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Mukadderat 
haftası 

-

Balkanlardaki ve Şimali 
Afrikadaki harbin mu· 
kadderab bu hafta için
tle taa)'"fÜn edecektir. 
Alman taarruzu akame-
te uğrablıraa her iki cep
hede kazanılııcak mu· 
•affakıyet harbin mü&
takbel inkitafı üzerine · 
lzami müessir ola· 
caktır. Aksi halde İn· 
ıiliz ıazetelerinin Bal· 
kanlar ve Hint yolu için 
ıösterdiii endifeli ikı· 
bet tahakkuk etmek yo
luna ııirebilir •• 
- - -

~: ETEM iZZET BEJtlCI 

Anluuadaıı: 
AI.an taarnJ%11 Balkanlaı-da ve 

litaaıı Atrikada azami bu hafta 
._111Uıa kadar kat'i neticesine va· 
~k ltir yola dökülmüştiir. Yu· 
l•ılav ordusuawı tef, kumandan, 
l.ur.ıııay yoksulluğu yWıünden 
••hdetiai ve upadığı hiyanetler· 
le ole ayrıca mukavemet kudret 
~ inıkanmı ıeniş ölçüde kaybet· 
llii anlaşılıyor. Almanlar Bosna 
~raya ıinnişlerdir. Buna rağmen 
l'ııgoslay ordusu henüz bt'i bir 
llıağliıbiyete uğı'am~ sayılmaz. 
llo na, Karadağ, prp cenubi Sır· 
lıi&tandaki Sırp orduları kendile· 
rini •oparlıyabilirler:se yeniden 
hı•; neticeli bir meydan muhare· 
ltesı verebilir n bu muharebe Al· 
llıanlara bir hayli zayiata maledi· 

1 lebilir. Yunan • fngliz cephesinde 
41e Almanlar kat'i bir çözüş istih· 
•al edebilmek ıayretile taarruza 
ltaJlam.ışlardır. 

Bu cephedeki harbin çok kanlı 
•ldnğu n olatai't muhakkaktır. 
l'unan ve İngiliz! rin Alman ta
llnuzunu durdurmak için '°n 
41amla kalarına kadar frdakirlık
t.ın çekinmiyeceklerinden ve ellc
tlndeki bütün imkanlarla bn cep· 
lıecle çarpışacaklarından şüphe et· 
llıemek Ja:mndır. ,, 

Balkanlarda harp böyle en kat 1 

ltir mukadderat tayini haftasına 
rirmişken Şimali Afrikada da a~
ni mahiY. eti haiz bulunuyor. İngı
liı gaıeteleri bizzat Balkanlar ve 
iimaıı Afrikada hadis olan vazi
>'•t üzerinde hakikati bütün çıp-
1•klıtı ile orava koyııınklan çe
k'.nıniyorlar. Bele News Chro
'"de'in şu cilmlekri bu bakımdan 
~ kadar mühimdir: 

. ._ Eğer akın durdurulmazsa 
11»incj derecede bir feliiketle kur· 
~!aşacağız. lskenderi)·e ,.c S~,·ei· 
tın ıiyaının lngiltereye Şarkı ~. • 
·~niıi kapıyacajpnı anlamak ıçın 
Itır ••kerl dahi olmıyn lüzum yok
"ır. Bu donanmamızı tehlikey~ 
koyacaktır. Bu, Yunanistandakı 
:vvetJerimizin de ü,lerinden ke· 
leceğini ve Balkanlarda yardı· 

llıın nihayet bulacağını da taıaın· 
-un eder. Almanlar Irakla irtibat 
Jtyda edeceklerdir .• 

1'.'evos Chronicle gibi diğer t~
ll\ız razeteleri de bu nevi ne~rı· 
>'at Yapıyorlar ve Alman taarru· 
:_.~u gerek Balkanlarda, gerek 
• Y•da durdurmanın bayati e
ı.:IDmiyetini tebarüz ettiriyorlar· 

•d Ilalifaksın beyanatı da bu 
ltakınıdan günün tehlikeleri kar· 
l~ındıoki vazi(Qlerin ağırlığını 
Coı" · d •ö Online çıkaran geniş mana 8 

Yl•nmlş sözlerdir. 
B' .. 
ınunaleyh, yalnn: birim go-

~ŞÜınüzle değil, bizzat fngiliıle• 
Pin de görü~ü ile halihazırda Bal· 
kanlarda ve şı..;ali Alrikada ce

teyın eden muharebeler Jııakika· 
ten. Avrupa harbinin neticesi il· 
•~rınde mile'5ir olacak mahiyette
ılir ve behemehal Alman taarru· 
ltlınu her iki tarafta da durdur· 
:aı. günün en ba•lı hizmetidir. 
~.sabah ıelen haberler Şimali 

•kada Solluma karşı yapılan 
~arruzun durdurulduğunu bildi· 
rıyorlar. Bu durduruluş devam e· 
4ler ve mukabil bir taarruzla Al· 
:'.'adnlar ıeri atılır ise Simali Afrİ· 
aa k' • a ı vaziyet kurtulur ve Al· 

Oınlanların Süveyt ve ~fısıra bakim 
nıaıa- n· ea ·• ve buradan Suriye, J• 

ı, Yeaıen, Filistin, Iraka yayı· 
'llenms 1 ... _, ..... ) 

• 
Yunan· lngi· 
liz cephesin· 
de Almanlar 
büyük bir ta· 
arruza geçti 

1 
Olimpos mın· 
takasında ce
rey an eden 
ve şiddetli ol· 
duğu bildirilen 
bu muharebe
lerin kat'f ne
ticeli olacağı 
söyleniyor 

Atına, n (A.A.J - <•· B. C.) 
Resmi Yunan Tebllll: 

Şarki Makedonyada, Alman 
ıruvveUerJ Grcvene mmtakuında 
ilerlemişlerdir. 

Gör!ee'nin Cenup bO!ıeslnde de 
Almanlar bir ilerleme kaydelınlı· ' 

Jerdlr. ciD f 
VAZİYET D 

Atine, 17 (A.A.) - (B. B. C.) 
Radyo, Arıumıtluk eepbeslndeki 
tebliğde n~reidlen ilerleyl,ten · 
başka biç bir yeni babcr gelmedi-

(D<vamı: 5 inci sayfada) 

İngilizlerin 
batırdığı va
pur kafilesi 
Şimali Afrikaya 
harp malzemesi ve 
asker götürüyordu 
Londra 17 (A.A.)- B.B.C. Sicil

ya ve Trnblusgarp arasında bir 
düşman ıemi ka(ilesinin İngiliz 
deniz cü2ütan1Iarı tarafından ba
tırıldığı hakkında Bahriye Neza
retinin neşrettiği teblife ilaveen 
baırılan ticaret genıilcriniıı kısnıcn 
harp malzemesi ve kısmen de as
ker taşımakta olduğu bildirilmek

tedir. 

Çöl mulıarebelerıııcı.e almmıı reslnı.ı..rden 

Almanya, Yu
goslavya ile 
mütarekeye 

• • • 
gırışmıyor 

Mersa Matruh 
müdafaasının 
çetin olacağı 
anlaşılıyor 

Habeşistan -
da hareki
bn durdurul·· 

• • 
. 

ması ıçın ı 

emir verildi . 
Dük Daost'un , 
mümessilinin 
mütareke mü
zakerelerin de 
bulunmak üze
re lngiliz ku
mandanı nez • 
dine gönderil
diği anlaşıhyor 

Kahire 17 (A.A..) - İngiliz 
a..keri makamlan tle mü.za • 
kerelerde bulunmak üzere 
Dii.k D'aosta'nın h!LSU3i bir 
mümessilinin Şarki Afrika • : 
da lngiliz kuvvetlerinin Ba.ş· ı 
kumandanı General Cunning
luım'ın karargahı olan Dire
dau şehrir.e ııel1ne${ Kahire· 
de büyii.k bir a!<ika uyand•r- •· 

i m11tır. 
(Dennıı; 5 inci aJ'fMla) Y 11gos1 av Kralının 

ve hlktmetlnlD ye
ri mal'dm deQll 

lnglllzler yeni kuv
vetter almak için 
m11Junra10etl arttı ı Esir bir İtalyan 

, generali daha 
,.,~,~~-il!!!: 1 Adis Ababaya 

·-....,_ıı getirild_i_ 

Berlin 17 (A.A.)- Yarı resmi ' 
mahfillerde beyan edildiğine gö- 1 
re, Yugo,ıav ordusunun mukave• 

meti artık tanıamcn kırıl~ ol· 
duğundan Almanya ile Yugoslav• 

ya arasında bir mütarekenin akdl 
mevzuu bahi, değildir. 

Ayni malıfillerde Kral Petronun 
ve Sinıovi~ hükiimeti.nin Jimdi ne. 
rede bulunduJ.ları malilm olma· 

ıı subaydan mtı-
1 rekkeb bir kar-

dığı bildirilmiştir. 

Başvekil Ticaret 
VekAletlade 

Ankara, 17 (TrJefonla) - Başvekil 
B. Refik Saydam Ticaret Veldletlne 
gid<'rek bir müddet t.Ptklkler yapmJS 
ve Ticaret Vekill B. Mümtaz Örkınenle 
görü~ınü1tilr 

t 
may heyeU de bin
lerce esir arasında 

ANADOLUYA GİTMEK iSTİYENLER 

Adlsababa 17 (A.A.) - İmpa • 
ral-Orluk kuvwtleri tarafından 

dün esir edildiği bildirilen İta!· 
yan fırka kumandanı General 
Pesanti, dağlarda kain uzak bir 
köyden bir katırla Adisababaya 
gelirken esir alınmıştır. Albay 
Rolle de 11 subaydan müreklrep 
Kurbay heyeti ve 700 adamı ile 
Avaş ırmağı civarında 2 subay 
ve 17 kişiden mürekkep bir cenup 
Afrikası grubu tarafından esir 

İngiliz Orta Şark Ordular< 

Başkunıandam General Vayvel 

(Dennu S inci ayfada) 

1 

Bir İngiliz harp ,emklntle lnıU -hıa twnue defi --ıım 

· [ııtıili .. •W•'liillil 
12 Nisandan 16 Nisana kadar 
Yunan · İngiliz müdafaa cephe
sinde cereyan eden muharebeler 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SU Y) 

Gazetelerde Alman zırhlı birlik
lerinin (Kozan, Sintista, Kesriye) 
bölgelerinde göründüklerine dair 
haberler vardır. Bu haberini oku· 

yan meraklı okuyucuların1ız, bu 
bölgelerin daha ~imalinde sandık· 
!arı Yunan - İngiliz ıniidafan cep-

(Devamı 5 in('i &ayf~) 

Jandarma kıta\ Mekteplerde 
çavuşları \ imtihanların 

9etiştirilecek başlama giinü 
1 Bunlara yeme ve 1 Notlar için bug a 

ayda ıo Ura aybk muallim .eclislerı 
verilece toplanıyor 

Dahiliye VekaleU jandarma Erat 
Kanununa ek olarak yeni Nr lAylha 
hazırlamaktadır. 

Buna göre. toplu veya seyyar jan· 
darma t ki~üyl Jandarma oltuDa
_rında ku1Janıln1ak üz.ere jandarma 
kıt'a çavusu yeti1tir1le<-cktlr. Bunlııra 
ordudaki emsalleri. gıbl ayda 10 lira 
verilecek iaşeleri de jandnnnıı Umum 
Kumandanlıc;ıncn temln olunacaktır. 

Şebrımiz okul1 rında c!ündcı1 ıtJba, .. 
ren dersler kes!Jmi~tır Dugun h.cr 
mektepte mualliınlcr ıuf'tlııı 1':·pl::ına .. 
rak kanaoıt notloırı te~lıit otunaraktır. 

Diğer tura! n imtlhanlarııı b ıl;ıma 
ve biline zamunları, k;ıt't surette tcsbit 
edilmıştir. LJ· e bıUrme in ti.hunları, 21 
Nisanda bqlı;yacak ve 6 Mayısta bııe
cekUr L!se1erdc olgunluk imtlhanlan .. 

(De\aau: 5 lncl yC.ı.ti•) -Türk milletini tanıpnlar, bu Beyanname veren
ler hareket gününü 
öğrenmek için sıra 
numarası alacaklar 

Vişi 17 (A.A.) - Fransız askeri 

mahfillerinde Tobruk ve Sollum 1 
mıntakalannda İngilizlerin gös • ;;:.;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:-1 

ÇERÇEVE 

Beklenen kail· 
ramanıık .. 

ordunun ilk n1uc!ı:e ,i nı do.ıha 

timclide4 ı:erçekleşmış kabul 
edebilir. İlk mucize, bu kadar 
bedbaht ve sefil örnekler kar· 
flliında Türk ordu•unun geçir· 
di~ muhteşem sabır devresi
d.ir. (Sabred<'n dervi , muradı
na ermiş ... ) hikmetine göre bu 
çapta bir sabrın nrknsınılaıı ne 
çapta bir murad ufku arı!au
ğını hayale sığdırabilmek ı:e· 
rck ... 

Gitmekten vazg_eç~nler bir daha para• 
sız nakliyattan ıstıfade ettirilmiyecek 

d I ya ıitmek istiyenlerin kamların, Denizyollnrı Umum mÜ· 
v~~ı:r~ beyannamelerin tasni· dürünün, Devlet Demiryolları ve 
. dii başlanıuı~tır. Bu akşam Şirketihayriye idare i müme_.j). 
fın~ . b'teceği tahmin olunmak· !erinin iştirakile bir toplantı ya· 
bu ışın 1 pılıuıştır. 

tadır: ·ı~ ette Vali Liıtfı Kırda- Bunda, nakliye işi için alınacak 
Dun vı ay . . k -ma <~-· • lıı Vali ınuavinlerının, ay • -·~: • el •J'fıwla) 

terdikleri mukavemetin İngiliz • 
lere Şarki Afrikadan gelecek olan 

takviye kuvvetlerile Mersa Mat. 

ruh müdafaa hattının tensik et· 

tirilmesi için vakit kazandınnak 
gayesine matuf olduğu söylen • 

mektedir. .._, _______________________ , 

E 
D 

nn, ~'~~~~~~~~ 

j Korna çalmak Müttefik Baş
y üzün den hı- kumandanlık· 
çaklanan şoför lar cephenin 

Mllli Şef dün 
bava kurumu· 
na şeref verdi 

yarıldığını te-
P'l t nıektebi talebesi 

1 0 
f dan selamlandı tara ın . 
. . r.tilll şef ismet Inön1l 

Reisıcümhi.i!' uurun1unu şeret-
d }i;l\.':l n. 

diln ı\rlkara J. Okuh.ı. ıesısatını tet ... 
iendirereK .tlJVııl 
l<lk eımıııerdır. geliş ve gidlşle-

,MiJU şet, ı<urub~~lebelcrı selAmla-
OleKte ı t lan rinde pılot :ı 0nuı1de op -

ve gururn oına1 ı;: bır halk kütlesi 
ınış k•l•b• 1 lltıı 
ınış bulunan l ıeıanurıcriYle a -

geJen sevı 
ıçıen 
ıarnışıar<fır. d3n ayrılırken Ku-

J,lilll şef ıcuruınrUnı Meb'u<u Ş krll 
m 5aşkan1 ~rıu rı ınuıam ve mO.

~oÇaka ıordU~~at' ı,akdirlerW ifa ... 
rnmeltYetıen 

ıı:e __ ,,.,,,_uııı.ardır• 
d• bW'-·--

Gece 
kanlı 

Beyoğlunda 
bir vak'a oldu 

Tepebaşında oturan Hüseyin 
oğlu Bahri ismind bır şoför ara
basue İstıklıil Caddesinden ge • 
çerken, Beyazıtta mukim sabıkalı 
terlikçi Halı! ve Halilin yanın • 
daki Ahme• ile korne çalmak yü· 
zünden kavga etmıştir. 

Kavga esnasında Ahmet ko • 
caman bir bıçak çekmiş ye 

Bahriyi karnından ölüm halinde 
yaralaDU§tır. Suçlu yakalanmış • 
tu·. 

yit etmiyorlar 
Londra 17 (A.A.) - Harbiye 

Neıareti dun akşam aşağıdaki 
deklarasyonu neşremiştir: 

Alman kaynaklarından çıkan 
ve Olimpos mm• kasında mütte· 

fik hattın yandığını ve Lar • 
rica ovasının Alman Herle -
~ine açıldığını bildiren pyia • 
lar Yunan ve İngiEz B~şkuman -
danlıkiarınca ıeyıt olunmamak -
tadrı. 
(Dı••• telgraflar 5 inci sahifede) 

Balkanlarda 

Vaziyete bakış 

Henüz bü
yük Alman 
taarruzunu 
gösteren 
emare yok 

Batılan 
1 Yugoslav ordu -
sunun bundan 
sonra çete mu
harebe le rl ne 
, glrı,mesı bek • • 

leneblllr 

Romanya ordusu
nun da Banah iş
galine müsade edi-

1 ece k mi? 
YUGOSLAVLAR ÇETE 
HARBİ YAPIYOR 

Anadolu Ajaııaınm ve -ra 
Radyo Gazeteslnln en IOn verdltf 
malQmat. Yugoslavyıda uk:~rt YR• 

(Devamı 5 .... •rlMlal 

RCİF FAZD.. IUSAXOaat 

İlimli vahşet ve •İstemli ID
tal hareketine karşı hak " 
hürriyet cephesinde timd.iye 
kadar tarihe parmak 15ırtacak 
bir kahramanlık &'Ö ll'rildi der· 
}erse inanmayınız! • 

Küçük, orta, şöyle böyle kah· 
raınanlıklar, ilimli vahşet ve 
sistemli kıtal hareketine karşı 
uman ve mekanın bek.lediii 
mukabeleye ıöre biç .• 

Zaman ve melı.in, ilimli nll· 
şet ve sistemli kıtal hareketine 
karşı, müthiş, müthi~, müthiş 
bir kahramanlık bekliyor. Bek· 
lenen kahramanlık. ilimli nlıı· 
tet ve si•temli kıtal bareketinia 
dehşetile mütenasip olmadıkça 
elmamı, demektir. 

Beklenen kabramanlıtı, .. 
anda bekliyea bir millet cöste
recektir. 

Bu m!Det, eter lııu kabnım
bfı ıöstnmete Eorluıacak • 
lursa, Türk mllletil 

tliınli vahşet " •• 
temli lı:Jtal kareketi Tltrt 
11111maa " emniyet 1rtl • 
tünlöğiine çatacak ehırııa, 
H aydır bekllye bekliye tavla
.. n, tavlana !avlana bekllye., 
bekledikçe ateşten daha sorl11 
ltir irade çileııini dolduraa, ı.. 
~yi doldurdukça ıablawwıa 
ilıtiyacı kızışan ordu•.,. m•ci
zeler tHti çalmış ol.caktır. 

Bn ordn, eler bndiı<inl ifa.. 
lleye cebredilecek olurııa, firk 
orti11S11•~ . 

Sabır devresini tek saniye ha· 
ta rtnırksi2in bıı kaılnr hüner 
ve kudretle doltlııran Tiiı k N· 

dosuna. tarih: 
- Bayıli bakalım; !i.llatin 

çaldı!. 
Emrini verir vermez, dilnya 

mikyasında dri:il, kıiinat ınik· 
ya<ında bir inkıH\p olacaktır. 

Eğer bazı yıldıılarcla ihti) ar 
kürenin •alrlnlcrinden daha il&
ri in•anlar varsa, h .. xhalde dü
;ranın bu saatini teshil •imek iJ. 
sere timdiden trlr kop ba<nıa 
ıeçmişlerdir. Thti~·ar kürenia 
dört bucağı. 'mdiye kadar kim· 
•enia durduramadığı ilimli vah
tet ve shl<mli kıtal hareketini, 
;yumruğunu timsahın ağzına so-
1mp c:iğerlerlal koparırcasına 
hangi kabramanm yere ıerec • 
ğini dehşet, haşyet ve hayretle 
seyredecektir. Top işlemez 
tankların, altlarına girectk di· 
namit cömlekli fedailerle yu· 
murta kabukları ıibi nasıl kı· 
nlacafı: ı•ık yetişmez tayyar• 
Jerln, tepelerlae konacak SCl'o 

dengeçtl ıahinlerle nasıl enıe
leaeceği; Ye karımnda ne tak· 

t, ne .ı .. mlldofu mUmklln e
lan Tilrk ıiin~sünün neret1• 
girip nereden (ıkacatı itte • 
ıı:aman belli olacaktır, 
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SON TELGRAF 

LEYLEKLER 

VE KART ALLA! 

Bursa civarında, ganler 
'.f'ar ki, leyleklerle karıralar •· 
rasında büyük bir hava mey· 
dan muharebesi oluyormutl 
Gzeteler, bu hot hidiaeyi ya· 
za yaza bitiremiyorlar. Ley
lekler, mütemadiyen takviye 
kıt'alan alıyormUf.. Fakat, 
bu arada, oldukça da zayiat 
veriyor, civar köylere, bir çok 
yaralı leylek ıreliyormuı! 

Acaba, bu kızgın ve 9id
detli harp neden?. Yoksa, d .. 
ha evvel aralarında bir ade
mi tacavüz pakb mı imza et• 
mitlerdi?. 

TUHAF Bili 

SEBEP 

Arkdatımız Hikmet Mü
nir, bir fıkrasında ıöyle ya
zıyor: 

«Şehircilik müteha11111 M. 
Proat, bugün kıamen harap 
olmuı bir memleketin, bed
baht Franaanın çocuğudur. O 
sebeple esasen ibtıaaaı bulu
nan imar vi.diıinde ne bü
yük bir ceht ve meydana ge
tirmek atkıyle çalıtmakta de
vam edeceğini tasavvur ede
biliriz.» 

Nazik meılekdaıımızın bu 
aabrlarından fUDU anlıyo
ruz: Demek, Fransa yıkılma
mıf olsaydı, Mösyö Prost 1 .. 
Janbulun imarına icabı ka
dar ehemmiyet vumiyecekti. 

