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~~ye =uııarrirl: ETEM :tzz.ET BENİCE•-' iN SON TILl8AFLABI VI BABEBLl81 VEREN A&ŞAll 8AZBTBSI 

• • 
lngilterenın 

Canı 
Mısırda dır 

• Tir'1n r'-
----JJrar;, -

• E/f..;1'11' 

lngilizler her ne pahası· 
na olursa olsun Mısırda
ki Alman taarruzunu 
clurdurmıya ve o kuv· 
'9etleri imha eylemiye 
lllccburdurlar. Biritanya 
adalan İngilizlerin kal
bi iae Süveyt te canıdır •• 

•• Votlina 

!..aaan: ETEM iZZET BENiCE 

Balkanlarda harp vaziyeti Yu· 
aaa • İngiliz cephesi üzuinde en 
cetiıa teldi ile devam ediyor. Al
lllaaılaran üç istıkametten bütün 
bnkinlan ile yaptıkları taarruz 
lradan 72 saat ıeçınesinc rağmen 
•nıvaffak olamamı§tır. Zırhlı 
tasıtalan v• tayyare çe • 
filleri ile ve yeni bir tibiye ile 
9'tku 'bulmakta olan bu taarruza 
~ Yunan • İngiliz kuvvetleri· 
Iİil ıöaterdikleri yüksek muka· 
•tnıet herhalde Almanlar için a· 
ıı, ve ummadıkları zayiata malol
tlaaktadır. 

İııfiliz urhlı va,ıtalan ile cep-,i takviye etmek mümkün ol
iutu ve harekata üstün ve meb-
111) aycı ve bambardıman tayya
teleri de tahsis edilebildiji takdi~
~ bu cephede muharebe belkı 
ltir ınubbil taarruz mahiyetini de 
İktisap edebilir. Ancak, Yugoslav 
•rduaunun artık toplu ve tek ku· 
lllaıada altında, herhangi bir kud
rtot c&terme<ıine imktn kah~a
lllıt ıiirUnUyor. Hiyaaet, teclbı~
Iİılik, milli vahdetten maltrnmı· 
Yet, ytiksek bmancla ve kurmay 
eksikliği 1-u orduyu .. tıtmq ve 
Sırp mulı:avarretfne de fmat ver
•erniştir. Bundan. böy~e Y~gos
lavyada ancak Gerılla sıo;temı mu
harebe Ye mü ademeler beklene· 
bilir. qer, Ya ... lav ortlasu harp 
başlar başlamaz hiçbir hayale ve 
hudut müdafaasına kapılmadan, 
biitiin gücü ile Amavutlu~a .sal
.ıı y n ordusu ile ıltı-,ak 
ııııırıp una 
Pevda edebilse ve '.Makedonya 
ee~hesinden çekilmemiş bulun
laydı; hiç şüphesiz kendi hesa~.:; 
lla muvaffakiyetli mukavemet 1 -

klnnı kazanacağı kadar; Yunan 
•rdusu içni de bu kadar zararlı 
olrnıncaktı. Yugo-.lavlar; Yunan -
lngitiz cephesi için kuvvet 01?ıak 
)erine maatteessüf zif sebebı ol· 
bıuşla; ve bugünkü müşkülat 0 

)Utden çıkmıştır. k'l 

.Lferaı 
A R"N AVUT L Ut(, e 

r;öri t 

- 11e,ovg .. . 
lanya1 

ı:::.:;.........---:-~___....::ı l'JrJa. 

YUGOSLAVYADA 
• Modern sı-

lihlarla mü
cehhez Sırp 
kıt'alan çe
te harbine 
giriştiler 

• 

Çet(\ler, Yagollav
yaya giden ifa. 
carıarm hareki· 
tuu urlqtanror 
Vifi 18 (A.A.) - Ofi ajansı bil

diriyor: 
Yugoslavyad4 Yugoalav onlu • 

(D"V&ml 5 inci •J'fada) 

Belgratta Al
man bombardı-
manından 12 

bin kişi ölmüş 
Lo dra 18 (A.A.)- Röyter ajan· 

11nınn Yugosla' yada bir yerde bu-

uhabirinden: Alman tay-
lunan m b d 

1 . . Belgradı Bom ar ı-yare erının Jı.. 

f . sına şahit olanlar.an ta 
man.ı acıa •--• _.a4a) 

Macar gazete
leri Rumenle
re şit!Jetli su
rette hücum 

ediyor 
Sebep, Macar talep· 
)erini Rumenlerin 

tenkid etmesi imiş 

Bomen7a Bq'Yekili General 
Autonesko 

("f'-- 1 IDel 8Qfa4&) 

Balkanlarda vazil et bu şe 1 • 

te iken Balkanlar kadar ve hatti 
•tııa ..;tıhim daha ahayti ehem
bıiyette olar~k bUtiin düny.a~ın 
lherak ve alakasını celbeden ıkın-
'1. llokta da, hiç şiiphes~z .Mısır ve ı--- 1 
t 11>vadak1 harp vaziyetıdır. • ANA DOL D YA O DECEK OLANLAR 

İngiliz donanmao;ının, İngı!iz 

(J)eYUIU: 5 ...... ,., 

~atbnatının bizzat tebarüz e!tı~- seyahat ede 

YUNANIST ANDA 

Makedonya
da ağır taz
yika rağmen 
müdafaa hat 
tı sağlam 
durmaktadır 

Ancak Arnavat
lakta vaziyet cld· 
41 bir ıalhaya 

..... ektedir 
Atlna, 18 (A.A.) - (B B. C ) Dün 

pce yammdan sonra, radyo, h:ırekAt 
hakkında en eon •elen haberi nevret· 
miştir: 

Garbi Makedonyada dOrmanın atır 
tazyikine rağmen, mOtte!fJder hatla
nru muhafaza etm lcrd r. Dilşman 
eok ağır zayiat vermiştir. 

