri Ba. 
Wliye Wimlıarill bildiren notayı 
tebliğ etti. 

tı.&mh•rp ıııOtuı. aynen fll1lları 
aıtiva~: 

Tarabya: 29 e:rJdl 1911 
Zirde wziüliıtııa 1 tal ya mas • 

ı.ıı.tgüzan, ınefbuu mülehlwni 
laa§metMI KraI hazretlerin.in hüku
metinden aldığı evamiri infaz e.. 
*n!lr. aşatıdalr..i noktaları zatı fa
kiınanelerine bildirmekle ,eref ve 
6Wnç duyar: 
Alınması lii:runıhı tedbirlerin 

8ÖZ uhMından i§ &ahasına geti. 
zilmesi için 1taıya Krallığı hüldi
metinin eon defa Osmanlı dev !e
tine ftfdiği mühlet boşa gidecek 
-.e kabul edilecıelr bir cevap ve.. 
Ei.1.mebjyjn .ana ermiştir. 

Bu cıenbm gelmemesi Trııblus. 
prp ft biııpzicioek:i İtalyanların 
baklanıu ve menfaatlerini muha
tua ~ l\pMnh hiilr.funeti ve 
memılrları tarabndan birçok ör
neji ıöriildütü iiaere kötü niyet 
'ft becerikmliğin delilidir. 

Bu mebeple İtalya Krallığı hii
~tı baltlarmıan "" menfaatle. 
l'İllİn w hülr.fımet vuefile haysiye
tinin kendi elindeki kudret ve va
•talaria doğrudan doğruya ko. 
nmınasına bat vvmak mecburi. 
,,etincıedir. 

Ortaya ~ bAdi8eier ö~en
beri Osmanlı hiikfunet memurları 
tarafından İtalyaya karşı güdü
len aareket hattının gerçekten a. 
c:ıklı fakat zaruri neticesi olmak. 
tan başka bir bkirle tela..ıutl olu. 
•amaz. 

İki memleket arasındaki dost -
lul< ve IUlh.severlilt münasebet • 
lerinin bu suretle kesilmiş olma. 
ııından dolayı İtalya hükıimeti bu 
anc!an itibaren kendisini Osmanlı 
lııükiimeti ile harp halinıle say -
maktadır. 

A4ağıya imzasını koyan Kral
lık hükümetinin İstanbul sefiri 

' hükılmet ınetbuasuıdan aidıJı em-
re uyıırak Romadaki Osmanlı se. 
faret heyetinin pasaportlannın 
wırlandıfını zatı fahimane~rine • 
bil.direr~!< kl'ndi pasaportlarmın 
da geciktirilmeden ıönderilmesini 
rica edw. 

Krallık dahilinde bulunan Os -
manlı tebaasının şahsi emni~t -
leri, mallan ve işleri için hiç bir 
tehlikeden korkmağa lüzum ol • 
madığı bunların o mahallerde is. 
tedikleri kaciaP kalabileceklerini 
bilclirıneğe İtalya Krallığı hükii
meti llfllğlya imzasını koyan İs

tanbul sefirini memur etmıştir.• 
İ§te 29 eyb'.ıl cuma sabahı. ala

ca karanlıkta Babıaliye verilen bu 
• üinıharp notası peyıtahtta he • 

yecanlı bir hava meydana getir -
1114 halk İtalya aleyhıne tezahü
rata ba§lamlf, gazeteler havadisi 
eu heyecanı kô..-\ıkliyecek neşri • 
yatla etrafa yaymağa başlaml§ • 
lar, Meclisi Meb'ıısan derhal top
lamnlf, bükıimeti sigaya çeıu=ğ< 
iıazırlanmıttı .. 

Sadrazam İbrahim Hakkı paşa 
meclise gelinciye kadar mecliste 
toplanan meb'uslar yalnız bu va
ziyeti indi muhakemelerle müta
lu ve münakaşaya girişmişlerdi. 

Bingazi, Trablus, Derne ~ b~ 
laavali meb'uslan ateş kesilmiş 
Jibi hadit bir heyecan içinde bu
Jııınuyorlar, kıyameti koparan hay 
lı:ırışlarla İbrahim Hakkı paşa hii
kilmetini ittiham ediyorlardı. 

Meclis toplanınca ittifakla hü-
• ıu.... wpıwı.ııaıı ~!Pli'! uı+•uıl).l( 

ceği izahat i..Uldi. Sadrazam 

İbrahim Haldı:ı pa~ kiirsiye geldi. 