FIKRALARI /'f 

MEVZULARI 

Ne günlere kaldık, Y arab
bi .. Sudan mevzular, günün 
en bat köıesine kuruldu! 
Va - Nu, geçen gün, cNerede 
o eski faıulyeler?.» serlev
Jıalı bir fıkra yazınıı .• 

Bu iti gÖrÜ§Üyorduk ta, bi
zim Osman Cemal: 

- Bereket versin.. Yaza 
ıririyoruz, dedi.. Şimdi, ner
deyse, domates, patlıcan, hı· 
yar ve saire çıkar. Artık, her 
birini bir gün alır, letafetin
den, lezzetinden, mubaue
nabndan bah...-der, dururuz. 

ÇEHRE 

NERESiDiR?. 

Meraklı bir mahkeme ha
vadisi okudum. Bir genç kı
zın yüz güzelliğinin bozul
duğu iddia ediliyor. Karıı 
taraf: 

- Hayır, diyor. Kızın ka
tının üstünde küçük bir iz 
vardır. Kaı, yüz, demek de
iildir. 

Şimdi, mahkemede mü
him bir mesele ortaya çık
mıı bulunuyor: 

Çehre nerede hatlar, nere
de biter, çehreden kast ne
dir?. 

Bize kalırsa, bu, bir telak
ki meıeleıidir. Mesel&, bazı
larında hiç yüz yoktur. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 32 

Eskiyolcu I 
Salonu _ l 

Tophonedeki salon 
yıkılıp yeni bir mey

dan açılacak 
Tophanedeki eski yolcu salo • 

ıı.unun yıkılması. ve burasınuı bir 
meydan haline getirilmesi karar
Jaşınıştır. Esasen Polis Beşinci Şa
be Müdürlüğü ile Gümrük ve Mu
hafaza teşkilatlan yeni yapılaa 
Yolcu Salonuna taşındıktan sonra 
burası boş kalmıştır. Binanın~ 
kılması ile hem buradiıki rıhtım 
genişliyecek ve hem de arkadaki 
cadde tevsi ~ olacaktır. Ya
kında bu ~ başlanacaktır. 

KCÇOK HABERLER 

ViLAYET v• BELEDiYE: -* Vitrin. mutfak, su ısıtıcı l· 
Jetler Ye bahçeler için Elektrik 
İdaresince tat.bik edilen ayn ta
rife görülen lüzum üzerine kal -
dınimıştır. Bu tarifelerden istifa· 
de etmekte olan mi4terilere teb
ligat yapılarak ayn tarifenin iptal 
edildiği bildirilmektedir. * H ususl otomobillerin kamyo
net haline ifrağıruı müsaade edil· 
mesi üzerine Polis Altıncı Şube
sine 6 araba sahibi müracaatle a· 
rabasını kamyonet haline koymak 

BAdiseıer ve zaman 
Fransadaki bazı Alman kıt'aları, 

yerlerini İtalyan kıt'alan ile de
ğiştirmiştir. Parise, 40 blıa kadar 
İtalyan ukeriniD. gelmesi bekle
niyor. 

Bu haberi veren lttt kaya.ak, 
§Öyle diyor: 

- Bittabi, işgal altındaki Fran· 
sanın sahil mıntakası muhafaza
., İtalyan askerlerine bırakılmı
ya<aktır. 

İşin espri tarafından sarfınazar, 
bn hlidheyi mühim telakki etmek 
lazımdır. Bilmiyorum, büyük stra
teji mütehassı askerler, derin ve 
ince düşünüşlü diplomatlar ne 
der?. 

Almanya, garp A vrnpasındaki 
meşgul topraklar üzerinden bü
yük kuvvetlerini çekip, buradaki 
jandarmalık vazifesini İtalyanla
ra gördürecek ve kendisi, ba ka 
harp ~ahnelerinde yeni ve mühim 
hareketlere mi girişecek?. 

Bugün iki mühim cephede mu
harebe var. 

:llısırda ve Balkanlarda. Alma•· 
lıırın bn iki cepheye yeniden ba
zı kuvvetler getirmek istiyecekle
ri, mantığın reddedeceği bir tala· 
min olmasa gerek. 

Birçok ulema siyaset muharrir
leri gibi, biz de yazımı ayni cümle 
ile bitirclın: Hidiseleri zaman 

gösterecektir. 
istediğini bildirmiştir. Ayni mü - REŞAT FEYZi 
saade taksi sahiplerine de veril- ı-------------
mlştir, * Berediye, kazalardaki yollarul 
inşa.>ı için şubelere 500,000 liralık 

tahsısat tevzi etmiştir. Bu para -
larla ikuıci ve üçüncü derecedeki 
caddelerin kalrurılmalarile açık la· 
ğun ve çukurların imlası işleri 
yapılacaktır. 

TiCARET ve SANAYi: -* İaşe teşkilatına bağlı olarak 
teşekkül etmiş olan Ticaret Ofisi 
faaliyete başlamıştır. Ofis Veka
letin vereceği direktifler dahilin· 
de hariçten ithal~t yapacak ve bu 
.meyanda harice mal da ihraç e
decektir. Ofu şimdilik bulunduğu 
Kutlu handa faaliyete devam e
decek, biliıhare Valde hana l8f1• 
nacaktır. * Almanyaya satılacak bak ·· 
lalar iç:.n lisans gelmiştir. Bu iti
barla ihracat hazırlıklarına baş
lanmıştır. Fiatları üzerinde muta· 
bakat hasıl olmuş olan derilerin 
de sevkine başlanmıştır. Bu mal
lar Tuna tarikiyle gönderilmek
tedir. * Otomobil lastiklerinin tev -
ziatı işinın Ticaret Vekaletinde 
temerküz ettirilmesı ne karar ve
riıı,ılştir. Vekalet hıır Vilayetteki 
ihtiyaç nisbetinl tesbit etmiştir. 
Bu ıtibarla İstanbul için evvelce 
hazırlanmış olan liste mer'i ol -
mıyacak, bu hususta Vekaletten 
emir beklenecektir. 

* Dün İstanbuldan 240,000 li· 
ralık ihracat yapılmıştır. İngilte- • 
rey" kendir elyafı, İtalyaya yu -
murta, Almanyaya deri, Çekyaya 
kuru meyva gitmiştir. 

* Son günlerin ithalatı bil • 
hassa Karadeniz yolile olmakta
dır. İstanbul gümrüklerinde bu 
ayın ilk nısfında 1,400,000 liralık 

gümrük resmi elde edilmiştir. * Altın !iatları düşmekte de -
vam etmektedir. Dün bir Reşad 
altını 27!?5 kuruşa kadar inmiştir. 
Külçe altının gramı 368 kuruşa in· 
mişti~. 

Masum bir kızı 
kandıran genç 1 
İzmirde Karşıyakada Soğukku

yıı mevkiinde oturan Mustafa ot
lu Hazım Bahçcçi isminde bir 
genç 19 yaşında Neriman adında 
n1a,um bir kızı izdivaç vidile kan. 
dırıp berbat etmiştir. Kızın şikl· 
yeti üzerine Hazım tevkif olwı.

muştur. 

23 Nisanda açlla• 
cak bahçeler 

23 nisan çocuk bayramında a
çılına törenleri yapılacak olan ço
cuk bahçeleri için yeniden 45 talı
ta sıra alınacak ve bahçelere içme 
suyn çeşmeleri yaptırılacaktır. 

Çocuk bahçelerinde kum oyunla
"için kısımlar ayrılacaktır. 23 ni
sanda Nişantaşı, Ilarbiye ve Çifte 
mektepler çocuk bahçeleri ile Ak· 
saray eski Sütçübo,tanı bahçesi
nin açılma töreni yapılacaktır. 

lhtikirla mücadele 
kursu 

İbtikarla mücadele memurlan 
için Anknrada bir kurs açılmaıu 
kararlaştırılmıştır. Bu kursta bu· 
günün icaplarına göre piyasa ha
reketlerini takip etmek usulleri 
ve mücad~Je tedbirleri gfr;terile
cektir. Diğer taraftan İstanbul 
kadrosuna ihıikarla mücadele için 
yeniden 80 memur verilecektir. 

İki hamal kezzapla 
yandılar 1 

Balıkpazan Iislcelesinde İsmail 
kaptana ait motörden kezzap çı
karan hamal Mustafa ile Ali Rıza 
kezzap şişelerini taşırlarken şişe 
birdenbire kırılın~ ve kızgın kez
zaplar iki hamalın üzerlerine dö
külerek muhtelif yerlerinden e· 
hemmiyetli surette yanın~lar ve 
Beyoğlu hastanesine kaldırılmış
lardır. 

K OLKOLA 
- Evet, iş pek yolunda gitmişti 

amma sen çok egoiste hareket 
ettin. 

- Vallahi değil. 
- Sus! daha Maksimde, onu ilk 

Müellifi : Nizamettin NAZiF 
- Ona ne şüphe. Aman Raşide, 

tliraz sus da şu yazıyı okuyayım. 
Ooot... Yanıyorum. Burası da ne 
81cak bugün ..• Bütün radiyatör
~ri açmışlar galiba. 

Ve kürkünü çıkarıp bir koltuğa 
fırlattı. Eldivenlerini de üstüne 
attıktan sonra kanepenin bir ke· 
narına ilişti, gözlerini gazeteye 
dikti. Raşide onun bu halini a· 
!aylı bir gülümseme ile takip et -
mişti: 

- Oda o kadar sıcak değil.., 
- dedi. sC>ni ate bastı . İçlnd'en ya- 1 

myorsun. Eğer bu işle de eski ter- i 
tip üzere hareket etm-ş olsaydın, 
şimdi böyle cayır cayır yanmaz· 
dm. Sen Naciyi yalnız lrendıne 
h:ısretmek istediğin için kaybet
tin. 

Rezzan, cevap vermemek için 

kendini bir hayll zorladı amma 
nihayet dayanamadı: 

- Gözün kaldı... Gözün kaldı 
- dedi - senin gözün kaldı. Nazara ' 
geldı zavallı. 

- Mavi boncuk takaydın. 
- Yalan deği~ !akmalıyduıt.. 

Nasıl oldu da akıl edemedim. 
- Sende akıl mı kalmıştı ki? •. 

Hem sen mavi boncuğu onun sana 
vereceğini sanmıştın. Deli divane 
oldun. Her n., hnl ise ... Artık olan 
oldu. Kuş uçtu. Biz yine bizim -
kilere bakalım. Daha sadık aşıklar 
bulamayız. Hem neleri eksik? 
Kuvvetleri mi? Paraları mı yok? 
Genç mi değil!C'r? Üstüne üstelik 
bizimkılerle de araları iyi. 

- Kocam Naciyi de pek beğen· 
mişti. Seninki de ona pPk güler 
yüz göstermi.&tl. 

gördüğüm gece, senin ne yapmak 
istediğini anlamıştım. Her halin· 
den belliydi ki işi pek ilerilere gö
türmek niyetinde idin. Hatta Mol
la Beyi bile gözden Çıkarmak Ü· 

zere idin. 
- Yani~ düşünüyorsun. 

- Haydi öyle olsun. Artık mü· 
nakaşa beyhude. Atı alan Üskü • 
darı geçti. 

- Öyle mi sanırsın? 
- Artık bunun sanması man-

.ması kalmadı. Eı1er evindeki çayda 
beni atlatmayı düşünmemiş ol -
saydın, netice böyle olmazdı. Kaş
la göz arasında kaybolduğunuz 

kütüphanPye çekilirken Cavidan
la Prrihanı çağıracağına beni ça
ğıramaz mıydın? 

- Kocan ... 
- O gece mi kocamı düşüne • 

ceğin tu1tu ! İki senedir burada 
her çar amba başbaşa eğleniyo -

Günün meselesi: 

Havagazı şirketle 
rinin yeni tenzilatı 
Şirketler abonelere tesisat mas 
raflarında tenzilat gapacak 

Şehrimiz Havagazi Şirketle:i, !ara yeniden yapılacak havaguı 
mevcut havagazı müşterilerini tesisatının masarifattJH. azaltmap 
çoğaltmak için bazı tedbirler al· karar vennişle:dir. Bu itibarla ha· 
mağa karar vermişlerdi!'. Hava- vagazı şirketleri yeni bir tesisat ta-

rifesi bazırlıyarak İstanbul Bele • 
gazi şirketim birçok İstanbullo-

diyesine göndenniştir. 
lann gaz almalı: istediklerini, fa· Belediye, Şirketle:in bu tenzi • 
kat tesisat masarifatının pahalılı~ Iatlı tesisat tarifesini 1lll&Slı bir tet-
yüzünden vazgeçtiklerini seneler- kike tabi tutacakır. 
denbe:i yapılan müteaddit müra- Çünkü Şirketlerin tenzilat yap-
caatlardan anlamışlardır. mak maksadile yeniden yapıla -

Bu itibarla şirketler daha fazla cak tesisat için çürük V'e dun ka· 
abone temin etmek maksadile mı:: litede malzeme kullanabilmeleri 
ı,, olarak müessese ev ve dükkan- ihtimali va:-it bulunmaktadır. -Tlnel sıpnatı 3300 \ Umumi ltlr bava de-

kişi alacak neme si yapı I a c ak 
Galata - Beyoğlu arasındaki 

Tünelden icabında sığınak olaralı: 
da istifade edilebilmesi için 11 -
:mn gelen tesisat yapılmşıtır. 
Bu sığınağa 3300 kişi iltica ede -
bilecektir. 

lstanbulda Göz· 
taşı tevziatı 

Köylü ve müstahsile şimdiye 

kadar İzmirdeki Üzüm ve İncir 
Kooperatifi tarafından tevzi edil· 
mekte olan göztaşının bundan son~ 
ra Ziraat Bankası şubeleri tara • 
fından da tevzii kararlaşmıştır. 

Bu suretle müstahsil kolaylıkla 
gözt"fl temin edebilecektir. 

Ziraat Bankasının İstanbul şu· 

besi de bugünlerde tevziata ba~
lıyacaktır. Banka kiloda iki ku· 
ruş nakliye masrafı alacak ve bu 
suretlıı göztaşını 22 ~tan ve
recektir. 

Bütün kazalarda yapılmkata o· 
lan hava denemeleri bittikten son· 
ra Vilayette Kaymakamların i~ -
tirakile bir toplantı yapılacak V'e 

denemelerin verdiği neticeler Ü· 
zerindıı görüşülecektir. Noksan 
görülen noktalar o!ursa Kayma
kamların nazarı dikkati celbedile
cektir. 
Diğer taraftan yakında İstan

bulda aktif ve pasif olmak üzere 
büyük ve umumi bir deneme ya· 
pılac•ktır. 

l ::ndat motirtl 
Münakalat Vekaleti, İstanbul 

Mıntaka Liman Reisliğine büyük 
bir romorkör alınması veya inşası 
için tahsisat vermeği kabul et • 
miştir. Yeni sene bütçesine bu İf 
için para konmuştur. Böylelikle ı 
bilhassa fırtınalı havalarda Liman· 
memurları denize açılarak kaza
zede wsaitin imdadına gidebile
ceklerdir. 

c . . ) 
==:::cADLIYEve POL/s-J-
ihtiyar metresini öldürüp gö
men katilin muhakemesi bitti 
Bam.ide bir ahırda işlenen ita clDayetta 
ıaııı 12 yıl bap ae mabkGm olda 
Rami civarında bir ahırda San

tuhi ismindeki metresini öldür
mekten maznun araba siirücüı.ii 

Bu suretle Danyal Kekliğin cezası 
12 sene ağır hapse indirilmi§tir. 

Danyal Kekliğin muhakemesi dün •Bir mlteabhlt ve kal
İstanbul 1 :nci Ağırccza mahkc- lası mabkiim Oldular 
mesinde bitirilmiştir. 

Dünkü mu'-akcme netkesinde, 
Danyal Kekiğin senelerdcnberi 
nikahs:z olarak birlikte yaşadığı 
bu yaşlıca kadının aşırı derecede 
kskançlığma tahammül edemedi
ği, üstelik bir k;zla evlenmesine 
mani olması üzerine Santuhiyi 
katı bir cisimle başına vurarak öl
dürdüğü ve bahçeye gömdüğü ne
ticesine var;lm~tı.r. Suçun kasden 
ve tehevvüren işlendiği kaydıle 
Danyal Kekliğın 18 sene ağır hap
se k'r:;lmas.na karar verilmiştir. 
Ancak, Santuhinin kıskançlığı, 
huysuzluğu ve son safhada araba 

sürücüsünün başkasile evlenme
sine mani olmak için yaptıkları, 
tahrik sebebi olarak görülmüstür. 

nn. Bir kere olsun kocam hatı -
rına gelmiyor. 

Reşide bu sözleri söylerken Rez
zana yaklaşmış saçlarını okşamağa 
başlamıştı: 

- Haydi yavrucağızım • dedi • 
üzülme! En güzel yaşlarımızda • 
yız. Elimize adha yüz tane Naci 
Galip düşer. D1lrtlerune. 

Rezzanın, bu hadiseyi Raşide 
gibi alay tarafından tutmadığı 
görülüyordu. Güzel kadının yü· 
zünde, samimi olduğunu her an 
bir parça daha hissettiren bir hü· 
zün belirmişti. Gözlerini yerdeki 
gazetelere daldırın~. b41ını sağ 
avucuna dayamış, derin düşünce· 
!ere dalmıştı. Bir müddet sustu, 
bu halde kaldı. Sonra bu sessizlik 
ve hareketsizliği ile taban tabana 
zıt bir sıçrayışla ayağa kalktı, 
haykırdı: 

- O Cavidan olacak kaltağı bir 
daha evime sokmıyacağım. Saman 
altından su yürüten o Perihan 
adlı kaltağa da haddini bildire - l 
ceğim. Bana, böyle bir oyun oy
nayacaklarını nereden kestirebi • 

Geçenlerde Beyazıttn bir kaza 
olmuş ve bir bina yıktırılırken, a
meleden Rifat ıınkaz altında kala· 
rak, ölm~tü. EthE:min de sol kolu 
kırılmıştı. Bu hadisede tedbirsiz
lik, dikkatsizlik, nizamlara riayet
sizlikle ölüme ve yaralanmıya se
bep olmaktan müteahh.it Muhit

tin!e kalfa Salibin ve mal sahip
len Ethemle Fehıninin muhake
meleri dün bitmiştir. İstanbul bi
rinci ağırceza mahkeme<>inin ve... 
dği kararla, müteahhit Muhittin 
ve kalfa Salih ikişer sene ağır 
hapse, 200 er lıra ağı.r para ceza
sına mahkfun olmuşlardır. Mal 
sahıpleri Ethemle Fclımi beraet 
etmişlerdir. ' 

lirdim? Cavidana uymasaydım 
onlar haşhaşa kalabilirler miydi? 

Öyle bağırıyordu ki oda cÇın! 
Çın!• ötüyordu. Raşide telaşla ona 
yaklaştı ve avucunu ağzına da -
yayarak: 

- Dikkat ııt! - dedi - nerede ise 
gelirler. Bu sözleri duymalarını 
istemem. 

Fakat Rezzanın sinirleri 0 ka • 
dar bozulmuştu ki bu tedbir para 
etmedi. Bilakis ... güzel kadın ar
kadaşını göğsünden şiddetle itip 

kendini kurtardı, sesini birkat 
perde daha yükseltti: 

- Kıyamet kopsa, taş çatlasa 
Naci Galip benim olacaktır. An· 
lıyor musun? Benim olacaktır! 

Hem yalnız benim olacaktır. Sana 
da koklatmıyacağım. Edepsiz, re
zil, sinsi Cavidan! 

Ve kafasını yumruklıya yıım
rultlıya devam etti: 

- N aaah sana eşek kafa.s:t! 
Naaah sana Haaayvan! Nasıl oldu 

Gaıata 
Rıhtımı 

Fazla vapur yanaş• 
ması için rıhtım 

genişletiliyor 
Tophanedeki Denizyoollan U -

mmn Müdürülğü binasından Font 
atölyelerinin sonuna kadar devam 
eden nhtımlann esash bir~ 
tamiri kararlaşnuştır. Ayni zaman· 
da Ford atölyeleri önündeki pal'
maklıklar kaldırılacak ve bura· 
daki rıhtıma da vapurların ~ 
ması temin olunecak.tır. Bu iPii. -

retle Galata • Tophane nhtunma 
daha fazla vapur yanaşabilecek -
tir. Marmara iskeleleri arasında 
i§liyen Denizyolları vapurları 1* 
yeni kısımdan istifade edecekler
dir. 

TCnel selerıerı 
tek bat Gzerfnde 

yapılacak 
Elektrik. Tramvay ve Tünel İf" 

!etmeleri Umum Müdürlüğü, tü· 
neli tek hat üzerinde işletmeğe 
karar vermiştir. Yakında bu ka
rarın tatbıkine geçilecektir. Ba 
suretle yalnız bir tek Tünel ara
bası bir hat üzerinde gidip gele
cek diğer hat işlemiyecektir. Bu 
tedbirden maksat bir kayışın ee
kimeden muhafazasıdır. 

Deniz Ticaret Oku -
lu bu yll 

13 mezun verdi 
Ortaköydeki Yürkselı: Deırlz 

Ticaret mektebinin mezuniyet im· 
tihanları bitmiş, son sınıfta bu • 
lunan 13 gencin hepsi çok iyi de
rece ile mezun olmuşlardır. İm -
tihan neticesi Vekalete bildiril -
miştir. Yakında genç denizcilere 
merasimle diplomaları tevzi olu
nacaktır. __ _,___ 

Sirkecideki tram
vay bekleme yeri 

dejışttrllecek 
Sirkecideki Beyoğlu, Beşilı:taf 

ve Ortaköy cihetlerin<! giden 
tramvaylan bekleme mahallinin 
değiştirilmesi kararlaştırılmıştır. 
Bu tevakkuf mahalli, tren ista.s
yonunun saati hizasına naklolu • 
nacaktır. 

Vapurların ilkba
har tarııeıerı 

Denizyolları İdaresi Adalar. 
Yalova ve Anadolu yakası ilkba
har vapur tarifesini hazırlamak
tadır. 