AnMwutlukta, Klisura mmt:ıkasuıda 
(Devamı 5 lıNıl •rlada) 

Pire limanında ka· 
v zaya ugrayan ye-

ni paralarımız 
Cü'llhurlyet Merkez B nkn ı tara

fından neşrolumın bir tcbUğdc yeni 
bastınlan 100 llralık ve 50 kunı luk 
banknotlanmm hAvi \'Opurun Pırc 11-
manmdn kaz ya u r dığı blldırılmJş

tlr. 

Yeni 100 liralıkların elmdikılerdcn 

d ğj gibi istihfaf veya dikkatsızh- p8 rasız • 
tinden istifade ederek Sicilva 

Yolu ile Trablusa nakledilt>n Al- cek olanların vapur ------ı 
bıan nrhlı tümenlerinin Tobr~ık EN 
•e SnUum önüne kadar ilerle)ıŞ- ve tren bı•ıetl erı• hazır leJi ve Mer!;a - Matruh hatt~?a 
••tırıak • · 1 • 'ırmi dort ıstevış erı son ) sa ~ ' h d nt 'Zarfında İngilizlerin a~a-
1 '~,denizden, karadan göster~ık
tierı. çetin mukavemetle h~f~fle-
hrııştir. Muhakkak kl fngılııle· 

~n her ne pnhasma otursa otstı~ 
ısır "• S" . t'kametindekı 

41 ..... uveyş ıs ı 

rnı11 taarruzunu durdurmalsrı 
~e ~ kuvvetleri behemehal yenme
t'rt, hnha eylemeleri birinci şart· 
kr. Britanya adaları f ngilizterin 
•lhı iıe, Süveyş de canıdır. Sii-

Vevşi k b •• 
l\kd . ay eden bir fngittere ıçın 
A "'"•z hakimiyeti ve Afrika -
.,;v.• tngitiz tmparatortufu kay
ti dıl~iş ntnr ve harbin istikame· 
.ıı' ~Uddeti, mahiyeti tamamile 
,.,tısebiJ' 

ır. 

ıa~•ziyetin ••hamet •e miişkU
lt •nı, Mısın ele gt'çirecek Alı;1an 
~ lltvvetterinin, harbin mukadde· 
•• 1 tiı . • 
d 11.· • erınde husule getirecek1crı 
-~sışıkliğin fevka iade ehemmiyeti· 

1 SÜr'atJ k f b hib 1 e avnyan ngilizler; u 
aradır k' .. , h"' . . ı, sur atte Mısır cep· 

sın, tak · •k vıve etmişler ve Alman 
1111nı har·n . • . · ·1 >• _ 'h ı ettıklerı gıbi, Sırı • 

•tt abtuı yolunu da sıla bir 
•ret alt 

~Jaı. ına alarak yeni Alman 
ttlaıenlerinin geçirilmesine 

<Denau 1 1Dcl ..,,...) 

B b·ıetler gidecek olanlara hareketlerinden 
u 1 

. 1 ·ı . l k iki gün evve verı mış o aca tır 
ırendi arzularile terk len beyannameleri sıralanna göre 

tstan~u:i~enlerın verdıkleri .be- hazulanan listelere kayde baş -
etmek sl ·n tasnifi bugün bı • lıyacaklardır Beyanname veren 
yanna~e Ô~ıeden sonra Vıl~-ette halkın parasız seyahatleri için 
tecektır. akın daktılo tasnıf edi - CDennu ı mel Affa.da) 
on beşe Y 

Mekteplerde im· 
f hanlara hazır 

1
1
k faaliyeti arttı 

1 ----
1111tlil8Dd8 iç 

ser 111.0111eyylz 
Jdşlll~ bal11D3C3k 
b8J8 nıekteplerde inıti-
Lise ve orta fanli) etle de· 

ban baıırlıklarıdna Dıın her okul· 
akla ır. k 

vaDI oludJJl I' lerı toplanar 
ela ıoualliPı ~ ' 1-' -.,rMIA> 

İstanbul için 
hükumetin 

aldığı tedbir 
Btltlln hemşerllere 
lızar veren bir 

tedbirdir 
Bu sabah çıkan •Ulu • rcfiki

mizde, )a2dıgı hır mal nlcde Bur· 
sa m usu Hti C) in Samı §Öyle 
elemektedir: 

(Den.mı· l lncl aa1fada\ 

Yunanlılar iki 
şehri tahliye 

ettiler 
Atina 18 (A.A.)- Yunan ordu

ları Başkumandanhğının dün ak-
13m neşrettiği 115 numaralı resmi 
tebliği: 

Garbi Makedonyadn: Vazİ) ette 
mühim hiç bır deği iklik olma
mıştır. 