Sonılanlara topyekfuı tekmil ha
diseleri sıralayarak cevap vermek 
yolunu tuttu. Anlattı: 

- Değerli arlr.adaşla:nm: 

14!!7 

H59 

1401 

1"3 

12, 12/8, ada 40IS, pat. 
ta ıı, parsel a 

ll<>yoglu Büyük Pan-
pltı Şehit Muhtar 
mah. Abdülhak Hiımıt 
sok. No. eski 3 yeni 2 
Beyoğlu Büyük Pan· 
galtı Şehit Muhtar 
mah. Abdiılhak Hamit 
sok. No. eski 3 yeni 8 
B•yoglu Büyük Pan
galtı Şe!ı.lt Muhtar 
mııh. Abdülhak Hamit 
1<>k. No. eski 3 yeni 10 
Beyoğlu BUyCk Pan
ııaltı Şehit Muhtar 
mah. Abdillhak HAmit 
sok. No. eski 3 yonl 12 
Beyoğlu Bilyük Pan
galtı Şehit Muhtar 
malı. Alıdillhak HAmiı 
IOk. Na. eski 3 yerıi 14 
Beyoğlu B(lyük Pan
pltı Şehit Muhtar 
malı. Abdülhak Himit 
IOk. No. eski 3 y<"lli 18 
Beyoi!u, Buyillı: Pan
pltı Şehit Muhtar 
mah. Abdülhak HAmlt 

1320.-

8830.-

8780. 

?1130.-

eok. No. eııkl 3 yeni 1? 94.59. 
Beyoğlu Bü,-ük Pan-
pltı Şehit Muhtar 
mah. Abdülhak HAmit 

118 w 

Anla 

182 ın 

1ı2 M2 

'1? M:3 

, 

ıs2. 

883,3° 

~?3.-

?15.50 

868.50 

19.30 Memleket Saat ~ı ve A-
jaruı Haberleri. 

19.45 Konu~a: Ziraat Takvimi. 
19.50 Mtizik: Solo Şarkılar. 
20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzık: Amatör Saati-Sop-

rano Sebahat Akyol. 
21.00 ?rtüzik~ I>Uıleyici İ::..t. klerl. 
21.30 Konuşma: (Sıhhat Saati). 
21.45 Müzik: Radyo Orkestrası 

(Şel H. Ferid Alnar) 
22.30 Memleket Saat Ayar~ Ajans 

Hab<'rleri; Ziraat, Esham -
TahvllAt, Knmbiyo - Nukut 
Bors ·ı (Fiyat). 

22.45 Müzik: Dans Müzii!i (Pl.) 
23.25/23.~0 Yannk! Program ye 

Kapanış. 

YARINKİ PROGRAM 

8.00 Program ve Memleket Sa..t 
Ayan. 

8.03 Ajan• Haberleri. 
8.18 Müzik: Hafif Proaram (Pl.) 
8.45/9.00 Ev Kadını - Yemek 

Listesi. 
12.30 Program .,., Memleket Saat 

Ayarı. 

•12.33 Müzik: Solo Şarkılar. 
12.50 Ajan• Haberleri. 
13.05 Müzik: S<>lo Şarlnlar Protı· 

Para BfriktTrenıere 

28.800 Lira İkramiye Veriy 
Ziraat Banluııılllda lmmbandı " ilıbarsız tasarruf besapLm.,._ 
az 50 lirası bulunanlara ııenede 4 defa cıekilecek kur'a ile 
pliııa iöre ikramiye daı':ıtılacu:tır. 

İtalya hükıinK!ti bu sabeh Ba
hıiıliye tevdı ettiği bir nota ile 
iliınıharp eyl~ığin ibildirdl. Ma. 
lı1mu Alileri olduğu veçhile İtal
ya hükU.ınet!le Babıali arasında 

aylardanberi cereyan eden muha
berelerde Trablnsta bulunan 1 -
talyan halkına ve tüccarlarına o. 
radaki memurlanmız tarafından 
t:azyılt edildiği ve bunların ye?"li. 

lerin mutaassıp hareketleri kar 
f2Sında mal ve canlarından emin 
olmadıklarından hayatlannın mu
hafazası için İtalya hükfımetinın 
müdahalesinden bahsolunızyor, biz 
böyle bir vaziyet mevcut olın~ 
dığıru eevaben bildiriyorduk. İtaL 
yan emellerinın mahiyeti bugün 

lı:ii llh.ıharp notasile orlaya çık 
ıııış oluyor. Tabii bu hareket kar 

psmda blz de icabeden tedbirleri 
alacağız .. 

sok. No. ~.ki 3 yeni 18 
ll-.yoğlu, Büyük Pan
pltı Şeh.lt Muhtaı 

ramının devamı. 