Diğer taraftan bu yaz mevsimi 
bilhassa Mudanya ve diğer Mar-' 
mara iskeleleri ile İsıanbul ara
sında yaz tarifesi yapılmamaa 
dü,:inülmektedir. Çünkü bugün 
tatbik edilmekte olan tarif-e de 
ihtiyacı karşılıyacak kadar zen -
gindir. Maamafih bu hususta Ve
kaletle temaslar yapılmaktadır. 

Tutulan muhtekir 
Fiat Mürakabe Bürosu meımır

lan dün bazı ihtikar vak'alan 
tesbit etmişlerdir. Yeni Postane 
civarınd11 iplilı: ve saire ticareti 
yapan Sakalakçı oğlu yün iplik· 
!eri fahiş fiatla satarak ihtilli 
yaptığından Müddehımwniliğe ve
rilmiştir. Bundan başka Miirakabe 
teşkilatı bir de un ihtiki..-ı üze • 
rinde tahkikat yapmaktadır. 

da uydum ona. Ralı:mn içiyw • 
dum. Yılan gibi yanıma sokuldıa. 

cGel biraz dışıarı çıkalım, sam. 
söyliyecekleriın var• dedi. Benim 
de bir sersemliğime rast geldi.. 
Hayır ... Sersemliğ- rast gelme
di. Niçin doğrusunu söylemiye -

yiın reddetmıık gururuma dokml
du. O sümsük Perihan ile sevdi

ğim adamı başbaşa bırakmaktan 
korktuğumu samnasım isteme -
diın. 

- Sevdiğin adamı mı ? 
- Elbette ... 

- Kuzum, neler söylüyorsun 
Rezzan? Sen? .. Bir adamı sevea 
sen ha? 

- Niçin olmasın? Beni ken<tin 
gibi bayat mı sanıyorsun? 

- Ağzını topla! 
- Ben söylediğimi bilirim ... 
- Dikkat et Rezzan, benim si· 

nirlerim de bozulmağa başlıyor. 
- Ne olur bozulursa? .. Vız gelir 

bana. 

Alrlka'da ia 
ve •ı•anyı 

Yazan:AlunetŞükrü 

İtalya, Afrika ı.ıt•....U
Y• edilmiştir. K.ıf ayları 1 
mali Afrika da bqlıy an ta 
gilizleri Biapzi ilerisİDI 
götürmüt ve bundan soıırl 
lizler, şarki Afrika İlll 

ğıutım tasfiyesine baf]--'-IL 
Gerçi HabetM81Wl 

bıırıısmda itası İtalyan 
Gerilla muharebesinde def 
mekte iseler de bu harekitdl 
kadder olan neticeyi değiş 
ne en ufak !tir ihtimal yo~ 

Fakat İngilltere Afrika 
üzerindeki İtalyan a!akalard' 
fiye ettiği bir sırada bu 
başka bir düşmanla kar ıl 
tadır: İngilizlerin Libya nı 
besi ne derece büyük bir 
olmnşsa , Almanlaı·ın Uby• 
de öyle bir sürpriz uya 
tır. Gerçi İngili,ler Bingaı.iY' 
dıktan birkaç giln sonra, 
motörlü lut'alarlle İngiliz 
leri ara ında· hafi{ müsad 
riD. vukubulduiu Alman ft 
yan kaynakları tara{ıııdaıı 

rilmiş ve İngiliz kaynakları 
haberi teyit etmi !erdi. F 
kuvvetlerin şimali Afrikadıı)I 
giliz vaziyeti için ciddi bir t 
teşkil edebileceğin~ ihtimal 
memişti. İngilizler Akdenist 
kimdiler. Bingazinin cenu 
İngilizlerle karşılaşan Alnı_, 
vetlerinin kısmen Sicilya 
ve gecenin karanlığından 1 
ederek geçtikleri kı men de 
relerle nakledildikleri meY 
olmakla beraber, İngilizler 
hakimiyetini ellerinde bulıı 
dukça, bu kuvv~tlerin şiınali 
kada İngilizlere karşı bir ha 
ge,çebilnıeleri muhtemel 
müyordu. Almanların lınall 
rikaya geçişleri, olsa olsa. f 
kuvvetlerinin bu sahadan çe 
rek baska sahalarda kullan 
!arına ~ini olmak maksadııı• 
tuf olabilirdi. İlk günler "e a 
haftalar zarfında Alman kO-.ı1"e 
leri1e İngilizler arasındaki ıtı"' ar 
demeler bu yolda tef ir edil uy 

Fakat birkaç haftadanberl •d 
mali Afrika harbinin inkişafı 
man hareketinin oldukça geoit 
şümullü gaye istihdaf ettiğiııl 
!atmaktadır. Filhakika İngil 
Sidi-Barraniden Bingııziye 
götiiren hamlenin bir h<"nzerl. 
manları Bingaziden Sidi-Baf 
ye götürmektedir. Hatta o 
sonra Almanların Mı ır üt 
y;'riiyecekleri ve Mareşal G.ıı 
aninin elinden kaçan kıyırıeP' 
n. \'okulıyncakları bir ihtinı,ı 
!arak ileri sürülm<"ktedir. 
hakikaten Almnnyanın hedef!. 
sırın isgali midir?. Yok(Oa A 
!ar da İngilizler gihi, tanrru•• 
ladıktan sonra ümit ettikkri ~ 
daha az mukavemet gördük!•" 
hn•l,. n1i ;J,.,..lPmrP.e kaTar ~t 
!erdir?. İngilizler tarafında• 
itiraf edilmektedir ki a.J:!"'ll 
Waven. Sidi-Barranideki İt 

lmTvetlerine karşı taarruza •;I. iç 
i:i :zaman, Bingaziye kadar 1"".Jı 
mek, planlan dahilinde d ~•! 
Fakat İtalyan mukavemetiıı;i "Jılııı 
gördüğündea sür'atle ilerli,.....a. 
İtalyanlan Binpzinia ötesiıı'.M1JlJ 
dar kovıiL Bunun bir hata ',;i.ı 
p fimdi anla,ılmaktaıiır. ~· ~ 
man ileri hareketini kolayl8"' • 
imi! de ştiphesiz budur. Eid 
cephede Almanlar vuife a 'I ~ 
olsalardı, belki de, maneviyall I 
:mlan İtalyan kuvvetlerinin~ 
kabil taarruza geçebilmeleri · ıl 
bir q olııı.ıyacaktı. W avell de l"J 
hesiz İtalyan maneviyatın~ 
sılmıı bulunduğunu düşü t' 
Bingaziye kadar yürümüş~·-J 
kat fimdi görünüyor ki cliifll"", 
buraya kadar kovaladıktan 
işi tamamlamak yani İtaly 
Trablusgarba kadar takip e4 
bu cephede askeri harekatı fi, 
neticeye vardırmak lazımdı.;/_ • 
nn yapmayınca, Alman kıt'•~ 
nm da iştirak.ile gerek madıl 
ve gerek manen takviye edilt~ 

1 
talyanlar mukabil taarruza "İ d 
misler ve İngilizleri Libyadall 

- -m.ışlardır. , 

Şunu hatırlatmak lnıındıf 1 
vaziyet ve şortlar Almanlafll..ıJl' t 
ha az elverişlidir. Çünkü iıı~:_, 
ler, denizlere hakimdirler. il~ 
enaleyh kara kuvvetlerine dt..t 
drn de ,·ardımda lıulnnabilnıc-' 
idiler. Almanların elinde bıı dt /. • 
hakimiyeti yoktur. Afrika•"' • 
çirileu kıt'alar herhalde ıııa 

tDeYama S incı 



e Selanik .• 
' Ali Kemal SUNMAM 
koastantinin Yunanistanı 
. Alrnanya ına pek dosthL 

0 Alınanya ile harp hali•· 
ııaa Fransanın, İngiltere
lden zarar gördükleri an· 
il. Nihayet Yunanistan· 
oldu: Atinada Kral hü

Selanikte de Venizelosun 
de bir hükfımcl 
anın müttefikleri için Se· 
kentlilerine do t olan Ve

Shükurnetine yardım zara· 
i~a;;k hükumeti artık İn· 

ansanın Ru ""'anın ve 
ın ın" ' " 
S 

Ultdiki olmuı; deınek-
el"'" k aıge o t.aman müttefik· 

. er çıkarmak i i Sırplara 
ızetos y . . unnnısananma yar-
rtnden .. otcye geçmiş değil· 
a~ lıarbin sonunda görüldü 
a~~e n ker ihracı ile ba h· 
kl n seferi umumi harbi 

er lelıine neticclendire
~ bUyijk bir amil olmuş· 

fer' 
•
1
. 111 uzun bir tarihi val'-

ı ıı a '·e • h . J • 1 Ilı "" rı mu arrır en o • 
an Mareşali meşhur Fon 

;_~~le ihtisas erbabı olsun 
Y an seferine dair uzun 

Yii~tıııı lar, bir çok nıüta
g" ~?1ü lerdir. Bunları O· 

rııa oıonüne kuvvetli düş
• ~Yanı Alm:ınya ve Avus· 
a

111
:cari tnn, sonra da Bul

bt rının taarruzuna ttğra· 
, aınne i tila edilmiş bir 
el~ gelir. Sırbistanın o ba
y tte fngiltcreden, Fran
•ni kuV\.·etli mütteflk1e

:•rdım beklemek hakkıdır. 
eı-şey imkana tilbi. Sırbis

lrdıın edilecek, likin kifi 
k e

1
.hunu temin için zaman 
azım. 

~~t İngiliz kumandanı Ge
ılnin ısrarı ile Orfoni kör· 

en Va d . ·1· ta r ara kadar lngı ız or-
h rnfından sağlam surette 

I> C! tutulınuştu. Franc;ız ku· 
nı c · eneral SaraYID cmrı ad • 

" a 8 fırka bulunuyordu. 1 
e l buçuk da ttnlynn fır· 
•rını . Biraz da Rus aoıkeri 
ttYornıq. Venlaelosun Yu
rdu n daha te ekkül halin· 
· lf\da a müttefiklerin elin
~anlci kuvvetin ınecmua 

1~ ki i imiş. 917 baharında 
: hir taarruza geçmek iç.ia 
l)l~et~n arkasında ihtiyata lü· 
•le. u~'Unu da söylcmeğe ha· 
et· İngilizler için bu ihtiyat 

ı te • 1 \ nun etmeden, hazır a-
Cai et-hangi bir taarruza geç· 
Yli: gö~~r_nUyordu. Halbuki 
Sı,:ıeçtıgı seneleri hatırla-
eli stanın hall o zaman ne 

t ham olduğu tezahUr ediyor. 
artı\.., çıkar çlkmaı. Cerman 
la11 ; lnttkavemet uhrarın· 

&eh ıt\ı ta1t blitiin kahra· 
ış, la~! \'e nıüdafaası ile ••
lcu\"ve;ın ~det itibarile tist~n 
'"'-l§t er, Yenmek mümkün 
llta ~ 11•r1t çıkhkt:ın hir se· 
·~ta~ t •nl 915 eylulünde artılı: 

•bta ·ı . ~eç'-li t· nu. e dUşmanlan11ıa 
1\"•n k '· Elı siliih tutan Sırp-

aı;arak "- • 1 a llıaJc nrDa\•utluk dag· 
•lırak urctiJe ve tabii ya· 

t:elrn l\kıirlyatik denizi kcna· 
e ten b 1Şta. S a ka rare kal· 

ı· ırb' t ıı Uhiyer • ıs anın bu zaruri 
kt 1 ıle _.. . • 

e taın bi ... uttef ıklerın Se-
•rasnd r kıtv,·et biriktrme· 

'Y decil~· geçen zaman hafta 
ır. l\radan seneler 

I 

Geçea eeferki ihraç 
hareketi ile Jaıilizleria 
asıl müeaair faaliyete 

1eçmeleri araaında çok 
zaman ıeçmiıti. Bugün 
için bundan alınacak bir 
misal var •• 

seçti. ta.iliz '\'e Fransız bükimet
leri bc:p girişilecek taarnızu mü· 
nakaşa ediyorlardı. Halbuki dai· 
ma da ayni mesele üzerinde kalı
yorlardı: İhtiyat kuvveti temin et· 
mek. Sonra Fransız ve ingiliz ku· 
mandanları arasındaki işbirliğini 
1yiden iyye tesis eylemek de ayrı 
bir mesele olmuştu. Bu i lerle, 
müzakerelerle zamnn geçmiş, is· 
tiliı altında kalmış Sırplar da hep 
gelecek yardımı beldemi lerdir. 
Bu ıztırap anlatılır gibi değildir. 
l\tüttclikler b•afı o zaman Alman· 
ya, Avusturla ve Bulgnristnn kuv· 
vctlerine karşı adet itibarile ü • 
tün olnmı~ 011lnrdı. Yalnız hare
kat bnşlndıktnn sonra İngiliz top
larının çok iş gördiiğii anlaşılmış 
n İngiliz taYl arelerinin f aatiyeU 
de ınüe sir olmuştur. Ondan sonra 
gitgide harekôt müttefiklerin le
hine neticeler ,·erıni~tir. Nihayet 
bir giin gelmiştir ki Selnnik sefe
rinden beklenen netice kat kat el
de edilmiş, Sırplar da muzaff e.r 
olmu tardır. 

Geçen harpte Sclôniğin İngiliz· 
lc1 elinde bulunma ı şu noktadan 
da bilhassa elzemdi: Krıil Kos
tantinin Yunanistanı hep Alman· 
Faya dost kaldıkça Yunan sahille
ri Alman tahtelb:ilıirlcrlnin uğra· 
ğı olup kalacak, bu yiizden Akde-

'niz yolları tehlikeye gircrddl. Sc-
1fıniğin ele geçirilmosl ile İngi· 
)izler Yunan snhillerini nıiirnkabe 
edebiliyor1nrdı. Bugiln i c mütte
fik Yunani<.tanm hiitiin adalan 
ve sahilleri f ngilizlere yabancı de-

ğildir. 

...... -HALK__. ..... 
SÜTUNU 
lı V• lifi Arıyanlar, 
ıikayella, temenni· 

ı.., .,. miılrill.,. 
Genç bir ressam i~ : rı ı;or 

- J 
cist:mbul Güzel Sruı'aUar Akademi-

sinde tahsil etmekteyim. Gccfm vazl
yelim iyi dellldır. Mektebimiz bir uç 
gQne kadar tatil olacatı fçln tatil mud
detıncc, verilecek fi mOsait ise tahsil 
devresinde de öğleden sonrnlnn çalış
mak üzere bir iş arıyorum: Gayet 171 
resim yapar, tezyinat, afiş, dekorasyon 
bilirim. Evlerde resim! clıı;lerı hocalı
ğını tercih edeceğim. iş verce k olan 
sayın kimsnln şu adrese m~tupla mü
racnatlarını beklerim. cBeşikt~. Ci
hannüma mahal esi, Akdoğı>n cadde
ai, Gazi Refik sokak No. 47 NccdeL• 

Genç bir kız İf nrıyor 
yazısı gayet dQzg{ln, ortıımektcbin 

'1 inci sınıfına kadar okumuş nfif, gene 
bir kız aUevt zanıret lcn~ı olarak ka
naııtklir bir ücretle musaıt bir iş ~~
maktadır. LOtfcn t kll! ahiplennın 
Son Telifııf Halk sütunu K!lınlnın ru
muzuna mtıracaatıan rica olunur. 

Genç bir ku iş arı~ or 
O altı 7asında, ortamcktep lkincl 
~an ayrılmış bir genı; ı.wm. A-

: .. 1 vaziyetim dolayısıyle ı;alı5ıp ha-
isUkbalim1 kendım ynpmak 

yatı~~~iyeUnde olduğumdıın hu!U$! 
mec terde yazıhanelerde herhan· 
müessese ' linl u 
gi 

bir is arıyorum. Bana şe!kat e . -
k olan muhterem ı:; sahıplerınin 

zataca ıgraf Gazetesi Halk SOtımu (N. 
son Te uzuna müracaatlannı rica ede
D.) rutn 
riJD. 

Geten Mektuplar 
N. D. - l{asıınpaşa ve Ga-

BaYlll\ . c eden size iki iş 'er-
ıatadıı ikı m~ ... b eelmiStır Arele al 
me tekhf ıne ..... u u 
ıiJrm:ınız ınercudur. 

i EDt 
~15 

- Seveceksin I en de 
E--lEM iZZET BENIC,!_ Yazan: 

bokt 
l!ıdi \'eor, ksadece be11~etı ordu. 
: " onu nıam12 devam 

. d ğ.1 antnııı, galiba 
J< rde!il e 1 d' - a ıı 1 kları ,•ar.. de ım. 

Yakın ıırkabn ı ıun biribirinlze 
'n \'C Ol 

.Ancnk en• . . doktorun gözila· 

k hnrcketınıı arşı 

den kaçmamış. . l d'., 
• 0~ e ı .. 

_Bir e) mı 'b' gönnedi111 
u k nkrabn gı ı la 

_ .L e . •·ıırı:ı çok ı 
· 'b'rl rıne " ~ onları. Bırı ı rdı Akraba-1 rı ,.a . 

bir kalb rabıta.ak gerUnınesi tu· 
nın nkra1'a)'8 aşı. ,r hadi enia 

d dı ~ e .. 
haf oluyttr.. e. · 
iizerinc düşmcdı. ttrduk. deseKe. 

it taş• v 
- Ba ayı . ··ıerek: 

d. Nncılc gıı ·ı.. 
De ın1. "ylc gahd .. 
_: Eh birnı d~ 0

• 

d. ·ı"ve ettı: d -De ,, ı a boynun aıt, " -
- Al gönılek !a derler. Sell 

d betlı otur 
yakasın aa . snkl· dın amnıa, 
benden her:.,<'~ ı bö le ıne~ dnha 
nihn~ et hepsi ışte } 

"'ıktı!. 

IPJ4-umll 
ŞlkAyet llakkımız 

Bir müddet evoel, tram
vay durak yalerine, kaiıt 
parçaları, •igarıı paketi, ve 
büha.,11 biletleri atmak için 
küçük, ~il, madeni kutular 
konmuıtu. 

Bu kutulardan biri•ini, ge
feR gün gördüm. Bir adam, 
ve muhakkak ki ağırca bir a· 
dam, bu canım kutunun Ü• 

tüne oturuvermif ve ezmif, 
harap etmİf. Bu iıi, gündüz 
değil, gece yapmıı olduğa 
muhak_kak. Çünkü, bahıetti
ğim tramvay durağı ıehrin 
çok kalabalık bir semtidir. 
Ve gündüzleri arı kovanı gi
bi i§ler. 

Sokaklara kağıt, çöp atıl
maması için, bugüne kadar 
yapılan propaganda, bu çöp 
kutusuna kıran vatandaıa 
hiç tesir etmemiı! Yere, ka· 
ğıt, çöp atmamasını istediği
miz bu vatandtı§, bu en basit 
hemıehrilik terbiyesi11e mu
halif hareket etmekle iktifa 
etmemif, üstelik, ıehre ait 
bir vasıtayı tahrip etmiftir. 

lıtanbulu temiz tutmıya, 

güzel yapmıya, imar etmiye 
çalıfmak hepimizin vazile•i· 
dir. Belediyenin yaptığını 

bi~ bozarsak, o zaman, bü
tün ıikayet hakkımızı llay
bederiz. 

BÜRHAN CEVAT 

_,_ 

Naci~·e böyle öyleyince ii41eta 
tuhafıma gitti: 

- c;,'ok garip in <'ocuğum. Bir
şey ) ok ki, senden nklı~ ayım. •j. 

heyet. bu çocuğun bir mecnun gi
bi beni e\'digini biliyorSlın. Ka
bahat benim değil. Deliliğinin ce
:ıa mı çekti. 

- Peki sen na ıl gittin araya? 
- Mektup ) azmı tı. Kendisini 

öldüreceğini lıaher veriyordu. Bu
na mani olmak i tedim. Fakat, )e· 
ti cmcdiın. Zehir çmi t. Kurtul
ması hakkatcn bi'" nrncizedir. 

- Yalnız doktorun bir nokta da· 
ha nazarı dikkatini celbetmi !. 

- llnngisi?. • 
- En tutkun aşıklar gibi biri· 

hirlerinden ayrıldılar, fakat, on· 
ra IJütfiyc hiç hastaneye gelme
di. diyor. Halh11ki, Hıılil Necip de 
ha tanede hep eni tnha''l ül et· 
miş, hep eni sayıklnıms!. 

- Desene kepaze oldum. 
Dedim, end mi İlll\ e ettim: 
- Karde 'n e olacak bu çocuk

la benim 1ı Bir turliı onu hu 
) M c\ır n edım \ bı'r 

m bır bu~ uk k l ı· 

MAHKEMELERDE: 
T 

Hayır düşün komşu
na, hayır gelsin başına 
"Şu tazminatı kurtarırsam, inşal
lah beraber bir papaz uçururuz,, 

=Ev azan: BGSETIN BEHÇET =ıı-..... 
- Maşallah Hafız Bey ... 
- Maşallah miyrim .. 
Sıktıktan sonra eğilip birbirle

rinın ellerini öptüler. 

- Nasılsın hazret? 
- Çok şükür miyrim .. Sen ne 

alemdesin? 

- Vallahi, iyi diyelim de iy.1 
olal1m.. Buralarda ;ne işin var? 

- Bizim küçük, yani torunum, 
sapanla bir taş atmış .. Komşunun 
çocuğunun gözüne gelmiş.. Rab
bim muhafaza etsin, gözü akıver
miş. Kaza .. Kaza amma, işte bura
lara gidıp gelıyoruz. Galiba bugün 
karar verecekler ... Ya senin işin 
ne? 

- Benimki uzun .. Anlatmakla 
bitmez ki... 

- Nedir? Hayrola? Pek mi bü
yük derdin? 

• - Gel şöyle oturalım da birer 
sigara tellend.irclirn.. Hem dinle-
niriz .. Hem de anlatırım ... 

Bir kanepeye oturdular. Bir 
tanesi, fakfon tütün tabakasını ce-
binden çıkanp kapağını açtı .. Bi
rer sigara alıp yaktılar .. Derdi an

latmakla bitmiycn, anlatmağa baş

ladı: 

- Biz, bir yeni ev aldık .. Bili

yorsun! 
- Bilmiyorum .. Duydum sade •. 