Arnavutluk cephesinde: Kıt'n· 
)arımız, kcndi!criııc eınrolı nan 
haıı <'ekil: l nrckctlcriıd iz'aç e
dilmeksizin :ıım• lnrdır. Bu lın 
rckeflcr n t' cec;indc, l{lisurn v c 
Er .. cka tabii) e oluııınuştur. 

Neden çekiliyorlar? 
Kahire 18 (A.A} - Mü takil 

Fransız aj tı!\I bildiriyor: h i ma 
(Deva.mı 5 ln ııaytada> 

Yugoslavyayı · 
paylaşma kav 
gası şimdiden 
başladı 

ltalyanlar bütün 
Adriyatik sahilini 
ahp kimseye mah-
reç vermiyecek 
Bern 18 (A.A.) - Ofi: 
Yeni Hırvat devletinin budut

ları meselesi, Yugoslavyanın bo
zulmasının başlangıcındanberi, o 
derece günün meselesi mahiyetini 

(Devamı 1 inci •J'f&da) 

• 
lngiliz hava 
kuvvetleri 
Berline geni 
bir hücumda· 

ha yaptı 
Londra l8 (A.A.)- Alman 

radyosun- hiJdirdijine söre 
İngiliz hava kuvvetleri dün 
g~e ıimali Almanyadaki bazı 
yerlere ıiddetle hücumlar yap
mışlar ve bu meyanda Berlhıi 
de ziyaret etmişlerdir. Alman 
radyosuna göre bazı mahalle
lerde yangınlar çıkarılmııtır. 
Kültür yerlerinde de hasar 
ika edilmiştir. 

Bu hücumlar haldonda 
1

• 

Londrada henüz resmi bir 
tebliğ nep-edllmemişti)r. 

\. 1. .. .... 

lncilb üaamnanmn pYetJe ............ •ttiil ..par 
ltapauo kalesi 

HARP VAZiYETİ 

Libgada Alman ileri hareketi 
kırılmıştır, deniz irtibatı kesil
m i şt ır, lngilizler mukabil 

taarruza hazırlanmaktadır 
(Yazan: IMBBLI llUBMAY SUBAY) 
LİBYADA: 

Alman • İtalyan motörJU birlik
lerinin yıldırım taarnuu Tobnık 
ile Mena Matruh arasında üç sün
denberi bir ilerleyiş yapamamq· 
tu. Tobruk müdafaa hatlarına kar
fl yapılan Alman • İtalyan hlicu-
mu, İngiliz topçu ateşile piisklir
tiilmüş, düşman motörlü birlikle· 

ri ıs subay, 767 asker esir vermlt 
ve ZOO den fazla ölü bırakarak se
rt çekilmiştir. Sollum mıntaku111-
da keşif müfrezeleri arasında mu
Jıarebe temaslan !iddetle devam 
etmektedir. Sidi Barranı mınta
ka,.nda lngiJiz donanması topç• 
ateşlerilc Alman • ital)an motör• 

{De\a.mı: 5 lncl ııayfacla) 

23 Nisan bay-) Paraşütcülere J Maaşlarını 
ramı programı karşı müda- naklettirecek 
hazırlandı faa ekipleri mütekaitler 

Vilayetimiz kaza 1 a
nnda bayram nasıl 

tes'it edilecek ? 
Cocuk Esirgeme Kurumu 23 Nisan 

Bayramının şehrim zdc nasıl kutlula
nacnğını tesblt ctm r. Bunn g!5rc 23 
Nlsnn ~amba günU ant 14 de Be-

<Devamı: 5 lncl saJ'fada) 

Balkanı arda 
Vaziyete bakış 

Şiddetli Al
man tazyiki· 

..., 
ne ragmen 

• 
Yunan-lngi· 
liz cephesi 
dayanıyor 

Yugoslav 
ordasanan 
,artsız teslim 
olmaıı bagla 
oııe lzerı mer-
~ lyete girdi 

Yunan - lngiliz 
cephesinin muhte
lif bö 1ge1 erinde 
şiddetli muharebe
ler devam ediyor 

I e D Ç U k te,kllAtla
dakl mlkelleDer de 
burada çatıpcak 
Posit Korunma ve bilhassa paraşüt

çülere karşı mudafaa ekiplerinde be-
den terb ycsl t k l Uannd ki mükel
leflerden de istifade edılmesi karar
.laşmıştır. Gençllk t~kll!ıtlannda bu 
husu ta talim ve ekzerslzler de yaptı
nlacaktır. 

Mabalız Genel Bo
mataaının ıeyabaU 

GUmrGk Muhn!auı Genci Komutanı 
Tümgeneral L\ıtfı Karadeniz Cenup 

kaç k ıl ıı kar ı hud tl r zdn alm
mıs olan tedb rlcrln neticcs nd n tok 
nıemnun olmu tur. 