'Jl.20/14.00 Müzik: Kanf.lk 
ram (Pi.) 787.50 -----..:......:.... _____ _ 4 adet 1.0011 Linılıt 

' • • soe • 
4.000 
%.000 
LCOO 
4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

Sadrazamın izahatını Trablus 
meb'usları bu nokta müttehıden 
ileri atılmakla noktaladılar .. Sor. 
dular: 

- Trablusun müdafaa ve mu
hafaza& için hiçbir tedbir alın -
mamış, hiçbir hazırlık yapılma -
ııııştır. 

(Arkan-> 

r ' BORSA 
.,__7 _Mayıı 19"~1 

Aclbl ve I·r·11 
1 Sterlin 5.24 

100 Dolar 181.50 uuo 
100 ll'rank -
100 Liret -
100 .İ.lvlÇJ'O J'rc. 30.-
100 Florin -
100 llayişmarJr F 

100 BeJııa F 

100 Dralıml 0.9975 
100 ~ -
100 Çek kron11 -
100 Peçela U.9375 
100 Zloti -
100 Pen&ö -
100 Ley -
100 Dinar _ 
100 Yen ll.l375 
ıoo İsveç Kronu 30.745 
100 Ruble -

ESBAllf VE T AHVİ!.AT 
İkramiyeli "' 5 1938 19.-
Erıani "' 5 İkrami
yeli 1933 
Sıvas .- !:rzw:um 

19.06 

II. llA VTI. 19.40 
T C. Merkez Bankası 104.- ı 04.~ 

1407 

mah. Abdülhak HAmil 
eok. No. eski 3, yeni 19 1204 M2 802.-

Yııknrıda adres ve ta!.<ilttı :ıımlı pyrl menkuller lloÇlk arttırma uıru\lyle ve 
peşin para ile satılacaktır. 

İhale 15.5.941 Perşembe .Onü ııaat ondadır. 
Arttırma esnasında verilen pey ırıll<tan mukadder kıymeti Ct'\'tiği takdirde 

tıemirıat akçesj derha1 arttınlmıyarak ihale .kimin uhdesine icra edilirse teminat 
ak\,-esi ona ikmal ettirilecek ve bankanın göstereceği ,ekı1de noterden tasdi.kil, 
bir taahhütname vereC'ektir. 

İsteklilerin teminat akçesi, nüfus ~keresi -re Uç kıt'a fotoğrafla birlikte 
1 

büdirilen ıün Ye saate kadar ıubemia EmlAk Servisine gelmeJeri lAz.ımdır. 
c875> c3452> 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
l .- 2500 metre 3 X 10 eb'adıncla Jijbek tevettürlü ,eraltı kablosu alı-' 

~~- 1 
2 - Ka\'1 teminatı olan 33'75 liranın Bakırköy :MalmüdürlUğüne yatırılarak 

makbuzlan !le birlikte 13.5.941 Salı günü aat H de Yeşilköy Hava .Mıntaka De-
po Amirliti aatınalma komis;yonwıda bulunmaları. c348G» 

Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye .Hastanesi dahlllnde ~ kantin llı:I 
oeıe müddeUe kiraya verilecektir. 

ı .- Arttırma 14.5.941 Çarşamba günü saat 15 de İstanbul Catoloi!lunda 
™>hat ve İçli:nal ::lluavenet Müdürlüğü hinaııında lı:urul11 komisyonda yapı
lacaktır. 

2 .- Muhammen kira senellll c360> llndır. 
S - Muvakkat teminatı 54 liradır. 

4 - İstekliler ııartnaemsini çalıpna günlerinde komloyonda görebilirler. 

• 

n - İsWklilerin bu gibı ~l~rde bulunduğuna dair ve:.ikaları ve muvakkat 
teminat makbuzu veya banka mektubu ile belli ıün ve aaatte komf!'Yooa &el· 
meleri. •3337> 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden : 
Erkin ana gemisinde çalışmak üzere lr!fayetll bir motllrcü ..., diğeri t.esv:l

yecl olmak Uzere iki işçi a1ınacakt.ır. Ta~iplerin kap eden ...-es..ıkalarla Gölcük 
Denlz Fabrikalarına müracaatları. c3559> 

Beyofhı S üncü Sulh H*8t ~ 
kemMinckn: U/1116 

Habibe Şen!f Yalçıner tarnfından 
Ali, Viktorya ve Avadya aleyhlerine 
açılan iza1eı şuyu davasında: 

Dava edilenlerıien A vadyanın ika
metg3hının n1eçhuLiyetine binaen H:'\
nen yapılan tcblig ... ta rağmen mahke
meye gelmemle olduğunr!fn · iUyuun 
izalesine 2/ 5/9H tarihinde gıyaben 
karar verilmiş olmakla tarihi iHlndan 
itibnren 8 g-ün zarfında Temyizi dava 
edebileceği, akı:i takdirde hükmün 
kat'ilet:eceği hüküm huJA.c;ası yerine 
kaim olmak üzere ilAn olunur. 