Güle güle oturun.. Uğurlu ka -
demli olsun .. 
mürler versin ... Evin, aeni!lçc bir 
ibahçesi, bahçede de cşcarı müs-

- Teşekkür ederim .. Allah ö -
miresi var. Yanımızdaki evde, me
rak4. evhamlı sinirliôir zat otu
ruyor. :Maliyeden mutekaıt... O-
nun bahçesinde de bazı meyva a· 
ğaçlan var. Aradaki duvar diz 
iboyu... Onun bahçesinde, blzim 
duvarın kenannda bir şeftali a· 
ğac!ı var. Kötü, aşısız, berbat bir 
şeftali... Bizim bahçede de tesa
düf bu ya, ayni hizada bfr ceviz 
ağacı var. Dallı budaklı .. Kom· 
şunun bahçesine doğru da dal bu
dak salmış ... Bizim cevizin .dal -

lan. onun şef tali ağacının dalla -
rlle çatışıyor. Geçen sene de bu 
yüzden epey çekiştik .. Kış gelin
ce, ihtilaf bertaraf oldu. Şimdi ye
niden başladı: 

- Sizin ceviz lbizim ~ftaliy1 
boğuyor.. Bizim taraftaki dallan 

kestirin! diye tutturdu. 
Birkaç defalar söyledi .. Ben al

dırış etmedim. Nihayet geçen gün, 
on beş on altı yaşlarında ıbir oğlu 
var, onun cline bir testere ver
miş, bizim ceviz ağacına çıkar -
mış.. Çocuk, elindeki testere ile 
başlamış cevizin dallarını kcsmc
ğc... Bız sokak üstündeki odada 
oturuyoruz. Tabıi hiç farkında de
gıliz ... Çocuk, dalları budam~ da 

karacağından korkuyorum. 
Ve .. suklaınadan öylcdim: 
- Bu dakikada da halfı onu me

rak etmekle vaktimi geçiriyorum. 
- 'için? 
- Bann yine bir mektup gönder-

di. Kendi ile birle mczscnı tekrar 
ha~·atına kıyacnğını haber verdi. 
Bu se\ dadan \•azgeçmesini yine 
kendi cine bildirdim. Fakat bu tek
lifimi nasıl karşıladı, ne yaptı bil-
nıilorum. 

Snı, mı, la ı;) or mu?. e yapı-
yor?. Hiçbir haber alamadıoı'. 

Nache, 
- Tuhaf scy .. 
Dedi, ila\•e etti: 
- Kaç giin oluyor. Bunu beyle 

yapalı?. 

- Bugün iiçüncil giı11. 

- Ne ynıdın ona?. 
- Bir sc~·ahate çıkmasını ve., 

beni unutma mı i tedinı. 
- Senin için keııdio;İni ölü • 

miin kucagına pervasızca otan bi
ri inden bunu i temeni bilmem 

ını beklemen 

., 

budamış... Kimbilir kaç saat uğ
raşmış ... Cevizin onlann tarafın -
daki dallannı, budaklarını kesip 
nğacı keleşe çevirmiş ... Bizim kü
çuk kız bir aralık bahçe tara -
fındaki misafir odasına girmiş, 
bakmış ki ceviz ağacında komşu-
nun oğlu, testereyle dallan kesi

yor. Koşa koşa gelip bana haoor 
verdi. Misafir odasına koşup pen-
cereden baktım. Çocuk, habire dal 
kesiyor. Pencereyi açıp seslendim: 

- Oğlum ne yapıyorsun? Ya
zık günah değil mi dallara? On
lar kaç senede o hale geldi, nedir 
bu yaptığın? 
Ağacın üzerinden dilini çıkanp 

da alay etmez mi? 
- Ben şimdi sana gösteririm! 

dedim. Misafir odasından fırladım. 
Aşağıya inıp mutfak kapısından 
ibahçey~ çıktım.. Çocuk, benıın 

hiddetlcndiğimi, bahçeye çıkaca
ğımı anlamış .. Ağaçtan alelacele 

inmiş. Amma, bizim bahçede bir 
köpek vardır. Cins ibirşey hani ... 

Bahçenin öbür ucunda, kulübe -
sinde zincirle bağlıdır. Zincir mi 
çözülmüş, köpek mi koparmış, ne 
olmuşsa olmuş, kurtulmuş, başı ı 
boş kalmış .. Çocuk tclô~la ağaçtan 
inip kaçayım derken, Roza saldır
mış.. dişlrini bacağına geçirmi§ .. 
Ben mutfak kapısından çıkar .. 
ken, bir feryattır koptu: 

- Annecim, annecim, annecim 
diye!.. 
Baktım ki, Roza fena yakalamış .. 

Bir taraftan da hırlıyor. Neyse, 

yetiştim .. Çocuğu kurtardım. Kur
tardım amma, bacağı kan revan 
içinde ... 

Öbür taraftan da babası bağı -
nyor: 

- Utanmadın mı parmak kadar 
Ç9CUğun üstüne koskoca çoban kö· 
peğini saldırmağa.. A insafsız a· 
dam! diye ... 

- Köpeği ben saldırmadım am· 
ma chayır dilşiln komşuna, hayır 
gelsin başına• dedim. Sen kom -
şuna zarar yapayım derken, ken· 
din daha büyük zarara uğradın.. 
Ne istersin Allahm ağacından? 

Neyse, çocuğu eczaneye götür
düler .. Bacağını sanp sarmaladı

lar .. Bilmem, sakat mı kalacak, 

ne olacak? .. Sonra da işte dava 
ettiler. Sözde ben köpeği kasden 
salıp da çocuğu ısırtmışım ... Onlar 
öyle yapınca, bir istida da ben 
verdim. Ağacımı kestikleri için 

zarar ziyan istiyorum. İşte bugün 
muhakeme başlıyor. Bakalım, ha· 
yırlısı ... 

- Haydi hayırlısı! .. 
- Hnh, işte çağınyorlar. ~l de 

sen de dinle ... 
(Devamı 4 üncüdeıJ 

- Yaymaz da onun için. 
- Bir insan bütün tcliebbilsle-

rinin akomet~ ui','l'adığını görtince 
niha~ et davasının üzerinde ısrar 
etmez değil mi?. 

- Haklısın. Fakat, aşk kir ve 
sağırdır. 

- Y:ıni?, 

- Bilmem nnlatamndım mı?. 
Aşık görmez '\'e., işitmez. Sen, ne 
kadar onu iknaa çnlışhn, Cakat, bir 
an onu yolundan çevircbildin mi? 
'iha~ et ölüme kadar pervasızca 

atıldı. 

- Evet, ben ;) et isme eydim, hel
kl de şimdi çoktan ölmiiş olacakb. 

- Ben de öyle tahmin ediyorum. 
Allahtan olmuş ki, \izim doktoru 
da bulmuşlar. 

- Hakikaten çok bazik ltir ıiok· 
ter!. 

- l\1ultakkak. 
- Sen ne ;)aphn ukterla?. 
Nncive kara gözlerilli parlata

rak, 
- f ~iliğe doğru gHliyonız. 
Dedi iliv.e etti : 
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l•flllabaftlrler -
Ne Dl1orlar ! 

iKDAM 
Profesör B. Sllkıil Baban c~ 

islmll bugüskü Başmakalesinde ez
cümle: 

cBugiln Büyük Brltanya, Alman kıs
kacının ild ucundan birini geVjetml
ye mecburdur. Balkan ve Mısır mün
tehalarmdan blrl tercih edilerek ora
&l kuvvetler teksif edilmek r.arv.ret1 
vardır.• demektedir. 

CUMHURiYET 
B. Yuma Nadi <Amerikan müdn.Aa

lfsb isimli bugUnkil ba~akalcslnde: 
cAmcriknnm müdııhnleyl artt.ırmaa 

nihayet kcndisının de harbe iştl.raklııl 
zv.rurl kılacak hftdiselcrc sebep olamu 
nuT 
Doğrusu bu hususta Amerika k.a

rnnnı her gün daha ziyade kat'~ 
bir cereyanla ilerletiyor, ynnl icap e
derse harbe fiilen de iQtlrakten ı;ckın
mıycc ını gösteriyor, \e hattA belki 
için ıcin bunu zaruri bile görmekte 
bulunuyor. Bu itibarla mc elenin o ta
rafı Mıhvenn verece ı karara tabi sa
yılabıllr. Amerikayı Cıılcn hnrbc .liU
rake kadar ileri götürmekte Müıverln 
menfaati var mıdır?. Mıh verin eli A
mcrlkaya crı:;em~ eccğı ıı:tn sa~· ;n 

Avrupalı ayaklan bunu tiycmcz.lcr. 
Meğer ki Japonyayı bu I~ kosabilsin
lcr. O da şundıkı halde bunu goro al
mamaktadır. Üçlı.l Pakt h rlçtcn blr 
de'Wlct (yanı Amerika) harbe karışırsa 
ona karşı musterclt harekcU mecbuı1 
gösteriyor. japonyanın elinde ıu sll!ih 
\'ar: 

- Amerika harbe karışmadı ki, k.a
nşmıyor kl: 

D yor. Filhakika bu liCkild japon
ltı !çın Amcrikaya karııı h rbe clriı
mclde hiç bir mecburiyet yoktur. O 
glı;mcyincc ise dl •erleri ne yap ınlar? 

I:;te Ameriknn mlldaholc ı bu §art
lar nllında daima mütcrnkki blr inkl
şııf gö tcrmekte devam ediyor.• de
ıncktedlr. 

YENi SABAH 
B. Hüseyin Cııhlt Yalcın cYuıoslav 

Bul"'ar münııscbellerb isimli b~ 
~azı ında cz.cumle: 

cBalgaristan kendi topraklannı Yu
go la\y yn korşı vukuo gelen düşman 
tcca\ üzül! çin bır hareket üssü haline 
sokmu tur. Bulgarı.tan ebedi dostu 
Yıq;o la\'·ynnın dil manlarını kendi 
koynunda beslfyor, onlara biı.nıet e
diyor, her türlU yardımda bulunuyor. 
Saııkl kcndısı tarafından böyle en fe
mı du~ ııanca bir hareket sadır olma
mış gıbı, miltczallimaııc bir tnvır ta
kın ı <ı\, Bı.ılgar toprnklannın Yugoslav 
tnyyarclerı ıarafındnn bombardıman 

cdilmli oldu undn §Ütllyct etmesi hlc 
bir tarafta Bulgaristan lchnde blr ce· 
rey:ın tevlıt edı.:me:ı:. Yugo lav ta71a
relcri l3'1lgnristnna bomba atmayıp ta 
imz.alnnna ve tnnhhutlerlne göster
dikleri sadakatten dolayı tebrik için 
ciı:ck d meU r mi atacaklardı? Al
man ku~ vetlerl Bu)aarfstanuı s&cs. 
bltaraflıı;ına sığınarak Yugoslavya,'& 
sulk st tein her ınrıu hazırlıklarda 

serbest 'e rahat nu bırakılacaktı? Yu
roslav tayyareleri Bulgar anızialnden 
hareketle kendisine tecavUz eden Al
man kuvvtlerine Bulgarlstnnda dar
bcfor indirmek hakkına elbette ma
liktir. Alman kuvvetlerini huduUan 
tclne.Jllan Bulıaristandır ki Yuıoılav-
1.ara bu hakkı vermlatlr. 

Ufak bir tetkllı: ve mQlAbua Bul
ıa.r sı:bcplerinin değersizliğini g&ter
mıye ışte kAfi geliyor. Blnaenaleyb 
Bulgarlst.ruuıı tşcbbilsüne bıı:;ka bir 
sebep nramak yani haklkl sebebin ne
den ibaret olabileceğinı dilşünmck 
pçk tabıldlr. Acaba Alman ordulan 
Balkanlara yaptıklan tecavüzde mu
vaffak olamlJ'.acaklannı nladılar, sı
kıltılar da Bulgar kuvvetlerini istih
dam etmeyi mı düşilnüyorlar? Bu mü
nasebet kesilme!! Bulgar askerlerinin 
mezbahaya gönderllmcletlnln mukad
demesini ml teıkil edecektl.r?> demek
tedir. 

TASViRi EFKAR 

Tasviri Etklr imzalı ve cjaponya, bu 
isten acaba k:.Arlı mı, 7oksa zararlı mı 

• çıkacnk?> isimli bugünkil Baı;mnka
lcde: 

cVl!kıA japonya cok kuvveili blr 
devleıtır. Hatttl Uzak Sarkın İnglltere
sl tıddt'dılmektedır. Hnrp sahalarında 
neler yapııblleceğini de 1904 de, bütiln 
dilnyayı hayran ve takdlrhan ederek 

ispat eylemiştir. Simdi ise İngiltere 
Garpta blr hayat ve memat cldaliJle 
mcşguldilr, Amerikn da ona yıırdun 
taahhüdilnden dolayı Asyada bir ma
ceraya atılmaktan hiç şüphe lz mOc
tcniptır. Fakat japonya bu iki bllyük 
ve lnntçı millctln, bugünkü milskül 
yazlyetlcrlne bakıp ta aldanmamalıdır. 
lngilt re en knvl bir dilşmanın bile 
darbelerine mukavemet eylediği gibi 
senelerle r;;:ıbrctmslnl de blllr. Bir gün 
Garp ccphcsl davnsııu bitirdiği tak
dirde ise Şarkta da hesap soracağı 
muhakl,nktır. 

Bu ihtimal bugün tçtn bir ha7ll 
uzak, bir hayli meşkOk görOnebılir. 
Fnknt slynset ndamlarının es:ıs \'az!fe
sl yalnız bugünQ düşünmek de il, ver· 
dlklerl kararların b nclerce 
sonra zuhur cdcb k netıce ve Akı-
beUcrlnl valctind derpiş eylemektir. 
İşte bundan dolayıdır, ki yeni imzala
nan m ak munn cbctlyle cj ponya a
caba bunda kf'ır mı, yoksa zar r mı 
ettih uallnı sorm kro tereddüt etml· 
yontt > denmektedir. 

lstanbul gümrügü
nün yeni bütcesi 

İstanbul Gfıım<iilder B~c:mü -
diirlü~nün yeni butçc ve kad • 
rolan hazırlanmış, Ankaraya gon· 
derilm~tır. Butçe ~ k drolarda 
geçen seneye g-Ore niçıbır esaslı 

değişHdık ~'Oktur. 

·- 3 

·~rnl!J131 
E m:;ılJ!De 
Nuaada IEar yal ma-
11 lloı ltlr '81 delil 

•••••• 
Evvelki sürllcü ajana tel-

arafları, Gümütlıaneye, Si-ı 
vaıa bol bol kar yağdıiına 
haber veriyordu. Halbuki, 
biz lıtanbulda, bir kaç güDo 
lük geçenki ıoiuklar müıtca-
na, bahara ıirdik. Hele, d .. 
ha evvel.ki aıcaklar neydi?. 

Ayni ajana telgraflarının 
haber verdiğine röre, böyle 
menimsiz kar yagw maaı Ü· 

l 
. , 

zer erı çiçek dolu o canım 
meyva aiaçlarını yakmıİ, 
kavunnuıt Çiçekli ağaı Ü· 
zerinde kar ıeyretmek, ne 
hazin bir manzara arzeder?. 

Ben, Nisanda, Jstanbulda 
da kar yağdıgw mı hatırlarım 
F 

. ~ • 
akat, Nısanda kar yağması, 

insana çok dokunur, adeta, 
gücüne gider. Allahın yaptı· 
ğını kul nasıl çok görür?. 

Fakat, Nisanda, ılık bir 
hava, günqli bir gök yüzü; 
haydi bilemediniz, ara.sıra 
serin bir rüzgarla karııık, 

devamsız bir yağmur bekler
ken, kar yağması, hiç te bot 
bir ıey değildir . 

Şubatta, Kanunlarda kar 
raimasını tabii karıılarız. 
Meaela, yeni yıl girerken, l&... 
pa lapa kar düımeaini ne ka
dar bekleriz. Aksi gibi de, 
bakanınız, yağmaz, müba
rek.. Karı, yalnız, Y ılbaıı 
münaıcbctile aüılenmtt, ~a

zı mağaza vitrinlerinde pa• 
muklar halinde görürsünüz .• 

Herhalde, bahara girince, 
arbk kııtan bıkmıı oluyoruz. 
Bu haletiruhiye ile insan, 
kara tahammül edemiyor. İs
tiyoruz ki, aylarca hasretini 
çektiğimiz güne§i, ılık hava
yı, yeıil çayırları, kırları, 
renkli kır çiçeklerini ıöre. 
lim, aepedelim. 

Allah, herkeain ıönlüne 

ıöre veree.. Vermez ki.. Gö
nül bu, neler ister, neler ar-
zular, nel•-· 

R. SABiT 

Nafia vekiletirun 
bir tebliği 

Nafıa Vekaleti münakasaları 
4fu'ak edenler hakkınd bugu. 
fU tebliği yapmıştır: 

cEksiltmeye çıkarılan her it 
ıiçin, münakasaya iştirak etmek 
istiyenlere Nafıa Vekaleti tan 
fındnn verilen ehliyetnameler y ... 
nız o işe mahsus olmak ve bir dce 
fa kullanmak üzere kıymeti olan 
bir vesikadır. 

Bazı müesseselerin bir iş ıçin 

ve bir defaya m:ıhsus olmak üzere 
yerilen bu ehliy{!t vesikasını da

imi bir ehliyetname gibi ve rek
lim mahiyetinde kullanmakta 
oldukları görülmektedır. Bu ve -
sikalar eksiltmeye çıkarılan işın 

~ahlyetine göre verildiği ve hıç 
bır zaman daimi ilan mahiyetınde 

olmadığı hususu alakadarların ma· 
limıu olmak üzere ilan olunur • 

BirimizinDE" • ~epimizin wDl1 
Bu yardımı esir

gememeli 
Kilçük Mustafa cta GOi 
Çeşme sokn •ında l numarada 
oturan Girit! H o lu 

.M t f 
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1 Y ;~i ~;rh·l~ bir 

1 
likler ve hava 

--E Yazan: DİLARA AKÇORA F 
1 
silahı tabiyede 

Orhan Bey, ofluya pufluya ye- ğını birisi kulağına fıslamu;tı. nasıl bir deği-

A GiZ TADIYLE 

ıntt oda•ına girdi. Hatırı ~ayılır Gözl:rıni açh'. Saatine baktı. 10,5.. şik}İk yaptı ? • 
ci:ibetJnı koyacak rahat bır yer Gerçı sevgılısıyle bır şeyler ye-
aradı. Gi;beğine en münasip }"!- mişti. Fakat parasından on beş Yazan• 
rin divan olduğuna kanaat ge - misli az olan bu mezeciklerin ne J ~ • ~ 
tirdiklen sonra kısa, tombul ba - faydası vardı ki...... 1 Emekli Kurmay 1 
ı:aklarının üsti.ınde yalpalıyarak Kendine çeki düzen verdi. Ver- \ 5 b a J 
yürüdü. Şa:ap dolu bir fıçı gibi diğinı zannetti. Azametle bağırdı: U Y 
gütnledi. Sonra da fosladı.. - Fifi!.. Bazı meraklı okuyucularım bu 

Orhan Beyde bu akşam garip Biraz sonra kar gibi beyaz ön- mevzu üzerinde düşüncelerimi 
bir hal vardı. Bu ciddi, çatık kaş- lüklü hizmetçi kız içeri girdi. Or- oordular. Bu yazımla arzularını 

manın yan \'C gerilerine sevki. 
İki sem·dcııberi harp devam edi

yor. Ccrc,yaıı etıniş olan bü)·ük 
meJ dan muharebelrrirde bu kla
sik usul a>la kullanılmamıştır. Bu
nun sebebi basittir: 

Silahlar değişince tabiye usulle
ri de dcği~ir. Zamanımızın en de
ğerli sınıf ve silahları motörlü ve 
zırhlı birlikler, hava kuvvetleri
dir. :\foför ve demir tek muharibi 
zırhlanıış, hareket ve manevra ka
biliyetinı arttırmıstır. 'fank zırh

lı otomobil, 'ilahi; kamyon 'içinde 
bulunan piyade, eski devrin zırhlı 
ve atlı şörnlyelerile asla mukaye
se edilemez. Büyiik hnrpte piyade 
tankların gerisinde yaya ilerler
di ve müdafaa topçu mevzilerine 

• 
işbaşında 
G.üzellik 

Çalı.şan knd.uun b ı h u !a diger 
kadınlardan farkı güzellığı goze çar
mıyacak surette muhafazadan ibar t
tir Yoksa beğenilrr:ıek arzusu Havva 
Anamızdanbe:ri her kadında vardır. 

Yalnız iş b~ında bir salonda imiş fi
bi hart"ket edemez. 

Çalışan kadın herşeyini daha sade 
ve mütevazı intihap edecektir, başka 
Wrli.ısü ciddiyetine uymaz. Bunun için 
incelikten ve güzellikten fedak:irlığa 

lüzum yoktur. 
Sabahleyin miikellef tuvaletli bir ka

dının sokağa çıkması nasıl garip &ö

rünürse, iş başında makiyajlı kadın da 
o kadar acayiptir. 