ÇERÇEVE 

iki hareket ıaba11 
azerlnde 

NECİP FAZIL KJSAKVRU 

Şimali Afrikada meydana ge
len son umulmaz tecellilerden 
dolayı hemen herkes lngiliı.lcri 
fU noktadan tenkit etti: 

- Şarki Libyayı baştan bap 
fethettikten ve oradaki ltalyan 
ordu unu tam tasfı)eye tibi 
tuttukt n sonra iııgilızler ne di
ye Trablusa kadar uzanmadı; 
biç değike niçin fchettiği aha
yı kuvvetsiz bıraktı?. 

Bu tenkit tarzı, mümkiin ol
dugu kadar bilgisiz 'c nnln ış· 
sız bir a\ ak takımı göruşudür. 
İngil'zlcr Sicih o ile Trnblus 
era ındaki deniz mlir ka'nc ini 
tam mana'\ile te is ve Tr hlusu 
tecrit etmek artile ku\' ctJerini 
Sarki l.ib,}ad ıı t 1 n ktc \e 
d:ıha has as ihtil t halarms 
(Balkanlar) sıirınekle hiç bir 
korku sahibi olamazdL Garbi 

Defterdar Muavini 
naklin nasıl yapıla
cağını anlatıyor 

Anadoluya gidecek olan müte
kait, eytam ve eramilin rnaa a -
nnı rre suretle neklettirecekleri 
tereddütleri mucip olmuştur. Bu
nu nüze:ine bu sabah kendı le 
görüştügümüz Deft rdar muavini 
B. Vahıd su ızahatı vermışt r: 

c- İstanbuldnn Anadolu~-a gi
decek mütekaıt, t') tam ve cramil 
isterlerse gittiklerı Vılayet veya 
kazanın muhasebcsın muracaat 

Libya)a kadar uznı mak da, b• 
kuv\ etlerden hıı ka ı;ahalarda 

faydalanmak imkanını ıam n 
bnkımından z:ı~ ıflat rdı. 

O hnlde Şimnlı Afrikada me1• 
dana gelen son umulmaz tecel· 
lilerden dolayı Jnıilızleri f8 
nokta üzerinde tenkit •tmek 
lazımdır: 

- Sicilya ile T ablus arasın· 
daki deniz mu\ a la yoluna, 
Jaem de birk zırhlı fırkanıa 
ve bir sı r ağır malzemenin 
aktarılabil esini mümkün kı
larak surette n:ı ıl oldu da mil· 
rakabe iı bıraktınız?. 

B'z görii iimimi 5 gt n f'Hel 
( Arnbn?.) i imli ccrçe\ mizde 
\'e bu nokta iizt'rinde tek if et
tik, değil mi?. j tc Londradaa 
bııgiin •cll'n aki 1cr belli ediJor 
ki, ing'Jizler de <lava~ ı yal ız 
hu nokta uz r'nd mütal n et
mekt : 'e b1 k armadanın 

h u den 'k m mı olm sı ge. 
en hfıdi C\ c (1 · c r rı) 
e i im takmnl<t dırl r. Za

t n blh iik arnuıd nın birdenbi-
re silkinip, a •ni deniz mm n ala 

(Deva.mı: 5 lncl 1&J'fa4&) 



2 - SON TELGRAF 

MEVZU 

YOKLUGV 

En suya sabuna dokunnıı· 
yan mevzulardan biri de e
debiyat.. Selami izzet ıöyle 
dedi: 

- Yeni bir edebiyat anke
ti açılsa da, bir kaç gün yazı 
mevzuu bulmak aıkınt11ın
dan kurtulaak.. Zarar yok, 
mevzu çıkaın da, isterlerae, 
yine benim aleyhimde, a
daptasyoncu, diye, abp tut
sunlar .. 

Haydi, yok mu taliplisi?. 
Bir yeni edebiyat anketi aça· 
cak ceride yok mu?. 

GÔMLEK 

FIATLARI 

Gömleklere de nihayet a
zami kar niabeti kondu. 
Gömlek satan ti!ccar veya 
esnaf, eıı çok yüzde 30 kir 
hesap edecekler .. Meseli, 3 
liralık gömlek 390 kuruıa a
lınabilecek.. Fakat, on lira
lık gömlek bir hesaba göre 
13 liraya alınacak demektir. 

Fakat, biz, şahsen, çok 
gömlek değiıtirenlerden ol
madığımız için, gömlek fiat
larının fU veya bu ıekilde 
kararlaımasından tikaye\çi 
bulunmuyoruz. 
HAZIN BiR 

ARZUYA DAlll. 

Ajana telgrafları, hazin bir 
haber verdi: 

Rumen kıt'aları, Yugoslav· 
ya hudutları içindeki Rumen 
ekalliyetinin hak ve menfa· 
atlerini korumak maksadile, 
Yugoslavyanın Banat eyale
tine girmek istiyormuı ! 

Bu i.nda ne denir?. Eğer, 
Rumen kıt'aları, bütün Ru
men hak ve menfaatlerini, 
daima bu ıekilde korumayı 
biliyorlar idiyae, timdiye ka
dar nerede imiıler, acaba?. 
Hiç böyle bir koruma vazife
si fıraab çıkmadı mı? 

GAZETECiLER VE 

BiR NiZAMNAME 

Bizim gazeteci arkadqlar, 
geçen gün Basın Birliğinin 
İstanbul Şubesi Merkezinde 
loplanarak, gazetecilere ve
rilecek baaın kartı nizamna
me projeainin müzakereaini 
yapmıılar.. Rivayete göre, 
bu nizamname, gazeteci ar
kadqlara, bilhaua nakil va
~ıtalarında bir takım kolay• 
lıklar ı;ös terecek ! 