SuHa.nalımd 5 inci Sulh Rultult Hi-
ltlmlij;lnden: 941/383 

İstanbul Kumkapı Nişancı Mehmet 
Paşa mahallesi Derinkuyu sokağında 
3 No. da mukim 1928 doğumlu Hüse
yin oğlu Koç Hasan Konuk'un ana ve 
babasının vefatı hasebiyle vel;lyetten 
mahrum bulundutu nüfus kaydından 
anlaşılmasına binaen kend•lne amcası 
Süleymanın vul tayin edildiği ilin 
olunur. 

• TAKVİM e 
Rum· 1157 I.:ızır lll<ri 13&0 
NiS,\...'i 

3 
a.Alliıl 

25 11 
Yıl 041 Ay » j Vuati 

V&ltlt 
Ezani 

M AY 1 S s~ :ı· 
S. D 

Günq 9 '40 

8 
13 10 ötıe .. 59 
17 05 İklndl 8 53 
2012 Aqam 12 00 

Perşem~e 
ll 57 Y&lsı 1 46 
3 53 İmsak 712 

Sahip ve Başmuharriri: Etem İzzet 
Benice - Neşriyat Direktörü 

Cevdet Karabilgin 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 3 Mayıs 1941 Vaziyeti 
A k t i f Lir• P a • i f .-----

ıı-: 

.Alim: Safi lrilo&ra..m 
BankDot. 

72.I03,9:ı.. 

Ufaklılı: • 
Düll•*i )(üaltlrtor. 

Tilrk Llruı • • 
Barif-.ı )(--

'1tm: Saf lkiloıram 12.385,424 
Aluna lahvih !Labll se.- dö-.=
ı.-

I>i;. - ... borçl11 JOlrlııs 
lııalı:iyeleri • • •• 

- TaloTlllerl: 

Deruhte - -- .... ~ 
karıı.tı.tı • 

l!Canunun 8-1 cl maddelerine tevfi• 
kan Haz.ine tarafından vW ı.dl;Ja& 

Ticarl Senetler • • • • • • 
..... ntıü.•Y&& ~ ~ 

1 
Deruhte edllen ev•ıolu aalull· 

ıl - ,.aJıı karıılıiı - ... -
vi!AI (ltibarl Ju7mellool • , 

•• ....- - Ye Tlılo-........,, 
Altm ve cllWlz ıı-lne •- , • 
Tallrilit 6zerina ·- • • • 
Hui.Deo,e lala vadeli a~ • • 
Hutnqe 3850 No. lu kan- lll09 
açılan altm Dq·l Jrk ..... • • 

Hiaedarlar • ' ' • 
MıW••*, .. . . . . • • 

Ura 

102.123.212,58 
7.810.511,50 

759.389,58 

323 .512, !'.!-

17.392.9.57,85 

47 .:02.994,~8 1 

158.748.583.-

20.230.442,-

274.018.403,?0 

45.998'.878,93 
?.928.818,1? 

4.?41,89 
'7.808. 722,.--.-

139Jl84.926,75 

YekOn 

f 

' 

110.893.113,84 

188.518.ın.--

1174.011.4'13,70 

as.ua.ıea,10 

H?.498.389,44 
4.500 000,-

10.490.098,01 

804.880.884,.2?. 

\ T-ua 1'31 tarihiıı4en h•-

--" hı117aı Aqoo( 1 

Adi ·•o !evkalide 
'fusual . 

• 
TenriWelıll .. 2 

• 1 
• 

Deruhte edilen evrak• na!<dlye 
Kanunun e - 8 inci maddelerine 
te~aan Hllinetan&fuıdan vW 
lediyat • 

Deruhte eclllen evrdı ~ 
bakiyesi • • • 
Kar,ılılı tamamen altın olarıılı: 
llo\veten tedavüle vazedilen 
Reeskont mulı:ablll ıaveleo tıedl.

vüle vazedil°" • • 
Hazineye yapılan oltın tarşılılı:h 
avans mukabm 3902 No.lı lcanWI 
mucibince llAveten Mdaville v...., 
d.llen • • t • 

m.1• 
1815& ""· hı 1ı:an ........... Haine,. 
açılan nana mlJlı:ablll tevcll ola
..,. altmlar: 

DhhTulıll-
Altına lahvlli kabil d~ • • 
DJjer dOvizlft ft a}eoekh Kll:dllıl 
belr:lyelert • , • • f 

Muhtelif • • • • t ., • 

..... 
un.019.15 
8.000.000 .. 