Çall.ş.3.n kadın giyinip süslenmesin 
mi?. Hayhay! Fakat bunu iş saati ha
ricinde yapmak her zaman mümkün
dUr 

lı, suratsız adama ne olmuştu bir- han Bey ayni vekarla: yerine getirmeğe çalışacağım: Ti-
denbire? .. Kaşlar hafif halktı, 1 - Yemek yiyeceğim. biye denince hatıra müşterek te-

kad_ar _girebi~~e~ için. çok zayiat 1 
verırdı. Bugun ıse pı~·adc kütle 
halinde taarruz eden tankların ge-

Sabahleyin hafif krem ve pudra sür
meli. Bazan masa başında etraftakile
rin siga dumanlarından cild yorulur 
Akşam işten ayrılırken yüzü adam

akıllı su ile yıkamak, tecrübe etmi
yenlerin takdir edemiyeceği derecede 
insanı dinlendirir. Akşama kadar &i
,.uen elbiseyi çıkarıp sade, zari! bir 
fey giyerek, ak~am sokağa yine terü
taze çıkmak irnkclnı vardır. 

gözler s;',gün, ağız bir yana ça:- - Başüstüne efendim. sir ı:-elir. :\lüşterek tesir, muhtelif 
pılmış gJlumsüyor. Kız yavaşça çekildi. Orhan Bey sınıf ve silihların azamı te>irleri-

Anlaşıldı. Orhan Bey sarlı<ış.. ağır bir koltuk çekerek masaya ni muayyen bir hedef üzerinde 
Hem öyle lci bumunun ucumı yaklaştırdı. Arkasını kapıya ver- toplamak demektir. Eski devir-

görecek halde değil... Felekten bir di. Koltuğa gömüldü. Hizmetçi kız 

1 

!erde müşterek tesir elde etmek 
gece değil de, birkaç saat çaldığı jşini bitirip çekilirken Orhan Bey için muhtelif sınıf ve sıliihlar, ya-
belliydi. Derin bir iki nefes çek- yüksek sesle söylendi: ni piyade, süvari ve topçu mütea-
tilden sonra keyifli bir cof• uzattı. - Oh. ağız tadile bir yemek kip zaman fuılaları içinde ayni 
Bu gece mes'uttu. yiyeceğim bu... 'he<lefe tesir yaparlard:. Hedef yal-

Hem ne saadet... Bir kere bu Sözü yarıda kaldı. nız muharebe meydanına inhisar 
a'kşam karısı annesindeydi. Ne - Şııırrak!.. ederdi. Bugün için e5kimiş olan 
C'lun, çirkin, hırçın sesi vardı. Ne Suratına bir tokat indi. Ne ol- bu ti biye usulleri, bü) ük harpte 
de havada salladığı kocaman yum- duğunu kestirmeğe vakit bulma- de bol bol kullanıldı. Mesela Na-
ruklaıının tehdidi. .. Tam iki gün dan hırçın bir ses gürledi. yolyon devrindenberi müşterek 
eonra gelecekti kansı... Kendisi _ Rezil adam! tesirin klasik tarzı şu idi: 
de sevgili daktilosuyla bol bol Aman yarabbi, karısı... 1) Önee muayyen hl'def üzen.-
gezecek eg"lenecekti... de topçu hazırlığı - Karıcığım ne var? 

Sevgilisi aklına gelince kalın Diyecek oldu. Karısı sevgilisinin 2) Müteakiben piyadenin hll • 
parmakla~ını kırlaşmış saçlarının resmiyle mektubunu yüzüne fu· eumu. 
arasına soktu. Toprağı kabartan !attı. İkinci bir. 3) Daha sonra yarmayı tamam· 
tırmık gibi kafasını altü~t etti. Bu - Şuırrrak' lamak üzere süvarinin cepheden 
işi yaparken gülümsüyordu. Sesi odayı çınlattı. saldırılması veya ihata için düş· 

- Dedelerimizin söyledikleri ne i•=============================
kitaba gormiş, ne kitaptan çıkmış. 
Tevekkeli dememişler bazı insan 
kırkından son:a azarmııı. 
Sarhoş kafasını salladı salladı. 
- Ben de elliden sonra sapıt -

tun. 
Diye söylendi. Biraz daha dü

fiinceli durdu. 
Sonra kaşlarını itiraz eder gibı 

kaldırarak kendini haklı çıkarma
ia uğ!"aştı. 

- Amma kim olsa benim gibi 
yapardı . 

Gözlerini süzdü. Gerindi. 1 
- İnsan değil ki mübarek kız, 

J • 
B .. Matinelerden iPEK s· d ugun itibaren ınemasın a 

Memleketimizde ilk defa olarak 

TÜRKÇE ve RENKLi (Teknikolor) 

NAMUS BORCU 
" (Kahraman Fedai) 

Büyük kahramanlıklar, müthiş fedakirl.ıklar filmi son 5 senenin 
en muazzam şaheseri. 

2 DEVRE 16 KISIM BİRDEN 
DİKKAT: 

melek ... Şakıyan bülbül. . Şırıl J Filmin fe, kaliıde uzunluğu yüzün den seanslar her gün 3 • 6 ve 
dayan pınar... gece 8.45 dedir, 

Diye mırıldandı. Sanki sevgi 1 Sayın halkımız muhakkak seans başlamadan evvel teşrifleri rica 
lisini yana yana seven bir ~ık gi· •

1 
.. ıunur. 

bi heyecanlıydı. Buruşmuş göz t NAMUS BORCU filminin renkli ve MELEK 
kapaklarını kan çanağına dön - 1 Fransızca sözlü nüshası 
müş indirerek uzun. bi" zaman - Sinemasında saat 2 - 4.15 - 6.30 ve 9 da göoterilmO:.tedir. -
daldı. Sonra aklına bir şey gelmiş 1 
gibi tombul bacaklarının üzerinde 1 ,,,11•••••••••••••••••••••••••••.ıııı 
zorıa doğrularak ayağa kalktı. 1 23 Nisan Salı ç b ı· faş 8. .ı 
Yalpalıya yalpalıya misafir oda - gu'·nu·· •akşamı e n e r 1 ınemaSIJU3 
sına geçti. Kanepenin üstüne fır-
lattığı ceketin[ kucakladı. Tekra: 

yemek odasındaki divana döndü. 'I SAFiYE tavresfıanrd~andahş~ay~k KONSER 
Ceketi dizlerinin üstüne serdi. 
Küt parmakları iç cebini araştır- 1 Biletler sinema gişesinde sahlmaktadır. 
aıağa başladı. Aradı. Aradı. Göz- I '•••••••••••••••••••• •••••" leri hayretle açılarak _ 

- Allah Allah :-esimle mektup 
ne oldu? 

Diye mırıldandı. Tekrar tekrar 
aradı . Yok yok. 

Orhan Bey fazla düşünecek a
damlardan değildi. Güzel bir ba-
hane buldu. Ve haklı çıktı, ! 

- Cebinden düşmüş olacak. J 

Kaç gündür dolaştırıyorum. Ne 
yapyaım yanımdan ayırmak iste
miyordum. 

Bu fikrini beğendi. Ceketi ke
nara fırlattı. Uzun bir zaman göz
leirni kapadı. Sanki bu uzun dü
şünce arasında karnının acıktı -

r SARAY Sinemasında 
Büyük Rejisör ERNST LUBiTSCH'ın f&lıeseri ve 

G R E T A G A R B O nun 

M E L W İ N D O U G L A S ile yarattıklın 

Gülmeyen Kadın 
Türkçe sözlü emsalsiz filmin gördüğö fevkalade rağbet hasebile 

Bir kaç gün daha gösterilecektir. 
Güzel film meraklılarına müjde. 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 39 
virlerine kadar da başıbozuk as
ker kullanılırdı. 

· Bu devirde en mühim mesele as
kerlıkti. Muharebelere giden as
ker muntazam değild i. Bunlar a
kıncılardan ibaretti. Ne zaman se
fere gidecek olsalar bu akıncıları 
sureti mahsusada çağırırlardı. Bu 
akıncılar ayan maiyetinde bulu
nan aile sahibi adamlardı. Muha
~be bitince memleketlerine dö
nüp giderdi. Bu askerleri seri bir 
surette toplamak da zorlaşmıştı. 
Bunların ekserisi ziraatle me~gul 
adamlardı . 

TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

Yazan: M. SAMİ KABAYEL 

Bizans T ürk o r dularile kuşatıhyordu 
Kantakozinos Bizans tahtından 

mahrum olduğu halde yine mem
leketinin menafiinl gözetiyordu. 
Takip ettiği düstur da şu idi: 

.!yi bir vatandaş, vatanı idare 
edenlerin yaptıkları haksızlıkla
rın cezasını vatanına çektirmez.• 

Orhan Bey, kayın pederinin ar
zusunu bu sefer de yerine getirdi. 

Fakat artık Türkler için Trakya
dan ç;k'llak ihtimali yoktu. 

Türklerin Rumeline yerleşıne
lerı Bızansn l<ar buyük bir mu
vaffakiyett.. 

Bizal' bu sır : "• Turk ordu-

larile değil, Türk hisarlarile ku
şatılıyordu. 

Daha evvel Bursa, İznik ve İz
mit fetihleri de havalelerle müın
kün olab~şti. Bızansa karş.ı da 
ayni usulün tatbiki, etrafın ı an
cak daimi hisarlarla kuşatmak sa
yeıinde mümkün olabilirdi. 

Türkler, kurunuvusta tarmini 
ebediyen kapıyacak muazzam ha
disenin ilk esaslarını kurdukları 
için bahtiyardırlar. 

Orhan Bey babnsı.n.n yerine ge
çlncıye k"dar asker muntazam de
iild.i. Ha Orhan Beyin 90n de-

Orhan B~yin büyük kardeşi A
liıcttin Bey cenk eri olmamakla 
beraber alim, fazıl, teşkilatçı bir 
zattı. Kardeşine son derecede 
hürmeti vardı. 

Süleyman Bey (Paşa) ne de
rece cengaver ise Alaettin Bey de 
o derece ıdareci bir ~ahsiyetti. 
Hatta babası Osman Bey yefat et· 
tiği zaman, mira~ını ayırnıak için 
büyük kardeşi Aliıettın Beı· kar
dt•ş Orhan Be~·c şu &Özler «iyk
mişti: 

risinde yaya yürümü;yor; o artık 
bindirilmiş piyade yani kamyon, 
motosiklet, zırhlı otomobil gibi 

seri vasıtalarla ilerlemektedir. 
Bindirilmiş piyade müdafileri ters 
cephe ile muharebeve mecbur et
mek için zırhlı va."ıtadan yere 
iniyor. 

Bu izahattan sonra Alman tibi
yesinin hususiyetlerini şöyle hula. 
sa edebiliriz: 

1- Taarruz edilecek hedef yal
nız muharebe meydanında değil
dir. Bütün memleket ve bütün 
millettir. Hava kuvvetleri bütün 
millet ve memleketi muharebe 
meydanına çevirmiş, kadınları ha'
tabakıcılık sınfından muharip sı
nıfa çıkarmiştir, 

Z- Müşterek tesirde müteakip 
zaman fasılası yoktur. Artık tabi
ye ateşle hareke arasındaki mü
badele değildir. Hareket ve ateş 
beraber ilerlemektedir. İleri.re 
tanklar, arkasında müvazi yollar
dan ilrliyen bindirilmiş piyade, 
kademeli ateş himayesi yapan 
motörlü topçu, ve buniarın üstün
de alçaktan uçarak dü1mana kur
şun ve bomba yağdıran hava flo
la•ı. Tayyareler bu suretle topçu
nun hareket halindeki merburi a
teş z8fını teliifi ediyor. Süvarinin 
çevirme ve ku atma hareketlerini 
motörlü ve zırhlı birlikler veya 
paraşüt kıt'aları görüyor. Bu ba
kımdan da kadınların muharip ol
ması elzemdir. 
Paraşüt kıt'alarına kar'1 her 

1 yerde askeri birlik bulu~durrna-
1 nın imkanı yoktur. Miitckait, ma-

161 veya ya~lı insanlar da bunlarla 
döğüşemczler. Döğüşebilseler de 
kafi miktarda bulunamaz. Her 
genç kadının hususi ılış yerlerin
de bir defa silô.hla hakiki kurşun 
atması iyi bir tedbir olar. llizde 
Türk kadını, erkeği kadar nıu
harip ruhludur. Kcnd;•inden böyle 
bir nzife istcnme>i, ona büyük 
bir zevk verecektir ve harpte va
tanına büyük hizmetler görecek
tir. 

3- Motörlü ve zırhlı birlikler 
hareket serbestisine ve sür'atin.e 
maliktir. Zırh kalınlığı ve sür'at 
dolayısile bunlara yalnız topçu 
mennilerile ve bombalarla karşı 
koymak çok müşküldür. Bunlara 
karşı müdafaa için ön hatlarda ol
duğu gibi gerilerde de seri silah
ları bulundurmak lazımdır. Bun
ların asıl düsmanı tayyarelerdir. 
Bombardıma~ tayyareleri havadan 
yapacakları hücumlarla bunları 
tahrip edebilirler. Tayyare hücum. 
!arından kurtulan motörlü birlik
ler daima ilerlcmeğe muvaffak 
olmuşlardır. Bunlara karşı her 
yerde tabii maniler bulunmaz. 

(Dwamı 6 ıncı sayfada) 

Gel karde•. atamızın duasıı 
ve himmeti sen.ınledir. Anınçün
kim kendi zamanda sana koş.muş 
idi. İmdi çobanl.k dahi senindır. 

Görülüyıor ki, hakkı saltanat, 
Osman Beyden sonra Alaettin Bey_ 
de iken kendisi a~ker ve kuman
dan yaradılı.şta olmadığı için mev
k.iini Orhan Beye terketmiştir. Ço
banlığı ona vermiştir. 

Orhan Beyin büyük biraderine 
son derecede emniyeti vardı. O 
zamanlar kardes karde~e hürmet 
ederdi ve birbirlerini ağırları. Be
yinlerinde saltanat hırsı hüküm 
sürmezdi 

Orhan Bey zamanında askerin 
tanzimine başlandı ve kimsesiz, 
bEkar ve dacma kı~lada oturur, 
emre amade asker vücude getir
mek düşünüldü. Yeniçeri namile 
bir esas kuruldu. Çünkü, bu as
ker tanzimi olınad:kça Rumeliyi 
,., Bizansı zaptetmenin müm
kun oin'adığı anlaşıldı. 

Yeniçeriyi Rum çocuklarından 
topladı!ar 1 k t0pla'lan yeniçeri 
hin l<um ç u· rdaı .b~·rtır 

Bu yıkanmak ve değişmek fasıllan 
o kadar müşkül şeyler değildir. Ekseri 
mOessesatta kadın ve erkek tuvalet 
yerleri ayrı olduğuna göre, bu herkes 
için kabildir. İş saatini geciktirmemek 
için bir kaç dakika evvel evden çık
mak icap eder ki bu da itiyat mesele
sidir. 
Yazıdan yorulan eller günde dört 

beş defa ve fırçalanarak yıkanmalı
dır. 

Makine iJe yazı ,.azanların elleri 
boyanır. Bu manzara ne kadar çirkin~ 
dir! Tırnaklara vernik sürmemeli. 
tuzla oğmakla iktüa etmeli. Akşamla
n arzu edilirse yine istenilen renkte 
cilA sUrülür. Yatarken asetonla sile
rek çıkanlabilir. 

Herkesin çalıştığı yerde bir çekrne
.ı:esi olsun vardır. Burada bir tutam 
pamuk, ufak bir şişe kolonya. bir cep 
kutusunu dolduracak· kremi bulunmak 
bOyUk bir külfet değildir. Pudra ve 
ruj gibi şeyler daima el çantasında ta
oındığından süslenmek için herşey el 
altında demektir. 

Saçlar sabah ve akşam yıkanmalı. 
öğle üzeri sadece taramakla iktifa et
melidir. 
Yazıhanede bulundurulacak levazım 

arasında diş :fırçasını da unutmamalı. 
Öğle paydosu müsait olduğu takdirde 
yemekten sonra biraz yaya gezmek 
oevkle işe avdeti temin eder. Esasen 
aaaUefCe oturanlar için bu, Adeta bir 
lhUyaçtır. 

Az görülen 
rekorlar 

Amerikada bir mecmua cİnanmaz
lın.JZ> diye akla gelmedik rekorları 
neşretn1iş. liani bu rekorlar yalan şey
ler de değilmis. 

MC$ern en uzun boks maçı 6 Nisan 
1893 te yapılmış. Andi Barveu ismtn
Rc bir zenci ile Cek Burk arasında ya
pılan bu maç 7 saat, 19 dakika de
vam etmiş. ve 11 O raunt imiş. Asıl 
hoş tarafı 110 uncu raunttan sonra 
maçın nül addedilmesi.. 

IAKALLI ÇOCJiK 
Yine bu mecmuaya göre, Amerika

da yedi yaşında Cerles Çiırlesvart is
minde sakallı bir çocuğun ihtiyarlık
tan öldüğü söyleniyor. Çocuk daha 
dört yaşında iken sakallı im~. Çok 
geçmeden saçları ve sakalları bembe
;yaz kesilmiş, se~ı. tavırları tıpkı bir 
ihtiyar adamın haline benziyormuş. 
Öldüğü zaman çehresi, tıpkı bir ihtiya
rın çehresi gibi buruşuk imiş. Ölürken 
de sanki ihtiyar bir adam nasıl ölürse, 
öyle ölmUs. 

BİLARDO ŞAMPİYONU 
Bir çok hastalık geçirmekte rekor 

sahibi olanlar da var. Hanri Svltviç is
minde bir Amerikalı ıimdi 47 yaşında
dır. Fakat. bu yaşına kadar 148 bilyi.tk 
ameliyat geçirmiştir. Bütün bu ameli· 
yatı geçirmek için de 900 saat masada 
yatmıştır. Şimdi tam sıhhatte imiş. Ev
li ve iki çocuk babası imi§. 

Bunlar talim ve terbiye edilerek 
büyütüldü. 

İşte Osman! Türkleri ilk ordu
larının temelini bu suretle kur
dular. Bu yeni ordunun Hacı Bek
taş Veli ile hiç münasebeti yoktu. 

Bazı tarih !er, yeniçeriyi Orhan 
Bey teşkil ettiği zaman Hacı Bek
taş Veliye g-Otürüp nasip aldığını, 
yeniçeri isminin de Hacı Bektaş 
Veli tarafından konulduğunu ya
zarlar. Halbuki bu bir hakikat de
ğildir. 

Hacı Bektaş Veli o tarihte ya
şamıyordu. Hacı Bektaş Veli (H. 
669) tarihinde vefat etmişti. 

Yeniçeri teşkili ve muntazam 
asker kurulması fikri (H. 727) de

dir. Mesela yeniçerilerin giydik
leri akbürk esasen Blecikte yapıl

mıştı. O vakit Bikcik kumaş tez
giihlarile meşhur olan bir yerdi. 
Bu bürkü yeniçeriler B~ktaşiler
den değil Bekta~iler yeniçeriler
den almışlardı. 

Tarihin bu hakiki safhası g(is
teriyo• ki, Bektaşiler yeniçerile
ri onradal' ele alını~larrlır '~ye-

ekri s 
Yazan: OSMAN CE L KAVGI 

Tt>frika • '"' ~ dhiı 

Mustafa Sünnet DüğünÜJ1 
"' Çengi Nigara Aşık Oltı1 

!'tani 
•Dey - Bekri Mu~tafa orada ını? 

- Burada hen1şerin1, burada! 
- Rakı yerine ne içiyor orada'! 
-Deniz suyu içiyor, deniz suyu!. 
- Oooh, afiyet olsun, afiyet!. 
Artık mesele anlaşılır gibi oldu, 

gelenler pek fena niyetle gelmi
yorlar gibiydi. Biraz sonra kena
ra yanaşan gemiden ellerinde ça
naklar. çömlekler, testiler, maşra
balar, ekmeklerle üç, dört kişi dı
şarıya atladı. 

- Se!Wııünaleyküm Hayırsız
adanın hayısız sürgünleri!. 

- Aleykümselam hemşeriler, 
aleykümselam!. 

- Size misafir geldik bu geee! 
Mustafa: 
- Sefa geldiniz, hoş ı:-eldiniz 

amma, önce bize birer maşraba su 
verin de orucumuzu bozalın!. 

- Ramazan değil ki §İmdi, ne 
orucu böyle?. 

- Onun ne orucu olduğu siz 
bizden daha iyi bilirsiniz!. 

Gemiden yine eller, kollan tür
lü yemekler ,tatlılar, meyvalarla 
dolu olarak birkaç tayfa daha çık
tı ve deniz kenarına mükemmel 
bir yemek sofrası kuruldu. Artık 
gel keyfim gel, kebaplar, börekler, 
patlıcan dolmaları, salatalar, ka· 
vunlar, karpuzlar, şeftaliler, kayı
sılar gırlar idi. 

Meğerse, bir geee önce Mu.ta
fanın arkadaşlorile birlikte fitil 
gibi sarhoş olarak naralar attığını 
haber alan Kaptanpaşa, ona bu 
muzipliği yaptırmıştL 

Mustafa ile arkadaşları o gece
yi keyif, nefe içinde geçirdikten 
sonra , ertesi gün ayni yelkenli i
le İstanbula gelince Mustafa ar
kadaşlarını savdı ve doğru gidip 
dairesinde Kaptanpaşayı etekle· 
di: 

- Mürüvvetli paşam, ömrün 
çok, ikbalin uzun olsun, senden lıir 
ricam var şimdi?. 

- Nedir ,söyle?, 

- Sayenizde gidip görmüş ol· 
duğum Hayırsızada ben!ın çek 
hoşuma gitti, ne olur beni oraya 
temelli sürgün etseniz!. 

- l\lademki öyle, derhal e<ie-
• 1 nm .. 
- Fakat, dün akşamki e-lbi, her 

akşam bir ufak yelkenli ıı:önder
mek şartile!. 
Kaptanpaşa ıı:üldü: 

- Ulan eledi, çapkın herif, öy
lesi sürgüne ben bile giderim:. 