Fakat, yıllanmıı olan ni
zamname projeai, hali, ni
zamname haline gelmedi .. Ve 
t>u proje üzerinde alakadar
lar tetkikler yaptıkça gazete
cilere verilecek haklar da 
mütemadiyen azalıyormuı .. 

Bir arkadaı: 
- Deaene ki, dedi, proje 

tetkikleri biraz daha uzarsa, 
yalnız ccezai müeyyideler:. 
faab kalacak.!. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 33 

18 ıdıWf INl 

Palamut 
ihracatı 

Palamut mübayaası 
için Almanyadan bir 

hey'ct geldi 
Palamut ihracatımız son yıl 

içinde çok artmıştır. Bu ~b.eple 
bilhassa İzmir ve havalısınde 
fiatlar yükselmiştir. Almanlar da 
memleketimizden yeniden mühim 
miktarda palamut almağa karar 
vermişler ve bunun için bi= he~t 
göndermişlerdir. Bu hususta mü
zakereler yanılmaktadır. Di~er 

taraftan geçenlerde Almanlara sa
tılan zeytinya~lardan başka 350 
bin liralık prina yağı satılması i
çin Alman mümessillerile müza
kereler cereyan etmektedir. 

KCÇÖK HABERLER 

ViLAYET 11e BELEDiYE: 

* Florya Plajları mayısın birin
de açılacaktır. Müte:ıhhit bugün
lerde bunları tesellüm edecek!~. 
Plajlar açıldıktan sonra her kı -
sunda bir doktor, emanet memu
ru, müstahdemin ve tatl• su banyo 
mahalleri bulunacaktır. Büfe sa
yısı da çoğaltılacaktır. Mevcut 353 
kabim?nin sayısı 700 e çıırarılmıı
tır. Evvelce mevcut 97 beton ka
bine 152 ye iblağ ec.lilrri tır. 

* Müzeler Müdürü k:izle Be
lediye Fen Müdürü Nuri dün Mısır 
çarşısına !!iderek BalıkpaTan ka
pısı yanınr\akl eski han;:ı tarihi 
kıymeti olduğunu ve muhafaza 
edilmesi icabedeceğinı karorlaş -
tırınışlardır. * Fatihde Kıztaşında tıı:ihi kıy
meti haiz olan büyük sarnıcın 

muhafazası için Müzeler İdaresi
nin mümcaati ÜzE'rine Maarif Ve
kaleti tahs'sat göndermiştir. Be
lediye de burasını herhangi bir 
hava tehlikesinde sığınak olarak 
kullanmıya karar vermiştir. 

TiCARET 11e SANAYi: 

* İthalat tacirleri, Basrada 
bulunan ithalat eşyasının getiril· 
mesini temin için Mıntaka Tica
ret Müdürlüğüne müracaat etmir 
!erdir. * Şehrimize yeniden getirilen 
tenekelerin tevziatı için Ticaret 
Vekaletinden emir ve liste gelınif, 
dünden itibaren tevziata başlan
mıştır. 

* Dün İstanbuldan 300,000 li • 
ralık ihracat yapılmıştır. Bu me
yanda Amreikaya kitre ve deri, 
Filistine ve Almanyaya da tütün 
ihraç edilmiştir. * Altın fiatları dün biraz yük· 
~imiştir. Reşadiye altını 2770 ve 
külçe altın 370 kuruşa kadar çık
mıştır. 

MÜTEFERRiK: 

* Halıcıoğlunda mukim Yusuf 
isminde birinin 8 yaşındaki kızı 
Şükran bir arsada duvara çıkmak 
isterken düşmüş yaralanmıştır. * Üsküdar - Kadıköy tramvay
larına 13 kadın biletçi alınmıştır. 
Bunlar 25 - 35 yaş arasında afif, 
fakir aile kadınlandır. Hepsi yek
nasak elbise ve kasket giymek -
tedirler. Birkaç günlük tecrübe 
kendilerinden iyi istifade oluna
cağını göstermiştir. * Eğribel dağından geçen bi!' 
yolcu kafilesi müthiş bir kar fır
tınasına tutulmuş ve bunlardan 
biri ölmü.ş, ikisinın elleri domuş
tur. Beş hayvan da ölmüştür. 

KOLKO·LA 
Müellifi: Nizamettin NAZiF 

Rqlde doğru söylüyordu. Ha· 
ltikaten oıtun sınırlerınde de bıır 
hareket başlamıştı. Irı gcizlerın • 
de, ufukta dışı.ne gore bır erkek 

belirince, bebeklermden kıvılcım· 
!ar fışkıran o harıkutade gozlerın-
4e bir kaplan hır.,ı yanıyor gıbıydı. 

ft.~lz.anın üstüne saldırmamak i
çiıı kendini güç luttugu anlaşılı
yordu. Rezzan onu bir an tetkık 
elqıeğe katlanmış olsaydı, ı;,,sini 

kısmak ıam.ını ~cldiğlni belki an· 
!ardı. Fakat kadın o kad:ır ken -
dinden geçmışti ki, gemı öyl.e a
zıya alm!ftı ki onu incitmekten 
s.:.kımn~k şöyle dursun tecavüze 
~cçti: 

- Sanki senin Cavidandan geri 
bbr bir tar!ın mı vardır? Onwı 
yer-iAe seni kütüphaneye götti.r • 

müş olsaydım neUce değ4ecek 
mıydı? 