168. 74&.503.--

20.?80.442, 

US.618.121,-

18.?94.111,88 
1.233.'782 03 

?8.J2Uf!J!O l 
--

1 •ıne1,1 11 

•.oıa. ... 

• 

~--..:.." .:·:ı---~ 
YekGa 

....... lıııld ... ,ÜID ..... _ .. 1 - '--

' • 250 • 
4.1 • l&e • 

100 • 541 • 
120 • '° • 
160 • ıo .. 
DİKKAT: Hesaplarındaki ;)il ralar bir llE'ne tç·nde ~O 

.şıı~ı diismivenlere ikramiye çı.ldıltı takd'.rde % 2" fazlasile v 
o~ktir. Kur'alar aenede 4 defa: 1 Eylül 1 Birincikiınun, 1 
ve 1 Haz'ran tarihlerinde cekilecektir. 

~~~~~~~--'~~~~~~~~~~~-· ....... 
İstanbul Hava Mlntaka Depo Amirliğind 

l - Bir adet 1 ?O Kva.lık Alternatör aluıacalı:tır. 
2 - Kat't teınınatı olan 1900 liranın Bakırköy Malmüdörlüjüne 

makbuzlariyle birlikte 13.5.941 Salı günU aaat 14 de Yeşilköy Hava-·~--• 
Amirliği salınal.ma komisyonunda buluamalan. c3485> 

sun·ı diş takımlan Rida dil suyu 
ırıahlUlünde ba.rakılmakla mlkroplan-
111 öldürür ve hem de hunlara atız.el 
bir koku verir. 

T ATIL ESNA SIN 
ÇOCUKLARIN 

BERLIT 
Lisan Dershan 

llAYDET'l'İ&İNİZl 

BİR ECNEBİ ıJ:; 
Öğrenilir. 

H&ltacıa 3 ..,,.. a,-da ' ı-;. 
Beyoğlu: İstikUU caddesi 

Deniz levazım Satına!ma Kom:syonu İlanları 
11vı.--.. ,,,. tlooi lllalırl ıt. 

cın.ı 

Bak.la ıo.ooo 8 oo 
Bezeln 5.000 B oo 
Ar<ıka 5.000 10 00 
Semiz - 12.000 8 00 
Fasulye AJ 18.000 12 00 
Taze kal>U 10.000 3 50 
PaUıcan 18.000 8 50 
Bamya 8.000 17 50 
Pırasa I0.000 4 00 
Ispanak J0.000 8 00 
Kuru ..,._ 12.000 8 00 
Salça 10.000 JO 00 
Kırmm ~ 2.000 22 00 
Domates 10.000 4 50 
Patates 32,000 • .. 
uı.ana 32.00IJ a Of. 
1 - Yulrandıa dm •• mlldarlan 7aaiı 11 kalem oebnnin kapah ,,il 

ile elı:siltın...ı 23 Ma;rl8 !iKi CWna gürıil ..at 15 de iznutte tersane 1' 
~ blnasmda yap.ı.caıttlr. 

2 - Bu lfe ait 1Bı1rıame bedelsiz olualı: komisyomınıuzdan alın~· 
S .- Elaıiltmeye ı,tlralı: edecek isteklilerin 2490 18yth kanunun Is 

nıl vesitdarmı ve 15'12.75 lirııdan ibaret mıovakkat tıemiııatlanyle birlı-t' 
.ıın edecekk!ri Wı:.lif melttuplaruu belli ,an ve aaattan taaı bir saat 
kadar k~ ııa11raoıı.tına -melerl. cUau ... 

1 F ~ edile bedeli teoGft ıı
:rs olan 1000 - 2 X 10, 1000 metre 
ı X • ve MJOO ...,.. 1 X 4 lfllı: ;puvar
ı.ıı: tekilde ı.elıo lra'o'., ıa t.i.MI Cu• 
roa aQnü .. , il de ••m;rı J hu
lıman 1-._ .--. -- , 
-.onuMıa z l*ıa 

7 

'" • 7a-
pdacaldlr. 

... 
2 - Kat'! '""11nalt - ili" 

1Brtıı•meoi her gün iş saati d 
-lir ,....ı.,.... ılmı be<lelsi• 
lıili.r. 

a - v · m in :uııo ..,..ıı 

- lolecllli - birltlı:le ;:;.
...... tte adı - komiqoı>a 
matları ll6n oı..nw-. .3.-. 