Sonra l\lustafaya bir hayli de 
bahşiş vererek onu, büsbütün se
vindirdi. ... 
Mustafa sünnet düğ
nünde ve çengi Nigar 

Hayırsızada vak'asından soma 
artık Bekrinin biç kimseden kor· 
kusu kalmamış gibiydi. Çünkü 
Kaptanpaşadan görmüş olduğu lıtu 
sen iltifat, onu İstanbnlda büsbü
tün ferman dinlemez, serizilt bir 
hale getirmişti. Faka Bekri, yep
tığı herşeyde pek aşırı gitm.iye;, 
işi tatlı yerinde bırakıyor, lıu su
retle kimseyi ıı:üeendirnııyordu. 
Meşhur Hayırsızada vak'a,ından 

üç ay kadar sonra Bekri, bir kaç 
arkadaşile Üsküdarda yapılan pek 
mutantan bir sünnet düiününe 

niçeri ocağına Bektaşiliği sokarak 

.kendilerine maletmişlerdir, 
Aşıkpaşazade tarhi §Öyle yazı

yor: 

•Aptal Musa Orhan zamıınmdan 
gazaya geldi ve yeniçerinin ara
ııında bile yürüdü ve bir yeniçeri
den bir eski bürk diledi, yeniçer; 
üsküfünü çıkardı, bunun başına 
giydirdi. Aptal Musa vilayetine 
geldi. Ol biirk bile baŞında, sor
dular klııı •bu başındaki nedir?> 

Ol etti: •Buna elifi derler. 4edi. 
Vallah bunların taçlarının iıaki
kati budur .• 

Daha sıonra da fU satır:W-ı ya
zıycc: 

• ......... Şeytani adetler bunlar-
da çoktur. Ve bu halk b:Irnezler 
ak şeytani midir veya rahmani 
mid ir? Her kimse kim Hacı Bek

taş 5liozmandan kimse ile musa
habe! elti derlerse yalandır. Şöyk 
'hilesiz (1). , 

(Arlıaoı Var) 

(1) A~ıkpışaHd• tarihi S. 206 

gitmişti. Çuk ıeııgiıı b•I 
düğünü olduğu için dı 
sa~·ısı bini geçi)ordıı. ~ 
haremli , ;eliimlıklı bir~ 
fı3tık ,nıanolya. rrgu\'JIO 
ceviz, fındık ağaçlarile) 
ormanı andıran çifte h• 
kıyeli bahçesinde yapıl 
ğünde zamanın e n1art1f 
rı, karagözcüleri, b•~ 
perendehazları, köçeid 
leri nöbetle marifetleri~ 
yorlardı: Sonbaharın P' 
zümü zamanı idi. Kö~kU°' 
çocuğile birlikte civar.W 
ra çocuklarından lam o' 
cuk sünnet edilmişti. 

1'1ustafa ile arkadaşla 
gün batarken gelınişlet 
küçük bir ormanı andır•1 

çenin en kuytu bir ~eriPt 
!arını kurdurmuşlardı. 

Akşamdan gece yarısı 
bu kuytu köşede durın• , , 
!arı tütsüleyen Mustafl h 

ar b 
kadaşları ae karagöz, P~ 1 •Y 
baz, ne perendeboz, hal . k 
çek, ne çengi seyrcdi)•1 

arada bir düğündeki çal !ar~ 
bir, ikisini yanlarma f ıııaııı 
burada kendi kendileriP1 ııııee 
bir ilem yapıyorlardı. 'fi Iı; 
yarısı, davctllerin ve kıı 1 ~ da 
lığın çoğu ortadan çekiliP ctıne 
çe tenhalanmıya ba~laı1" di! 
ğiin sahibi olan zengin •' il 
takımının en mutena çaıııt ~lg 
genç çenği kadınların eP den 
riden ikisini alıp bunları~ lıeş 
ıı:eldi: 

Akşamdanberi fazla 11ı<"' 
timizden sizi iyice ağırlıl İn 
affe<lersiniz! akş 

• tıf Ci!y 
Dedı. Mustafa ce\·ap ' ola 
- Estağfirullah. biz ~ tng' 

ze\·kimizden o kadar nıt "kaı ı 
memnunuz kL. 

- Biraz da beraber eğl 
aı1 olur?. 

- Bal gibi olur. 

Ev sahibi gelirken lı•"' 
talimat vermiş olduğu gel1 
Cilere cizli bir &'ÖZ kırptık! 
ra saz tıkımı karcağar 

"başladı. Ve biraz soma el•' 
•İlkbahar olunca leylifllo 

Tiirküsile köçek haul• 
çlldi. Şimdi, zamanın eP 
çengilerinden Şehla Nigiırll 
Firılevs bütün kıvraklık1•1 

riai tılnrdatrnıya ve yal11ıl 
tala hariç olmak üzere ~ı' 
el prparak bu çok kıvra1', 
cimbüşe tempo tutmıy• > 
lar, lhstafaıııı bu coşku O 

7• ipirak etmediğini giirf 
aalıiltl, - knlaiuıa eğil~fl 

(Aı-bS' 

IWIKEMELE~ 
(3 ü11CÜ sahifeden d 

Ben gelmiyeyirn.. il 
liekliyeyim .. Şimdi, annesı 
~ğu getirecek .. Sonra lıl 
ı.mazıar.. Ben burada bel< 
~ de, sen gir çık .. 

Öbürü kalıkıp mahkcJ"l 
birine doğru yürüdü. Top~ 
pallıya, bir çocuk da !il 
meye girdi. 

Biraz eon.ra tekrar maııl' 
den çıktı. Kanepede hlç 
bozmadan oturan ahbabın• 
laştı: 

Kaldı.. dedi. Gelecc k a' 
düne kaldı. Benim açtıl;ı.r.' 
da bu dava ile birleştir<'ce 
kisine beraber bakacakl~.ı 
tazminatı koparırsam, inşlP". 

raber bir papaz uçurur, 
ııençlik demlerini yadederit 
dıi eyvallah miyrim ... 

- İnşallah hazret.. EY' 
Güle güle ..• 

Ala-tu_r_k_.,..a_B_u-··y~' 

müsamere 
Eminön!i Halkevl Sosyal ) 

kolundan tebliğ edllml~tir: ~ 
Kolumuz tarafından 19 rl f: 

Cumartesi akıı:amı, Taksimde ~ 
Çazinosunda İstanbulun en ınJ ~ 
kıymetli alaturka musiki SiJ1l:ı,. 
rmın iştirakiyle büyük bir 
musiki müsameresi tertip ednıı1 i / 

Bu müsamere, aıaturka -~ 
h.iplerinin, en ince mu!ikl ıe·~ 
tabnlne m 't fevka!Ade bit fJ'P' · 
llırakt:r. Gfri ıerbfı ftir 

l\.i 
ile 
•U 
Çi 



f l 
G! \bu )'"41.• \ HıcUill.:Cl hlle>U•Ju,. 

~~· Ajansı bültenlerinden aıınnustır) 

· el.hiı eden: M aammer Alatur. 
Berunden uelcn ve hususi kay-

" !':lara atfedilen son haberlere 
ore, şimali Afrikada Alman kull' 
etıerı Sollum'dan sonra Seydi 
il:rarı,'y 1 zaptetmışlcrdir. 
•DcyU Meyi• gazetcsillin Ka
e ınuhalıiri Alman askerlerinin 

n dere yorgun olduğunu bil
riyor. Tobrukta esir edilen 200 
illlan askeri o kadar yorgun bir 

< 1 .ıı;d.e hu!.ınuyorlardı kı, takat -
,~ 

1 
2 ten hemen ağlamağa l.ıaş -

ı aın.ışlardır, Çölün bazı mıntaka
ul ::ırında Alınan motörlü kıt'alan 
~~ •ıh ır beye gırmeden teslim ol

Jtf' . u l~ dır. B~nlar da iki gündür 
İP ,ı CeJLız ve susuz kaldıklarım 
• .: o· •C" işlerdir 
~ ÇÖLDE BÜYÜK 
4J ~lIAREBELERE DOÔRU 
,ı _kal!..reden verilen malumata 

or • General Vaywl vereceii! ı 
ll uharebenin yerini tayin etmşitir. 

ıf t u Y rin Mcrsam:ıtruh olduğu da 
r r ed·.'!lektedir. Bir semı ev-
a 1 .rı İtdlyanlara karşı mü -

f " iç·ıı General Vavvil yine bu 
ıt cm ti Şimdi bu müdafaa 

l;ı Jh edilmiştir. Burada tank-
Vc• ar, •. Udafaa tedbirleri kuv-
h l( Durada bır cd10v'er mu-

1 <lrcb • • nin cereyan ctmesı bek-
IJ ~: ıva l!\c •. Mcrsamalruh haltını. ı;:eç-

or et[ k • kıin olmıyacağı da ıddıa 
1 nektedir, Burada İngidiz tank
:ının harekete geçmesi için Al-
anların muharebeyi kabul et -

llıleeri Uzınıdır. 
da biğer taraftan İngiliz donanmaı."1 

Alınanların harekitım iş.kil 
~:ınektedir Sollumun garbinde 
u an kuvvetleri bombardıman 

1.: · ·tir. Tobruğun garbin~e 
lgazaıe tayyare meydanı denız

:en boınbardıman edilmiş, ~urada 
e~ t'.lyyare tahrip edılmı~tır. 

HIMA YELİ BİR KAFiLE 
. İMHA EDİLDİ 
lngiliz Amlrallik dairesinin dün 

a~aın nl'Şrettiği bir tebliğde, Si
cılyadan Trablusgarba gitmekte 
olan himayeli bir düşman kafilesi 
~ngiliz donanması tarafından ya-
alanını.ş ve tamamen jmha edil

ıniştir, 3 İtalyan torpidosu ile 5 
lıak.Jiye gemisi batırılmıştır. M_?-.. 
lıavk ismindeki !ngilız kruvazoru 
lıir torpil isabet edet:'C'k bat!Illitır. 
İtruvazörün kaptanı ve mürette
batın büvük bir kısmı kurtarıl • 
llııştıı·. • 

ALMANLAR AFRIKAYA 3 
ZII!.IILI FIRKA GEÇİRMİŞ 
13, . .. hl 

~ qzı Ingiliz gazeteleri uç zır ı 

~ınan fırkasının bütün lcvazı'."ı ı 
•il n~sıl olup da Afriknya geçı -
çi CbUdiğini sormaktadırlar. Ger
'l'ıı bunların Sicilyadan hareketle 
de ııus kara sularından istıfnde e
~k, Afrikaya vardıkları zanne· ı 

e1tıcdir, 

"8atkanlardaki 
a~iyete bakış 

•I . (l inci sa:rfad:uı deQlll) 
.J'etın hlssedilir derecede fena

~rnı~ olduğu merkezindedir. Mu
\'eınet tek bir kumand:ı altında 

cereyan edememekte, muhnrebeye 
:: tok ~enil çete h~rp!criyle de-

.\I 111 ed1ıeceııı anlaşılmoktadır. 
lerın:•n tebliği Sırp ordusu t>aldye
te but larnarniyle imha edilmek uze
Sll'J> ';111duğun.u bildiriyor. Binlerce 
"'•1t1a';;~hlaruu bır.ılı:arak tesUm ol-

ır. 

'<uıo ı 
1Qbıy01 hların alır bir askeri m~l-
t:lliz.ıe ~ tıfraaıtuu Yugoslavlar ve ın-

"1:1.Jt~de inkar etmiyorlar. 
ltıarıı., la"Y•nın maddeten haurtan
li Ue . 01111ası, lngitiz .Erkanı Horbıye
>'•nın "libat ı>eyda etmeden Alınan
Ciin.~il teca~Uztine maruz kaln1a~ı bu
Cöster11 "az.ıyetın scbeplerınden olarak 

l'lu moı.ıedir. 
har'- llatiyette Yu0oslavyanın niçin 

"" Cır<litı • l<>slav ıı. hakkındaki suale, Yu-
tı:~tilıla. $\rek:ili General SıınoviÇ, Yu
lıar'-- l'uı J'!ıkünü haf,n•tmck içın 

"" ltirUdiği nc.rnn cevabını vern11$hr. 
~ lcblif:i, Alman k.uv\·rtıennın 
llıekte,ı: Herzek'e ıirdiglni de bildir

\'" ır, 
Ugosıavy d 

ber 3 an Yeni hemen hiç bir 
Yoktur 

llıı.,,. . 
l<ır ta tarattan Romanya ve Bul-
'"- ınn \.ı . "'-il\e def zıyeit hakkında da dik-
IQI!). , ı~' malumat ceımııtir. Bu ma
ti.ndt'ki 

8 
re. Yua:oslavyanın hhkımiye

•ları ta a.nat eyaıeotinın Rumen kıt'-
la raı'nd - . ta'ep .... ıı ışgaU hak.kında ısrar-
bu rr-ınta~:Pılm~ıtw-. Rwnenlerın de 
" etınıittt Ya ıtrmeten ihtımalı kuv-

Butcarıs~·n 
Dıtin ebak kl Yugoslavya He siy.as! 
lı.ırtıe ilrıneı!esmes;, Bulgarlann da 
~llı.Yoru d.a ri ıç1a. bir adım tew.ıd 
:ıdir. l!erlin'd h nQz vaziyet sarıb de-

ak:'1fonya ~ ıeı"' bır habente. 
~ıesı ol ııırıın tan.lminm ~ 
~AA c~!.ı:. bil•iri!melttcdlr. 

AZIY!:-r -· """ll'Dg 
Y ına.. · 

.. - Inc"'-""' ..,,.,...inde Almaa-

==~~==== Hebeıiıtandaki İtalyan 
Orduıu Baıkumandanı 
Dük Daost Doğu Afrika
•• İngiliz Kumandanı 
nezdine bir mümessil 
göndermiıtir. Bir müta
reke teklifi muhtemel
dir. Fakat Kahiredeki 
askeri mahfiller mümeı· 
silin vazifesi hakkında 
bir ıey söylememişler-

: :::::d:ir:·:· :::::::::::::::=: = 
Gazeteler, cLlbya muamm:S1> 

dedıkleri bu faraziyenin dogru 
olup olmadığının anlaşıimasıru 1n
gilziler için ehemmiyeti haız o
larak göstermektcdırlcr. 
şiMALl AFRİKA VAZ~YETİ 

ÜMİTSİZ DEÔlLDIR 
ingiltercnin Lond~a B~yü~. El

çisı Lord Halifaks, ~lngıliz dılı bır· 
!iği• kliıbunde verılen bır. zıya -
fette söyledıği nutukta bılhassa 
demiştir ki: . 
•- Bugünkii vaziyet endişeden 

hali olmamakla beraber, vazıye
tin tutJlamıyacağım sanmak için 
bir sebep yoktur. İnsan ve m~l -
zeme tak~.;yeleri dalgalar halınde 
harp salınesine durmadan gclmek
tedır. Vaziyet ümitsiz değildir. 
Harp hazırlıkları bahsinde İngil· 
tere aleyhinde muvazene ancak 
şimdi düzclmeğe ba~lam!ştır. 

DÜK DAOST INGILIZ 
KUMANDANINA BİR 
ll!Ü:'llESSIL GÖNDERDİ 

Kahireden gelen bir habere gö
re Hnbe«standaki İtalyan ordusu 
B~şkwna':ınanı Dük Daost'un bir 
mümessili Doğu Afrikası Başku
mandanı General Kaningham'ın 
karargahına bir mümessil gön -
derınişti r. 

Bu miimessil'n gönderilmesi Ka
hircde büyük bir alaka ile karşı
lanmıştır. Fakat Kahiredeki askeri 
mahfiller bu mümessilin vazife
si hakkında ketum da\•ranmak -
tadır. 

İTALYANLAR HER TARAFTA 
TAKİP EDİLİYOR 

İngiliz kuvvetleri Habeşistan • 
'1a şimdi başlıca üç gölgede İtal
yanların izi üzerindedirler: 

1 - Adisababadan 150 kilomet
re kadar mesafede Musolini bo
ğazı, 2 - Habeş göllerinin doğu • 
sunda bulunan Arussi dağlarının 
göbeği, 3 - Jimma yolu üzerinde 
Omo nehri. 

İmparatorluk kuv\·etleri Ha -
beşislanda mütcmadıyen eslr top
lamaktadır Tabur tabur esir a -
!ınmkatadır. Adısababada Soma
Iide İngilizlerin kaybettikleri top
lar bulunmuştur. 

İtalranlar,bn teslim olmak i~
tivcn 600 ki ı. sınır buhranı yu
zUnden birbirlerine ateş açmışlar 
ve teslim alınıncıya kadar ara -
larmd.ın altı kişi ölmüş'ür. 

Esir ed !E'n İtalyan G "erall 
K tini Adisahabadaki yerinden 
ba~~a bir tarafa nakledilml~tir, 
Burasının dı/:Cr bir gencr~l ıçın 
haz•rlandığı söylenmcktedır. 

!ar de\'riY• !o•liycli U• İnlilf:" kuv· 
vetltrinın vaziyetini öğı·enmıve <:~lı

• Jar. llenllz buyuk ta:ırru_z h ıkkın 
~; 0~are yoktur. Şimdi butUn cep-

ikı taraf trmas ha1ınde-he boyunca . 1 dir Alınanların asıl taarruzu sahıl e 
Ar~a\'utıuk arnsındakl kısım~an Ce-

b d >ro t•\•cih edttckleı ı zıınne-nu a og "' · 
d . Ankara Radyo G.ızcte,t;ı

dilmrktC' ır. 
. h . 1. Alman ordllsunun Tır-

nın mu arrır , . . . 
. k bu a;uretle Jn~ılız ve habya ınme , Is cd "' 

y nan ku\.·\·ctterlııl ayırrtı:ık t - 15 .. 

". 1 ndadır Bu takdırd~ n1utle.-
rnub ca'ı · li b 

ik kll\'\"ctlerın vaziyeti tehhk~ , ı.r 
f 1 vaziyetın bu ehenım•yf"tıni 
bale gee:ır;n Yunan Daşkumaadanlıtı
takddır -• gdre tertıplerinl almış ol
nın a o, ... 
duğu muhakkaktu'. 
AVLOYNAYA BiR 
HAVA f!ÜCUMU 

. . Yunan tayyareleri Av-
Jngilız çe nl bir hücumda bu-

ıony;:ı Hmelf)ınl ye . 
·d Tiraret gemılerıne bom-

! mu .. ı:n ır. b un ~ 6000 tonluk ır vapur 
ı,.ıtnr atııın;~oo tonluk bır mühımmat 
t>:ıtırılmıŞ, ed·ı-••Ur KöpMllü -

· . h.erhava 1 "Uii · 
genllSı .w ·nde Alınan naklıyat 

,.0 ıu ozerı . 
Pirltpe - !at verdirilnl'tştı.r. 

ağır zay koilanna ,, ril tahrip cdılnıtŞtır. da bır .op · 
va:dar an At;naJa gekn bır In· 

yugo. laYY8d _ 8 Nı:sandanben Yu
giliz subtıY 1 7 

5 A]man ıayyaresi tab
gosıavıarın 13·temıştır. Alman!; r, Yu
rip e1utın so~ıenne o kadar t"herrımı
gosıav tayyar dir ki, bıdııyette avcı 

el vermczn~ler bombardınıan 
Y . oımıyan 
bimaysınd~ . dermt,ıerdır. 
tayrnrclerı gon -

. -~· . - -- ~ -

• 
Hürriyet ve is-

tiklal elden 
gittikten sonra 

Londra 17 (A.A.) - Romanya
nın Londradaki eski elçisi Tilea, 
beynelmilel i'lerle m.aşgtl :Oir mec
mua olan cFree Europe• e gön
derdiği bir mektupta şunu sor -
maktadır: 

, Bulgaristan, kazandığı arazi 
parçasile Alman İır.paratorluğu 
ecz:hiı arasına geçecek olduktan 
sonra 150,000 nüfuslu bir toprak 
parçasını elde etmekle ne ka -
zanmış oluyor? Macaristan karşı
lığında hürriyetini kaybettikten 
sonra, yalnız 900,000 Mac11ta mu
kabil 1,500,000 Rumcni ihtiva eden 
Transilvanya kısmını kazanmakla 
ne fayda temin eylemiş oluyor?. 

EN SON 

DAKiKA 

Bir Yunan 
Ataşemiliteri

nin Sözlari 
Londra 17 (A.A.)- Dün Yuna

nistanın Londra elçiliği ataşemili
ter muavini albay Kontoleon Al
manların Yunanlılara kar~ı har
be girmesini müteakip ilk günler
de cereyan eden hiıdi.eleri gözden 
geçirerek bugünkü askeri vaziyeti 
izalı ehni!jtir. 

Amerika için 
72 petrol ge- ı 
misi gapılıgor 

Albay Kontoleon Yunan kal&
lerini kahramanca müdafaa eden 
askerleri sitayisle yiıdettikten <on
ra hu nıuknvc uetin n1iihiın ınik
tarda ~·unnn ku\'velrrinin Şarkj 
• lakcdonya ·n ihracını temin l!tti
/:ini ~yleıniş ve sfülcrine şöyle 
de\Om etmiştir: 

«İngili7 ktı\'\•ctlerinln ,·ardımı 
ile de hiitUn !;iimali Yı~nnistan 
CC'phe ini nıiidafaa etmrğr hnkin 
olmadığı bedihidir. llu sebeple 
Krali)·e t toprokbrından bir kıs
mını şimdilik feda etmek zarure
ti hasıl olmuştur. Bu topraklar a
rasında Garbi Trakya mıntakası 
da vardır ki mezkür mıntakanuı 
müdafansı ancak Türkiye ile bera
ber hareket edildiği takdirde ka
bil olabilirdi. 

Chester: cPensilvanya• 17 (A. 
A_) - .sun shlp buıiding dry 
dock• kumpanyası tarafından 180 
milyon dolar mukabilınde Birleşik 
Amerika için inşa roilecek olan 
72 seri petrol gemisine top Y"l" -
!eştirmek için tesisat da buluna
cağı bildiriliyor. Bu gemilerden 
ilk grup dokuz ay zarfında teslim 
edilecek ve hepsi iki se"e içinde 
inşa edilmiş bulunacaktır. 

Fransadaki 
son tal ebe ka
l ilemiz geliyor 

Vişi 17 (A.A.)- Ofi: F,k,erisi 
Grennobl ve Tuloz üniversitelerin
de oku~an yirmi kadar Türk tale
besi bugü~lerde Pnris - Uerlin yo
hı ile Ltanbula gidctekfordir. Bu 
talebeler son kafileyi teşkil etmek
tedir. 

Mekteplerde 
( 1 lı1e.•J p7fa.k..uı drvam) 

nın b:tŞlıyaea,tı gün 9 Mayıs. bu hııtl
haniann bıtecc'1:i giın de 14 M.:ıyutır. 