Hıddetıne rağmen Raşide gül· 
mekten kendlııi alamadı: 

- Tabıi deği§irdi - dedi • hiç 
olmazsa kuşu Perihana kaptır • 
mazdım. 

- Ya ne yaprdın? 
- Kendı:rne mal ederdim. 
- Ne dedın? 

- Kendıme mal ederdim de • 
elim .• 

Bu cevabın kııışılığı pek ağır 

oldu. Rezzan elıni kaldırdığı gıbl 
Raşidenin sura~tna indırdt. Sev
gıli muhibbesinın bu iltıfatı ırt 

kanıda büsbüt!ln kudurtmuştu. 

kendinden geçmiş bır halde aya
ğa kalktı ve olanca hırsı ıle Rez
zana yüklendi. 

~ 1 Günün meselesi: 

lf-lt*!MI Yalnız Halk Tipi 
--~~~~:t~~;.~~~:~;;: kundura yapılacak 
ajans telgrafını, uzun uzun düşü· 
ncrek okudum. 

Kiralama ve ödünç verme kanun 
layihau, Amerikan demokrasisi
nin çarkları arasında ve formalite 
süzge~lcrinden tamam 22 günde 
kurtulabildi. Ayan meclisinde 
müzakereler cereyan ederken, 
yardım için hazırlanan her nevi 
harp malzemesinin limanlarda, 
hatta vapurlara yükletilmiş bir 
halde beklediğini demokrasi cep
hesi radyoları, gazeteleri bnğırdı
lar, yazdılar, durdular. Onlara ba
karak, biz de, bu mühim yardım 
hadi,esine elıemmi)·etle işaret et
tik. 
Şimdi, ayda 1200 tayyare imnl 

ediliyor. İyi, güzel. 
Amma .. 
İşin bir amması \•a.r ki, bilhas5a 

şu son günlerde, mütemadiyen, bu 
•amma• yı düşünüyorum. 

Yine
1 

bu müzakereler esnasın .. 
da Amerikan yardımından bahse
dilirken, •bir •el gibi akacaii'ından• 
•dünyayı hayretler içinde bıraka
cağından. demvurulmuştu. 

Harp sahnelerinde işler kızış

dıkça kızışıyor. Bundan daha far;. 
la neyin kızışması bekleniyor, 
acaba?. 

Kiralama ve ödünç verme ka
nunu çıktıktan sonra, bu yardım 
selinin harıl harıl akacağını !Bn
nedcnler, doğrusu, şimdi biraz Ü· 

züntü içinde olsalar, gerek!. 
Bu i !er nedir, kuzum?. Akıl er

dirilemiyor, ves"eliim?. 

REŞAT FEYZi 

Bir hammaı elektrik 
~ cereyanlle 61dCl 

Üsküdarda Valdeiatik mahal • 

lesinde gazc.i Vahdetin evinden 

eşya çıkaran Mustafa oğlu Nuri 
ve Tevfik oğlu Ali isimlerinde 

iki amele merdivene sığmıyan bir 
karyola somyasını pencereden 
sokağa sarkıtırlarken somya, e

vin önünden geçen havai elek • 
trik kablosuna değmiş ve iki a
mele de cereyan tesirile derhal 

bayılmışlardır. Bunlardan Ali has

tanede ölmüştür. Diğeri kurtul • 
ımıştur. 

İki kGy halkıma 
açtıtı dlva 

Bakırköy civarındaki Resneli 
Osman ve Şamlar köyü halkı ta

<:"afından bir çiftliğe tasarruf için 
açılan davaya dün bakılmıştır. 

Dünkü celsede ehlivukufun za

rar ve ziyan raporu okunmuştur. 
Ehlivukufun bu raporunda köy -
lülerin binlerce lira olduğunu id

dia ettikleri za::ır ve zi:ı;.anın 67 
buçuk liradan ibaret bulunduğu 
anlaşılmıştır. 

Dava edilmekte olan Resneli 
Osmanın vekili mahkemeye köy
lülerin hepsinin birden dava et -

meğe haklar1 olmadığına dair bir 
iddia serdetmiş ve usulen her köy
lünün ayrı ayTı dava açması ica
bettığini söylemiş ve bu hısusa 

dair karar verilmesini istemiştir. 
Mahkeme, bu hususta karar ver
mek üzere davayı gelecek ayın 
yirmi ikisine bırakmıştır. 

Bu hakikaten zevkli bir kavga 
oldu. Sa~larıoın ve gözlerınin 
renklerınden endamlarının hat • 
!arına kadar vucutlerı bırbırınin 

zıddı olan ıkı kadın, hırçın çığ • 
!ıklar atarak bırbırlerıne saldır • 
dıtar. Çam yarması gıbi ıri Ra· 
şidenın kuvvetlı kolları narın ya· 
pılı Rezzanın J<ıvr:ık helme sa-

rıldı. Bu kollnrın tazyıkı o derece 
şiddHh oldu kı guzel Rezzan acı 
acı haykırdı. Fakat bu feryat, Ra
şideyı yumuşatmadı. Bılakıs bir 
kat daha hırslandırdı. Rezıanı ağ
rılarından bastırarak dızıistü çö
kerttı ve dermanı büsbutün ke
silen kadının üstüne ~ullandı. Ka
fasına, gtızüne, göğsüne rastgele 
vurmağa başladı. 

Rezzan bu umumf hücum kar
şısında şaşırır gibı oldu. İkı üç da
kıka kadar, hiçblrşey yapamadan 
bu yumruk sağnağı altında kaldt. 
Bır ikı yumruktan sakınmak içın 

gösterdiği ufak tefek gayretler 
boşa gıttı. Meyus ve ümıtsız bir 
ilrı kı1Taııması daha oldu. Fakat 
Raşıdenın baldıriarı vucudiınü 

Diğer tip imalat durdurularak 
bu tipten 1 milyon çift yapılacak 

1 d tetkik Tek tip balk ayakkabısı imalatı !arı muhtelif cephe er en 
için yapılan tetkikler gittikçe iler- olunmuştur. 
lemektedir. Ticaret Odasında bu Dünkü içtimada ilk hamlede 
iş için deri fabrikatörleri, ayak· 1,000,000 çift halk tipi ayakkabı 
kabıcılar Cemiyeti, Kooperatif, imali üzerine tetkikler yapılmış-
hususi firmalar ve Sümer Bank tır. Halk tipi ayakkabı imalatı 
mümessilinin iştirakile bir top - başladıktan sonra bütün diğer 
Jantı yapılmıştır. tipler imalatı duracaktır. Evvel! 

Ticaret Vekili Mümtaz Ökme· erkekler icin ve bi!Ahare kadın -
nin şehrimizde bulunduğu esna - lar için halk tipi ayakkabı imal o· 
da yakinen alakadar olduğu ve lunacaktır. 
direktifler verdiği bu mevzu ü· İçtimada deri fabrikalarile kun-
zerinde Ticaret Odası umumi ka- duracıların istihsal kudretleri ü-
tibi Cevat Düzenli dünkü toplan- zerinde kafi malumat toplamaları 
tıda izahat vermiş ,bundan sonra ve tekrar içtima yapılması karan 
bu meselenin tahakkuku imkan- verilerek nihayet verilmiştir. 

-~~~~~~ .. 
Dondan mahvolan 

meyva ağaçları 
Anadolunun bazı mıntakalarile 

civardaki bazı sebze bahçeleri son 
birkaç günlük soğuktan hayli mü
teessir olmuslardır. Müstahsiller 
büyük ateşler yakarak sebzeleri.ı 
donmasına mani olmak istemişler 
dir. Fakat buna rağmen bu yıl 
bazı mıntakalarda sebzenin 90k 
bol olmıyacağı tahmin edilmek
tedir. 
KİLİSTE 3 MİLYON LİRALIK 

ZARAR VAR! 
Kilisteki şiddetli soğuklar ve 

don neticesinde yalnız merkez -
deki sebze ve meyva ağaçlarında 
3 milyon liralık zarar olduğu te· 
essürle öğrenılm~tir. 

Şehir Tiyatrosu ıan
atkArlan Şarkta 
Anadolu Vilayetlerinde büyük 

bir turneye çıkan Şehir Tiyatrosu 
artistlerinden ı elen haberlere gö
re, temsiller çok büyük rağbet 
görmektedir. r:kip Adanadan Mer
sine hareket etmiştir. Orada üç 
temsil verecekler ve şarka doğru 
turneye devam edeceklerdir. 

Fakir talebeler için 
yeni tahsisat ayrıldı 

Evkaf Umum Müdürlüğünün, 

hazırlanmakta olan yeni sene bıit-1 
çesine Yurtlarda okuyan talebe - 1 
!ere yardım için tahsisat koydu
ğu haber alınmıştır. Bu para ile 
fakir ve muhtaç talebeye yemek 
verilecektir. 

Halle vapurlarında 
tadi14t yapılacak 
Denizyollan idaresi Haliç va

purlarını idaresine aldıktan sonra 
bunları esaslı bir şekilde tamir 
ve tadil edecektir. Vapurlann yan 
tarafları açılacak ve buraları yaz 
mevsiminde sıkılmadan oturula
cak bir hale getirilecektir. Haliç
deki vanur iskeleleri de tamir ~ 
dilecek tir. 

Basekl bastanesla
de bir yolsuzluk 
Haseki hastanesinin ambar me

muruna bir suiistimal ihban ü
zerine işren el çektirilmiştir. Has
tanenin bu memurunu kontrolle 
mükellef olan iki iıniri hakkında 
da ihmal iddia olunmaktadır. 

. . ""') 
--<: ADLiYE ve POLiS :::,= 
Zahmetsiz para kazanmak yo
lunu bulan açıkgözün marifeti 
Dlnya kız ve erkek l.DlverslteWerl mec

muası bir tirli niçin çıkmamı' 7 
Dolandırıcılıktan müteaddit sa

bıkası bulunan ve son defa bir ay 

kadar evvel bir suçundan dolayı 
mevkuf iken tahliye olunan Mah
mut Saim dün yine yeni bir suç
dan dolayı yakalanmış Adliyeye 
verilmiştir. 