Orta okullarda 21 Nisanda başlıyacak 
ol:ın bit.i.rme imtlhnn1arı, 14 Mayısta 
sonunu bulacaktır. İlk rnektt>plccde 
imtihanlar 21 Nlsn.ndan 4 Mnyıs.:ı ka· 
dar sureccktır. San'at nıekleplC'rlnrie 
25 Ni.,. nda başlıyarak. 10 P.f:ıyısL'\ n1-
hayetc crl'Cektır. Kız F;nstitülcrfnde de 
17 Nisandan 14 ?l.fayısa kaclır imtıhan .. 
lar bitmf.1 olacaktır. EcnC'b! tnC'ktc·p
lert, imtihac~a!'lnt 14 ?ıotayısa kadar 
tckırullemekle 1nükrlh•ftı..rler 

Üniversitede ise tcdrls3ta Mayı ın 
13 O.ncü Cumartesi günQ nihayet veri
lectktlr. 

Mukadderat 
haftası 

( Ba ;mal< oldnı Deı.=ıı) 
Iarak Hint yolunu 'e 1\lusul pet
rollerini ele geçirmeleri khlikesi 
ortadan kalkar. Yine İngiliz ve 
Yunan kuvvetleri Balkanlardaki 
Alman taarruzunu durdul'urlarsa 
ve ınuharcbeye ıuüzn1in bir cephe 
harbi mahiyeti vcrdirebilirler:;e 
Almanların her iki taarruzu mu
vaffakiyete erdirmek yolıı ile va
sıl olmak istedikleri geni) ölçüde
ki gaye birdenbire bir serap ma
hiy·eti iktisap eder. Aksı hal Al
manlara İngliz gazetelerinin biz
zat işaret ettikleri tehlikenın ta
hakkuk ettirilmesi fırsatını ka
zandırır ki, bu takdirde harbin is
tikbali bir başka ıuahıyet ve çer
çeve içine girer. Un1ulan, arzu 
edilen \"e beklenen İngilizlerin 
Mısırda \'6 Yunanistanda Alınan 
taarruzunu durdurmalarıdır. Sol
lumdaki durduru~ yeni haınlele

le ~öziilt•ınl·zsr ınt~t.·lr hallediln1iş 
ve biitiin mtnfi ihtinıaller ortadan 
kalkınış olacaktır. Zira, Almanya 
Akdenizde gözünü açan İıı~iliz 
donanmasından fırsat bulup tek
rar Libyaya asker ve zırhlı vası· 
talar getircı.ıi~·l'tt'ği gibi, I.ibya
ya geçmiş ve Sollıııııa kadar iler
lemiş olan km·wtler de tak\iyesiz 
kalarak Şarki Afrikadun nakledi· 
lecek daha üstün İngiliz kunt't
lcri tarafından ta1tuın1ea in1ha 
oluııacaktır. 

Giirülüyor ki, hakikaten hu haf
ta Avrupa harbi, Alman ve l11ı:"liz 
talihi lıakımındaa lıir nıukaddcrat 
ltaftasıdlT ve ift anlığm eliıınt'ti 
ltakımındaa lngiliıleria heheın&
' 1 kazanmak mecbul'iydinıle 

lıulu klar lıir haftadır. 
ETDI iZZET BKNICK 

Ataşenıiltcr Yunan Genelkur
mav,nın şmali l'"unnnistanın mü
tebaki kı.mının miidafaasını Yu
gcr.sla\ ·anın n1İh\ ere nıütemayil 
bir siyaset takip edeceği c asına 
göre tanzim ("hniş olduğunu söy
len1is ve şunları ilÔ\'f' etn1h.tir: 

Bclgrnd hükumet darhe<inden 
sonra Yugosla\ ·a rcnuhi Sırbis .. 
tanda oldukça hiiyiik bir kuv,·et 
trı .. ~:t Ptme~e ınnvnrfak ohnustu. 

... Vlı;I. 17 (A.A.) - n!in i•gnl al
tında bultınmıyan Fral"~anın mrrkez 
krnmında snnt 23,15 ten :!1.15 e kadar 
ha\•a tehlike lşaretl verUn1işt' 

Budapcşte, 17 (A.A.) - .Macar Ge
l ne! Kurmayı 16 Nisan öğle üzeri aşa

ğıdaki tebliği neşrctll'...ştir· 
Dugun kıt'.ala ırmz lUnenın <"cnubu 

Garbl kısmmı Hırvnt hududuna kadar 
fıgal etmclctedlr. Tuna il<> Ti.!lza ara
suıdak.' mıntakarun çt'U-lerdr.n temiı
lenmesı devam etmektedır. Alınan e
sirlerin ve harp malı.cna•s.;nın aayımı 
da deVam Hliyor. Şımdiye kadar ı 5 
bin csfr sayılını ... tır. r kat btı miktar 
mütemadiyen artm!l"t dır Bu Ane ka
dar tesbit Pdi1cn haJ·p g:ın .n1i de yliz 
top ve başka kıymetli lcvazımdır. 

Japonya a bir "'e. 
?ıirde 860 ev yandı 

Tokyo, 17 (A.A.) - Tokyonun 300 
kilomet:-e Dah Şima1inde k ın ""oya
ma şehrinde ı;ık·.ı..'l bir yar: .11 netice
sinde 820 ev yonm '· 5.000 k $l açıkta 
kalın tır_ llasar b ! l uk m ıyon yen 
o1n.ı'3k tJ.kdlr edilmektedir. 

~anları ta:; ya. 
re kayıbı 

Rerlin. 17 {A.A.) Alman resmt 
tebliği, 11 Nlsan1an 15 Nı,,.na kadar 
Almnnlnrın 32 t 1yyare kaybetmı, ol
duklarını bildlr·ncktcdir. 

1-: "' .. 
B2beşlstandakl ha. 
reklt durduruldu 

(1 lnd oa7Cadan devam) 
Ôğrenildigine göre, Dük 

Daosta'nın mümessilini ta • 
şıyan tayyareye birçok himaye 
tayyaresi refakat ~ekte 
idi. Müzakereler esnasında 
harekatın durdurulması için 
l<izım olan emirler verilmiştir. 

---o--. 

Askere gidenler hak
kında b ııkuk 

dlvası açııamıyacak 
Ankara 17 (Hususi muhabirimiz 

bildirıyor) - Sililh altında olan
lar aleyhine açılmış bulunan hu
kuk da\'asınm re\·kal3<le vaziyet 
SOl'una kadar Siirülmemcsi ve 
silah nllında olar tar hakkında 
yen <len hukuk davası açılama -
ması içın hazırlanan kanun layi
hası MccLsc verilmiştir. Bugii~le
de müzakere roil!'Ccktir. 

ÖLÜM 
Karslı Silleyınan Yt 'lel'in baban 

L:mail Yenel ve-tat etmtşlir 
Cenazesi b•ıgün Lalelideki ~ç 

TUrk apnrlımanı 35 No. lu hant'&.i.ndell 
ke1 dır•laralc Beyazıt r.amilndc ikincll 
(\amaıı kıllliarnk Şeh!tli~e defncdile
""ktir. 

~.: ' . -~ ... .,, :'" .... ;.:· 
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Harp vaziyeti :ı._ 
I Barb Ve Casusluk Tefrikası 

(l inci .. rl•dan d•v-> 
hesinin Alınan zırhlı birliklerile 
y·arıidığı netice ini çıkarmı~lar • 
Asıl muharebe hath kat'i olarak 
bilinmedi~i için hö)·le bir neticeye 
saplanmak mümkündü. Fakat ha
kiki vazyct şudur: 

Bilen idan1 olunur 
Yazan: M. ATLI Tefrika No. 59 

İngiliz - Yunan müdafaa meY
zii daha ceuupladır ve ön kenan 
nluhtcınelcn ~öyle uzanmaktadır: 

Ege sahili ile beraber Olimp da
ğının şimal yamaçları - Serfiçe 
cenubi sırtları - İncekara<u cenup 
kıyıları - Grevina şark ve şimal 
yamaçları - Nasliç mıntakasında 
Gramo• etekleri - Klisura _ CJ.ı-

Annanın, dünyanın bütün esra· 
rını taşıdığını anladınız mı ? 

nıara. 

zum görmediğinu anlıyarak mem
nuniyetle güldü ve tc~ekkiiT etle
rek oturdu. 

Hemen karşısına oturdum ..,. 
mukaddimesiz, gayet büyük ibir 
merakla: 

- Bay Tuhumi' dedim. Sizi& 
bizim izimizi elinizle koymuş gt
bı buluşunuza son derece hayret 
ediyorum!. Burada olduğumuzu 
nasıl öğrendiğinızi bilemem!, Fa
k2t bu cihetleri size sormak dahi 
istemem!. Çı.inkü ~una olaca~ 
nı tak dır coiyorum' Fakat bizi 
boylece ısrarla takıp etmekten 
rnaksad:nızın ne olduğunu ıbir u 
evvel al'la"lak ist nm!. 

TL "umi geniş Amerikan göz
lukleri alt nda gayet parlak şey
tani gözler le ve kalın etli dudakmü. ait, çok ktt\'\ ete ihtiyaç gtis-

leren uzun bir mr\'zi ıc kil edivor- !arından hiç dilşmiyen o esraren-

Bu hattın şimalinde bulunan 
Kitros - Karaferye - Florina hi
zalarınrlaki mevzi, :t!iiıl nıiidafaa 
mevzii de;:ildi. Bu hatta Almanla
rın ileri hareketini geciktirmek, 
zayiat \'erdirmek \'e esas me\'zİ 

hakkında yanıllmnk için ate~ mu
h:ıreheleri yapan SC'tir ,.e enıniyet 
kıt·nıarı vardı. Burası ınuhleme

ll'n b;r ilrri n1C'vz~d<'n ihor~tti. 
Yunanlı'ar ve İngilizler 12-13 ge
cesi hu ileri mc\-zİı tnhliYe ederek 
a ıl nır\-zie çrkildilrr. Bu hat 
Poi:Tndcçfe Arna\'Utluk cephesile 
hirlt' i ·oT ve ~'malc kar ı taarruza 

dıı. Bıı hatta kıti müdafaa y;pı- giz telı<'S~-Umile hiç kmuldanma-
lamazdı. Bu~•ı e\\ dce dü ünmüş dan yüzıirre bakıyordu. 
ve diizeltilrrrğ ni yıızmı tık. Heyecanla söylediğim. ibu söz. 

İleri mevzide muhartbe öyle leri di' kalle dinhyor gibiydL 
cereyan etmiştir: Sözümıi bilırince gayet manalı 

Alman zırhlı birlikleri Scl:inik bir t~rzda gulcrek baş'lu sal ladı: 
ve Manastır üzerinde Yunan ara- - Hakkınız var, çok hakkınııı: 
zisine girdiler; Ostrovo göliiniin var', K:sa kıonuşmayı ben de ter-
şarkında Yenice ve garbında Flo- cih eder.m!. 
rina mıntakasında iki grup holin- Dedi. 
de toplandılar. Şarktaki grup, O \'akit he-nen sordırn: 
deıniryolu ve inrckara u istika- - Bay Tuhuıni, o halde sm 
metlerinde kun·etli yarma yap- 'dın!i)orull'' 
mak için şüphesiz daha kunetli Tuhuıni gözlüklerinin altıntlan 
idi. 12 nisan giinii Almanlar şıırk- Tarip bir dclışctle parhyan gözle-
laki siklet mrrkezi grupile Kara- rini goz!crime dikerek bir rnüd-
fcrye - Kozan istikanıetiııde ileri det sustu. 
rnevziin snğ cenahmn \'r soldaki Sonra, birdenbıre· 
grupla dn Florina • S)·atista hti- - Aziz ve muhtcrl'Il\ dostum!. 
kametinde taarruza geçtiler. Kat'i dec!i. E""eli size bir sual eorma-
rniicla(aava hulnsmı:van İngiliz _ ma musaade etmek lütfunda bu-
Yunan kuvvetleri 12 nisan gtinü lununuz!. 
Almanlara at~le 7D\iat ,erdik· - Buyurunuz B:ıy Tuhumi!. 
ten sonra 12-13 nisan geeı•si. ev- - Size ilk VatşO\'aya .vnsıl cl-

lıunuyor musunuz?. 
- Ne gibi?. 
- Yanınızdaki Bayan Anna 

Btılvareslrinin vücudü içinde dün
yanın en mühim esrarını taşıdıp 
hakkında ılle haber verdiğim ha
ıltlkatler! ş:mdi aıılamış bulunu· 
yor musunuz?. 

- Annanın kaçırılan iblr mık
natıs madenini apandisit bağırsa
ğında taşıdığı hakkındaki söz~ 
rinizi rni kastediyorsunuz?. 

- Evet!. 
- Bay Tuhurni!. Bunu bana ni-

çin eorduğunuzu anlamış değilimi 
Fakat, size doğrusuru soylemek 
lazım gelirse. Varşovada bulun
duğıımuz şu iki gün zarfında • 
kadar müthiş hadiseler cereyu 
etti ki bu iddianızın hakikateıt. 
doğru olup olmadığı bak:kında 
tam bır kanaat hasıl etmeme & 
kan ohnadığını söyliyeibillrim. 

Tuhumi birdell'bire yılan gM 
bir gülüşle güldü. 

- Oh!. dedi Cereyan eden ht
di>;e!eri benim de bilmediğimi -
etmeyiniz!. 

- Ya? demelı: hCP6ini 'oili)'Or
sunuz 

- Zannederim!. 
- Demek, Bay Tuhuml, sıiz ibu 

mesel.e ile bu kadar yakından all
kndar bulunuyorsunuz?. 

- Zannederim!. 
- O halde bizlm ne kanaatte ot-

duğumuzu bilmeniz razım gelir. 
- Onu da biliyorum!. 
- Tuhaf!. 
japon ayni soğnk ve mtistehsl 

gülüşile orp~larını silkti: 
- Aziz Ye r.clıtercm dostum.. 

dedi. Birçok tuhaf şeyler olabilir. 
Fakat, takdir buyurursunuz ki, 
insanlara tuhaf gelen birçok şPy
ler ayni zamanda birer hakıkat 
olabilir!. 

·ı · "d . k"l sush.ra şımdı kanaat gctırmış ıbu-
ı erı mcvzı en asıl ınc,·zı(' çe ı - __ _ 

veke hazırlanmış plana te\ fıkan 1 duğunı..z _gun haber verdıği".1 hu-
(Aıi<M<ı Vu) 

diler. Arnanıtluktn Poğradeç mın-
takasında bulunan Yunan kııvvd- Anadoluya gitmek 
leri de (Görİ<e) ~·i ıahli~r ~d••rt•k 1 • tA f 
geride intihap edilmi~ olan mevzii IS _yen er 
tuttu]ar. Jtalynnlar ancak 13 nİ· ' 1 tnt"I •yfl\da.n fkr.un.) 

tedbirlt"r gOrli ülmü tür. Ank ra-
san sabahı (Görice} istikametinde daki makamlar, İslanlıuldnn Ana-
taarruza ha !adılar. ı-·akat geç 

doln)·a gihnck isti~·cnlerin nakil 
knlnuılardı. Yunan kunetlerinin i~lcrini şehrim•deki alakadarlara 
12-13 nisan gecesi geri çekildiLle· 1 · 

rini anladıktan sonra 11'-'rİ har('
kele devanı ettiler Ye H nisanda 
ciddi bir muharehe yapınadan 

(Göriee) yi iuı:ıl ettiler. 
Alınan zırhlı birlikleri iltri mev

zic 12 nisnnda taarrma ha lndık
ları halde ikri kıt'alarile Ko1an • 
Syatista bölge ine ancak üç giin 
sonra gelebilmişlerdir. Bu hölge 
!'İlnaldc ""\~enice • l·~lorina hathn· 
dan ancak 100 kilometre kadar re-
nuptodır. Alman ıırhlı birlikleri
nin :ı-4 giindc ancak 1110 kilometre 
ilerliıebilınelcri, İngiliz _ Yunan 
n1uka\'cınctiııin ve arazi nıüskü· 
15lının kıı·met ve mahiyeti bak- 1 
kında iyi bir ölçüdür. 

Almanlar ~imdi büyiik kısıınla
rile Kitros - Kara!eriye - Kesriye 
hattında bulunmaktadırlar. İta!-
yanlarla taınantilc iribnt tcn1İn et· 
mişlerdir. Sağ cenahlarında (Gö· 
rice) mıntnkasında ltalyan kuv
vetleri nrdır. Alnıanlar ilk taar-
ruzu, evvelce tasavvur ettiğimiz 

şekilde yaptılar. Yani siklet mer
kezile mcvziin sağ ecnahıııa yük
lendiler. 

Araho şimdiden sonra a'11 Yu
nan • İngiliz mevziine nasıl taar
ruz edecekler?. Yeni mevzi, ileri 
n1evziin taınomile trr~inedir. ileri 
mevzi ha•ma doğru bir ~ıkıntı teş
kil cdi~·ordu. Yeni meni ise lnee
kara"iu;\·u öniinc ah11akla cenuba 
doğru bir ıtirinti ıne~·dana getir. 
mi~tir. Çıkıntılar taarruza .mü~a· 
ittir. Girintiler ise ntiidafa:ı~·a el· 
verislidir. Yeni 111ev2i iitl'kindl'n 
çok kı>adır ve daha dağlık arazi
dir. 

Kanaatimize gört:' Ahnan1ar bu 
mevzie taarruz için sa! <'enah ,.e 
n1erkPziııe 3-·iiklenınc~·i terrih e
drrcld••rdir. Sağ rrn,.l.tan yapıla
cak yarma ile d~n1İr;\·ol mu\laY.· 
lası ke ilcrek n müdafaa kuvvet
leri Atina istikamelindrn rarba 
atılaraktır. :'llerkrzden Kalahaka 
i~tikan1etinde yapılacak yarınalar .. 
la n1e\'Zİİ girinti noktasından iki· 
ye bölmek, lınndan , onra şarka ve 
garba rnrkederck Yunan - lngilis 
kuvvetlerini kıqatmak mümkün 
olacaktır, 

bırakmışlardır. Beyanname erın 
tasnifi bittikten n her iskele ve 
i ta .yona gidceokl<r ayrı ayrı tcs
bit olunduktan sonra. müracaat 
sahiplerine ~·ine kayn1nknınlıklar 

,·asıta!i:ile .,_ıra nuınaraları veri1e-
cek ve bu numaralar ilr halkın 
hareket günleri ilan edilecektir. 
•'akliyat irin bugıinkli servi !eri 
bozınadan ayrı tren \'e \ 'O.pur te
n1in olunacaktır Devlet Demir
yolları n Denizyolları t:muın l\lü
diirlii\;leri bu 1 le meşgul olmak
tadular. Jlazırlıklar tamamlanın
ca drrhal nakliyata başlanacaktır. 
Diğer taraftan beyanname alan

ların mazeretleri olmadan nakil 
j~indcn vazgeçmt'lcrine nlüsaade 
olunnıaması ıuuhleıneldir. 

Çünkii, Devlet beyanname mik
tarına göre vesait hazırlıyacaktı:r. 
Bazı kimselerin hareketten vn 

tgeçnıesi tabiatile devleti zarara 
sokacaktır, Bu yolda da bir karar 
• "'rRkt1r. 
Mazerehiz olarak Anadoluya 

gitmekten vazgeçenlerin bir daha 
ltu ekilde parasız nakliyattan is
tifade ettirilmemesi muhtemeldir. 
Anadolunun herhangi bir yerine 
gidecek müeknit. eytam ve eramil 
maaslarını gittikleri yerlerin Zi
raat Bankası şubelerinden alacak
lardır. Anad<ı.lunun muhtelif yer
lerinde kira yük<elmelerine de 
hiikiımetçe meydan verilmiyeeek
tir. 

Esir bir ltalyan 
Generali 

( t lnC'I :ıı.ayfad.uı d vaa) 

edilmiştır ,\disababa alındıktan
beri 5.000 İlalyan askeri, 3,000 de 
yerli esir edilmlştır Esirler her 

' gün şeb lrden biner biner geçmek
tedir. 

CENUB! AFRIKADA 10,ôOll 
İTALYAN ESiRİ VAR t 

Kap 17 (A.A.) lç~rinde 911-

·baylar da bulunan 2.500 ltal
esiri claM dün Cenup Afril.uı lf· 
manlanndan birine çıkarılmış, bu 
suretle ~nup Afrikasına gelen 
düşman esirlerınin ad şımdl 

10.000 e balil olmuştur. l 

Alrlka'da i glltere 
ve Almanya 

(2 ınci sahifeden devam) 
tur. Teçhizatları uzun yollarda 
çabuk yıpranır. Bö~ le geni. hare 
ket yapan kıt'aların mütt'"marli:rerı 
arkadan beslenmeleri limındır: ln. 
gili7ler şarki Afrika harekatıru 
nl"tice1endirmiş1erdir ve oradan 
alelacele bu cepheye kuvvet geti
rehilC<'ek vaziyettedirler, Alman 
ilerleyişini ko]a ·laştıran ehemmi
yetli bir iınil de İngilizlerin Bin
gaziyi i gal ettikten sonra bu crp
hcden a kerlerini geri çekmeleri 
idi. Bu askerlerin yerine Sonıoli
de ve Habeşistanda tecrübe ı:ür
müş olan Cenubi Afrika kıt'alan 
gelebilir. Bu sebepledir ki Alman
lar bu çöl barbni yaparkm, h apb 
hareket etmek mecburiyetindedir
ler. 

Yanan • lnglllz 
cephesinde 

(1 iılcl ~ada.n dena) 
tini ve Garbi Makedonya cepbe
ıinde muharebenin devam ettiJ:l 
ve alır çarp~malarui vuku bul
duğunu dÜJl gece bildimıJııtir. 

Radyo, vaz.i7elin ciddi oldulu 
falı:at llınit eınatt'leriniıı henllıt 
mevcut bulunduğunu il1ve elnıif
tir. 
AGIR CAllPIŞMALAlt OLUYO& 

Londra, 17 (A.A) - (B- B. C.) 
Harbiye NezııreUnln tol>!Jll: 
Olimpos mıntakasındaltl mlltlıe

tlk hatlarının Almanlar taı:aım
dan yarılmış oldu.ğu ve La.rba o
vasının Alman tıcrleyiıtne açdmıt 
bulunduğuna dair Almıın ınemba .. 
tarından gelen bcrJer ne Yuna• 
nistandaki Jogı·ız kuvvetltorinin 
Başkumandanlığı, ne de Yun&D 
BaşkumanclaiJlı tan!ından teyit 
edılmiJtir. Mııa ili .sllzll geçeıı 
muıtakada L'. hazırda ağır çar
p~malar vuk bulmaktadır 
;unıAnı:nı: T1 OLA('AJ[ 

tina, 17 (A.A.) - H. Askert 
mahtlllerde Olimpos mınlakll$ın• 
da cereyan eden muhattbenlıı 
kııt'I olocağı öyleıımtktedır 

Yl'NAN TEBLİGi 
AUna, 17 (A.A.) - (B_ 1'1. C.) Dön 

ıcıce neşredilen Yunan teblijidir: Gar .. 
bt Makedonya lIUlllakasında Vlstnça 
~eh.Tinin yukarı vadisine girrn Alman 
kıtaah Gerebele mınbk:asında hare
kete devam edıyor. Almanlar Kozan• 
tepelerinde Uerlcmişlerdlr. Almaa
IJtr Gı:rlce bölgeslnde de bir miktar 
Der"' erdir. 

+ Vnıinglen, t'I (A-A-l - hııtllı 
sertifikasını hlmil iki P'ransw. vapura 
lşcal atlında olmıyan Fransıı için 13.511 
ton unu Mmil olarak bugUn NeV)'ork
tan. 1113 ilyaya hareket edecektir. 



.-
SOR TELGRIP - tT ? "llft 

Donanma seferde ve hareket halinde olduğu 
zaman onun vazifesi döküntü toplamaktı 
Ziyafet ::J"'toııdtııı 8Mlraya kadar 

•vam etti .. Yatsı namazını Sinan 
~ ile birlikte kılan Turgut ken
lti gemimiM dönmek zamanının 

ıeldiğini 8iiyleyiace Sinan paşa 
ltira zetti: 

- Sizburada, benim sefmeınde 
blmalısınız.. Böylece hem müza· 
k-ere ve müşaverelerimiz kolayla
pr hem de alelade bir reis gibi u
facık bir çektirmede kalarak şa-
111nıza 11"1111Tan bir harekete mey
dan verilmemis olur. 

Tıırgut bunu kabul etmedi 
Kaptan ~ya teşekkür edernk: 

- Gemici, gemisinin kumanda 
köprüsünde bulunmadıkça f8lllll" 
an -ıı: ayıhr. Siz ıae zaman 
~t 'l'etiıwtıiz derhal buraya 
eeJiriın. Zat.en ;yolda pek müşa -
ff~ 4e ihtiyacımız olmıyacak 
ııaJM>a .. Ati hidisel.er, beltleımiyen 
lıuhnnı. ...eya hücumlar karşı • 
mıch. ..ereceğiıllz f!mirlerin DOl<
-z tatbiki için benim kendi 
llliifreamle «ırıamna iç.inde bu· 
lııuııNm çok tialıa faydalıdlr! 
Mubbeleııinde bulundu.. Sinan 

Paşa Twgucla müaade etti Ak
.. eni2iıı tanlı reisi kendi gemisine 
ayak ı.stılrtan sonra içinin rahat 
ettiğini côrdü .. Ertesi sabah hare
ket için bazırlık emri -.erdi. He
•üz yoldan ıelmiş olmalarına 
-we donanmada o gün o gece de 
wzife gonnüş olmalarına rağmen 
Turgudun maiyeti zerre kadar 
7orgunluk eseri göstermeden ge
eenin cliğer saatlerini de hazırlık· 
lııarla geçırdiler. 

Sabah, ili< beyazlıklar ufukta 
!toy gösterirken donanmanın her 
cemisindelri gü3el .esli müezzin
k!rin ıalA ftriıılen herkesi ayağa 
kaldırmıştı. 

Sabahidm okunan ezanlar, yi
fit Türk kalplerinde ilihi huşuu 
körükliyerek halka halka geniş • 
leyip ııfka yayılıyor, henüz aj!aran 
•DİZİJl yUzünde akisler meydana 
,etiriyor, ebdest alan gaziler gü
.ertelerde gemi imamının arlı:a • 
•nda muntazam saflar bağlamak 
izere mevlr.ilerini alıyorlardı ... 

Navarioı • sabah dünyanın en 
ırıuazzam cemaati ile en orijinal 
ibadetini kutlulamış, kaptan pa
f3Sından en sünepe ırgat neferine 
kadar tekmil donanma, yirmi beş 
tıin n,ı bir arada namaza dur • 
111uc:tu .• 

Namazdan sonra Kaptan paşa 
baştardesinin harekete geçtiği gö
rüldü_ Navarin limanını doldu • 
ran Türk gemileri demirlerini ta
rayarak yola çıktılar .. 

e TAKVİM e 
lluml 1!57 Kruıım Hlrri 138t 
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Her zaman ele geçmez bir fırsat 
Askere &ideceğtmden : Aksaray Cerrahpep Caddesinde ı ı>umarah: 

Timmc01 ve Bakkal dllkltrını lievren satılıktır. Dfilı:Jı:An Balmkey Otobüs 
Dura&ı Cemıhpaşa Ha.sl:ıneaine ıid en Otobüs Durağı ile Yedikuleye fiden 1 
Tramvay durakları aıeW!inlledir. Tal.ip olaDJM yulaındaki adrese müra
caat edebilirler. 

lstanbul Hava mıntaka depo amirliğinden: 
1 - 10000 cam 111alraya lı:ılı! ..., teferruatı 13ptınlacaktır. 
2 - Kılıflar hava rengi kalın kışlık elbise kumaşından olacaktır. 
8 - 1500 liralık katı teminatı •Bakırköy mal ınüdürlüiüne> 7atınlarak malı: 

buzları ile birlikte 22/4/941 Salı ıünü ıaat H de Yeailköy hava Jllllltaka de-
1'0 Aınirilll satın alma komisyonluğunda bulunmalan. c2909• 

Muhammen bedeli (120.000) yQz ,-ir,mi bin lira olan 3000 adet deri caket 
5/5/1941 Pazartesi günü ıaat (15) de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina
aında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isUyenlerln (7250) liralık muvakkat teminat ile konunun ta
,-in ettiği vesikalnn ve tekliflerini ayni gUn saat 14 de kadar Komisyon 
Reisliğine vermeleri tlıımdır. 

Şartnameler (200) kuruı;a Ankara ve Haydarpaşa vemelcrinde satılmakta-

dır. (2998) 

Sahip ve Baımuharrln: Etem izzet Jknlce - Ne;riyat Direktörü Cevdet Karabilcin 
cSON TELGRAF» Matbaası 

1! 
Ml.00 

18.03 

ıuo 
19.10 

lt.30 

19.45 
19.50 
20.15 
20.4, 

21.00 
21.30 
21.45 

Nisan 1941 
Prograa ... ıı:emı.set Saat 

~-
Müzik: Rad70 Caz Orkes-
iraıı. (ThrahlJn Ö,.ılr İd.are
sin~) 
Müzll<: Rad70 İnceeaz Heyeti. 
Konuşma: (Seyahat Röpor
taJJan) 
Memleket Saat ~ "" A· 
jans Haber1erf. 
Konuşma: Ziraat Takvimi. 
Beste, Semai ve Şarkılar. 
Radyo Gazetesi. 
Müzik: Tino R<>sal'nln p!Ak· 
ları. 

Müzik: Dinleyici İstekler!. 
Konuşma (Sıhhat Saati) 
Müzik: Radyo Orkestrası 

(Şef: H. Ferid Alnar) 
22.30 Memleket Saat A.Yan, Ajaru 

Haberleri; Ziraat, Esham -
Tahvilat, Kambiyo - Nukut 
Borsası (Fiyat). 

22.45 Müzik: Dans Müzill (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki Proıram ff 

Kapanış. 

sına ve muhakemenin 28/4/941 Pazar
tesi günil saat 11 e bırakılmasına. ka ... 
rar verihnl.ş o1dutundan o- gun \•e o ga ... 

atte tapu da!n'slnde alt katında Sul
_!anahmet Birinci Sulh liukuk !\ilah ... 
kemcsinde bizzat veya bilvrk3le hazır 

• BALlLARJNIZ 1 
ık:uur, -mh olur. 
ICILIK TÜRK Ltd. !)il 

ut, 4 üncü Vakıf han, No 58 
Telefon: 23967 --

Turguaun aayılı reis~rinden 

Hasan Kelle, kendi müfrezesile 
pişdara memur edilmiş, iki bin 
metre Derden yürüyor, bunu ka-
4.irga filosu takip ediyor, onun 
arkası.nda Kaptan paşanın forsunu 
taşıyan paşa baştardesi iki yanın· 
ıia ve arkasında donanmanın mü
\ebaki cüzülerini vedeyerek iler
liyor, en gericre de donanma ket
hüdası bir mil mesafe ile döküntü 
toplıvarak yol alıvordu. 

Türkiye 
k t i 

Cumhuriyet Merkez Bankası 12 Nison 1941 Vaziyeti 

Donanma kethüdası seferde ve 
hareket halinde en mühim vazi -
fesi bu. döküntü toplamak işiydi. 

Gerek anzalar yüzünden filodan 
aynlan gprekse başka sebeplerle 
donanma hatlan içinden çıkmak 
mecburiyetinde kalan se!ineleri 
donanmanın l){'<inden bir mil me
safe ile hareket eden donanma 
kethüdası toplar, bunların ziyan 
olma'llna meydan verilmezdi. 

Navannden Trablusa olan deniz 
,..,1u redi yüz mil uzunluğunda 
iıti .. Bugün yirmi beş saatte kato
lunan hu mesare o zamanın vasıta
larile en az dört ıtünlük yürüyüş 
mesafesivdL 

Buhar ile müteharrik olmıyan 
eski harp ııdineleri bu mesafeyi 
yelken ile dört gün beş gecede a· 
lırlar, rüz~ar olmaz da iş küreğe 
kalırsa o zaman yanya düşen sür· 
at sebehile yol bir hafta veya on 

1 
günde katedilirdi. 

Türk donanması Trablus seferi . 
için Navarinden hareket ettiği za
man şiddetli bir yıldız rüzgarı es
mekte idi. Binaenaleyh rüz.gan 
pupasına alan donanma, Akdenizin 
masmavi bdrında beyaz köpükler 
ıie nbir saha meydana getir~'· k 
sür'atle ilerliyor, vardiya başı~da 
lteklivrn gürbüz levendleri.'1 göz· 
loe ~ Ç8kılı, dudaklarında harD 

A f Lira p a S 1 f 

.Altın: Sa.fi kiloırı .m 
Banknot. 

72.&03,480 

Ufaklık • 

• • 
Bartftekl HüUlrltın 

Altın: Saf lJtlloııram 11.761.848 
Allına \alıVilJ Jı.abll Sl'..rtıesl dö-,U• 
ı..-

D>O.- dilvizler Ye borçlu 
bakiyeif!rt 

-- TalıYlllarl: 

.. 
Deruhte od.ilen ev...ıa ukci17e 
kar§ılıiı • 

Kanunun 1-8 cl maddelerine tevtl• 
b.ıı Hazine ta !'9.fından vlkı ıecü7a* 

-..ıcb4am: 

Tlcarl Senetler • 

1 
;:>eruht.e Milen evı-alu rıakd.l ... 

a yenin karsılıtı esham ve ta.Ilı.. 
A • vi!At (itibari ioymet.e) • • 

8 • ııer-ı Esllam ve TüYllU: 

ATUliar. 
Altın ve döviz üzerine •Y&DI • • 
Tahvil.At Qzerine avans • t 

Haıint)e kısa vadeli aTaaa. 
l(a%ıDeJ'e 3850 No. lu bn\!All .... 

açılan ıaltın •Ur1ılıl<lı ••- • 
Jliaedarlar • • 
Mukte1J1 • • • • • • • • 

Ura 

102.122.602,88 
5.580.377,-

913.507,i9 

355.i 13.24 

18.543.980,22 - ....... 
__ ı .. o_.s-'2..-6 ... s .... os"".~ 

.fll8 748.561.-
20.230.H2ı-

270.65~.897,24 

-U.787.951.93 

8.765.02 
7.808.722,-

ın 084 926,7~ 

ıouı8.487,07 

35'-113,24 

57.178.888,14 

131.611.121,-

270.159.897,24 

63.714.513,10 

133.180.413,7'1 
4.500.000.-
8.'51.0t7,44 

~ekQn t 
- 77'-811.57~.- l 

l T-111 11111 larlı.tDMa ltiMı91 

-,.. 
hlbal Akooot ı 

Adl ve tevk.a.ade 
'lusw.t • 

TrdaTiil4ekl P·mbı&lw. 
Deruhle edilen evn.kı nakdi,.. 
Kanunun e ... 8 inci maddelerine 
tevfıkan Hazlııo taraıı.ııdan vW 
tediye\ . 

Deruhte edilen evrakı ııak~ 
bakiyesi • 
KarşıJıtı tamamen altın olarak 
ll~veten tedavüle vazedilen 
Reeskont ınukabiU UAveten tecta. 
vüle •azedilert • 
Hazineye y:ıpolan altın kar-sıhklı 

evans mulıt<tbili 3902 No.lı kan~ 

mucibince ilAveten tıedavüle vue-
dilen • , 

MEVDUAT: 

Türl u ..... : 
Altın: Safi kilosnın 877,150 

3850 No. lu kanuna cöre Hazineye 
açılan avans mukabili tevdi olu.. 
nan altınlar: 

Sa!i ldlocram 15.SH 931 

Divlı Ta..ı.llil ... lı: 
Altına tahvUI ltabll dövWer • 
Diğer dövWer ve alacaklı lClrln& 
bak.iyeleri 
Muhtelit. 

• 
., • t • 

~-

Lir• 
L.'ra 15.000.000,-

8.188.66B,15 
6.000.000,- 12.188.ff8,15 

158.748.583,-

1 20.230.442ı-

138.518.121~ 

17.000.000,-

250.000.00Q,-

·12.ouo.ouoı- '77.Sll.1:11.-

65.118.058.51 
1233.782.03 68.351.tU,54 

7R.124.18'1ı90 78.124.117,90 

-.-

27.272.99;1.,28 27.272.991,28 
189.438.792,13 

YekQ-;;-1 776.888.671,.-

ASKERİ TEDKIKLER 
(Dördünciı sahifedew. ıleN!n) 

•n·i maniler yapmağa_ da zaman 
veya imkan olmaz. Zırhlı Ye mo
törlü vasıtalara karşı tayyareden 
daha iyi bir taarruz vasıtası lte
nüz bulunamamıştır. 

4- Eskideıı bir müdafaa cephe
sini yarmak için haltalarca lıa
zırlık yapmak lhım geliyordıı. 

Sarfedileeek topçu cephanesi a
kıllara hayret verecek kadar çok 
ltesap edilirdi. Yeni tabiye usulü, 
yani tank, bindirilmiş piyade ve 
tayyarenin müşterek hareketi •· 
sulü bu mahzuru ortadan kaldır
dı. Zamanımızda yarma taarnız
ları da kuşatma taarruzları kadar 
ehemmiyet kazandı. Tanklar ve 
ıı:ıot.örlü birlikler miidafaa cephe
lerinde sür'atle ilerliyerek cepler 
açıyorlar ve müdafilerin gerileri
ne dü§el"ek maneviyatını bozuyor
lar ve cepheden müteakben yük
lenen bindirilmiş piyadenin taar· 
nızile açılan cepleri büyiik bir 
yarmaya çeviriyorlar. Bunları tah
rip ve imha etmek için yine en iyi 
vasıta tayyarelerdir. 

O halde bir menide 
bulunurken tank w z~ 
!erle mücadele için btıP" 
kuv,·etleri ihtiyatı da ~ 
ınak lazımdır. Çok ger• 
lunan hava üslerindekı ·)i 
rin yeni emirlerle bn gı 

!ere gönderilmesi geç _.ıı 
tedbir olur. Tank ve ıı-: 
miicadele tayyareleri, 
ıilahları arasına konul 

5- Asıl muharebe h• 
kenarında tank ve zırhh 
ra karşı .-ilıilıına ve el 
cüvenen piyadeyi yıkın_-. 
yoktur. Bu tabiye bü,~ 
tankların arkasından yd' 
yen diişman piyadesi iç;. 

idi. Piyadeyi mukabil ta 
kullanmalıdır. Asıl muh 
hnın ön kenarındaki •'" 
rebesine tayyareler işti~ 
lidir. Topçunun ateş pl~ 
de silahlarından ziyaı!e 
dıman tayyareleri taın• 

dır. AJısi takdirde zırhlı fi 
birliklerin taarruzunu d 
çok müşküldür. 

Ba.ş, Di9, Kezle, Grip, ltoma.ttz: .. 
Nevralji, Kınkhk 9e Bütiıa Ağnlamıızı Derhal ~-

1.:.ııo- fhd• S ..... ahulılllr. TAl>t.ITL!lllNO!N SA!llllN!t 
Htll vtf<Ot PUU.U KUTULARI ISllAl!t.11 ISTfYll'llZ 

' 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Cinsi Hlklan Muhammen B. % 7.5 TemlruLC. 

LI. Ka. L1 Ko. 

Tahta ayakkabı 250 çift 325 00 24 35 
Llı.stik Çiz.rrıe 40 > ~36 '10 26 00 
muhtelif boyda 

ı _ Yukanda cins ve mlktan 7azılı malzeme hizasında 
aatın alınacaktır. 

· ıı - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksGtme tekli "fi 
ri hizalarında yazılıdır. 

Ill - Eksiltme 21.IV.941 Pazartesiıünil Kabataşta levazım ve 
ıubesındekl ahın komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Tahta ayakkabı nUmunesi sözü &eçen şubede &OrüleblJ; 
V - İsteklilerin ekslltme için tayin oltman gün ve "'1~110Tde 'll> f~ 

me paralarıyle ve çizme münakasasına gireceklerin de teklif edecekleri 
ne1eriyle birlikte mftktlr komisyona müraca:ıtları. c:2709> 

Deniz Levazım Satınalma 1 
Komicyonu ilanları 

1 - Tahmin edilen bedeli •'120• 
lira ola.n •8000> kilo kuzu etinin 19 
Nisan 9U Cumartesi günü saat 11 de 
pazarlıkla eksiltmc:si yapı.lıı.caktır. 

2 - HeybeliJdada tc:-lim edilecek 
olan bu etin artnarnesi her gün be
delsiz olarak koml")'ondnn alınabilir. 

3 - isteklilerin knnunun istediği 
vesika ve c384l liralık ilk teminaUari
le birlikte belli gün ve saatte İıt.lnbul
daki komisyonda hazır bulunmalan. 

c2958> 

İhtiyacımız olan otuz altı kalem 
muhtelif malzemenin 18.4.941 Cuma 
günü saat 14 den 18 ya kadar pazar
lığı yapılacaktır. 

isteklilerin belli gQ.n ve ıaatte Ka
sunpaşada bulunan deniz levazım sa
tın alma komisyonunda hazır bulun-
maları U~n olunur. c3005> 

..... 
İhtiyacımız olan yirmi !'iCkiz knlem 

muhtelit ders levazımı 18.4.941 Cuma 
ıünü ı;aat 18.30 da Kasımpaşada bu
lunan komisyonumuzda pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

İsteklilerin belll ıün ve saatte ko• 
misyonda hazır bulunmalan ilin o-
lunur. •3007> ..... 

1 - Mevcut evsafı mucibince 5000 
lll 35000 kilo arap sabunu ahnncak
br. Beher kllosunn tahmin edilc..'TI tl
at 40 kuruş olup 21.4.941 Pazartesi gü
nü saat 11 de Kasımpasada bulunan 
Deniz levazım satın alma komL"YO ... 
nunda pazarlıkla eksiltmesi ,-apılacak.
tır. Şartnamesi her gün komi<)'ondan 
alınabilir. 

2 - İsteklilerin vertteklerl mlktar
ı.ra göre katı leminatlariyle birlikte 
mezkOr komisyonda belli gün ve saat
te hazır bulunmalan ll!n olunur. 

c3006> 

İsl&al>al ll<'flncl İın 
dan: 911/894 

Güstav Vanberııere: Beyoğlıı. 
başı, Asmalı Mescit 74n6, ...ı 
paran 113 No. lu 01"1 mosıe;;, 
Kira borcundan dolayı lst.eJI 

liranın faiz ve masarif ve a 
Ucretiyle tahsHi için hapsi eşY• 
dıktan ~onra rehinin paraya 
si yolu ile takip talebinde 
mwı ve ödeme emri çıkan!ınJf ~ 
lkametg&hmız m~hul oiduğull.., 
ra Mklmliğlnce bir ay mOdd<~ 
6deme emrinin i16nen tebli&iJll 
verilmiştir. Bir ay içJndc bo~ 
nı•niz ve takip talebine kant 
razınız vars..'l yine bu müddete" 
tında istida ile veya şifahen i 
ire1:ine bildirmeniz l!ızımdır. au 
det zarfında borcu ödeme?. vet' 
raz etmezseniz hap!>cdi1en e""' 
Wncağı ihtar olunur. 

latanbul Komutanlığı 51 
tınalma Komiayo,.

lliinları 

' Beherine tahmin eidlcn fiy&tı 
olan 200 - 250 litrelik 150 ad•1 

berli ve galvanizlı bidon satııı ııf 
eaktır. Muhammen bedeli 6750 1 

kal'! teminatı 1013 liradır. is 
rin 22/4/941 günü '30t il de r 
da satın alma komisyonuna 1 
rl. c2992> ..... 

19.4.941 ııünü saat 12 de ps 
3000 geyim beygir ve 22'0 geyııl' 
tır nah satın alınacaktır. şar 

her gün komi•yonda ııölülebilir. (1 
hammen bedeli 4350 lira olup, J<JI 
minatı 652 lira 50 kuruştur. ıs 6' 
rin belli gün ve saatte Fındıkh 
tın alma komisyonuna celmelerı. .... 

15.2.941 ıttn ve 33144 um""' 
ve bir adet seyyar mutfak için 
edilmi~ olan tesellüm makb~ 
edilmt,,tir. Bulunduğunda htikdl 
madığı UA.n olunur. .3027> 
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