Açıkgöz dolandırıcı, bu defa da 
<Dünya Kız ve Erkek Üniversite
leri :\l.ccmuas" adında bir mec -
mua imtiyazı almış ve muhtelif 
vilayetlerd 25 er liraya aboneler 
kaydetmiştir. Bundan başka mec
muasını sattıracağı bayilerden, 
tahsildarlığa, katipliğe, hademe • 
!iğe alacağı adamlardan da kırkar 
lira denozito almıstır. Tabii mec-

öyle makaslamıştı ki bu debe • 
leme de bir netice vermedi. O 
zaman kazaya rıza gösteriyormuş 
gıbi bir teslımiyeti oldu. Bu hali 

biri görmüş olsaydı Rezzanın eler 
tutar yerı kalmadı, ha pes etti ha 
pes edecek derdi. Fakat işte ne 
olduy a bu anda oldu. Raşıde, bir
denbire acı bir feryat kopardı. 

Yumrukları çözüldü, ellerını ka
sıklarına götürdü. Rezzan, sağ dizi 
ile, üzerine abanmış olan hasmı
nın kasıklarına merhametsızce 

vurmuştu. Pek nazık bır yerinden 
incinen Raşıdenin şaşalamasından 
derhal istıfade etmekte de gecı.lı:
medı. Tam burnunun ortasına Oır 
yumruk yerleştirdi. Bunu bir i· 
kınci yumruk takıp elti ve aka
binde Rezzan, Raştdenin o canını 
kara saçlarını iki ~!ile kavrayıp 
kıyasına çekmeğe baş!odı. Kasık
larından burnuna, burnundan saç
larının dıplerıne sira:yoet eden bu 

umumi taarruz, derakap, biran 
evvel kımsenin umamıyacağı bit 
netıceyi verdi. Rezzan bır yılan 

gıbi kıvranarak o kıvrak belli vil· 

mua çıkmamış ve Mahmut Saim 
de şikayet üzerine yakalanmış -
tır. Hala postaneye yüzlerce lira
lık havaleler gelmekte devam et
me]ttedir. 

Mahmut Saim dün sorguya çe
kildiği Birinci Sulh Ceza Mahke

mesinde, mecmuasının bütün mu
amelesinin yolunda olduğunu, hat
ta istenirse Ticaret Odasındaki 

sicil dosyasının tetkik edilebile -
ceğini söylemiş, fakat bakim: 
•- Biz senin Ticaret Odasındaki 
sicil dosyanı bilmiyoruz, amma, 
Adliyedeki dosyanı biliyoruz ... 
diyerek kendisini Birinci Sorgu 
Hakimliğine reslim etmiı;tir. 

eudünii Raşidenin bacakları ara
sından kurtardı. Doğruldu. Ka • 
nepe üstünden kaptığı çantasını 

Raşidenin kafasına indirdi. İri ka· 
dın, can acısile acı bir feryat da

ha kopardı. Fakat bu sefer acıma· 
mak sırası Rezzana gelmişti Sol 
elile kadının gür saçlarını tekrar 
kavradı ve sağ elındeki çanta ile 
kafasına vurdu, vurdu, vurdu. 
Öyle kıyasıya vuruyordu ki az 
evvelki merhametsiz haline rağ

men Raşideye acımamak elden 
gelmezdı. Nihayet çanta parça • 

landı. Elinde yalnız fildişi sapı 
kalmıştı. Onu bir tarafa fırlattı. 
Kendi de bir koltuğa yığıldı. 

Raşide, saçları darmadağınık bir 
halde yere uzanmış, yarı baygın 

bir halde inliyordu. Alnı birkaç 
yerinden sıyrılmıştı ve :./!lıyordu. 

Onu; bir dakika kadar. lakayt 
ve duygusuz hır bakışla seyrettt. 
Sonra kendi sln:rleri de boşandı. 
O da ağlamağa başladı. Bu glla 
yaşları, odanın, l'vvelA gülünç, 
sonra heyeca.n.lı olan manzara.sına 

Şişlinin 
imar işi 

Hazırlanan progra· 
mı n tatbikine ya • 
kında geçilecek 

Belediye Reisliği Şişli, Meci • 
diye köyü ve civarının ima.:-ı içm 
hazırlanan programın tatbikatına 

yakında g~ç11'eği kararlaştırmış -
tır. Taksim - Şişli yolu da bu me
yanda asfalt olacaktır. 

Hürriyetiebediye tepesinin tan
zimi için de bir plan hazırlanmış
tır. Hürrıyetiebediye parkının et
rafındaki yüksek parmaklıklar çı· 
karılacak ve yerine daha alçak 
parmaklıklar yapılacaktı:. Ana 
caddeden parka giden geniş yol da 
asfalt olarak inşa olunacaktır. 
Parkın içi ve etrafı da tanzim e
dilecek arka tarafına a.ğaçlar di
kilecektk. 

Yeni tramvay 
tarifesi 

Tramvay İdaresi, tramvay se
ferleri için yaz tarifesi ha.z:ırlama
ğa başlamıştır. 1 hazirandan iti
baren tatbık olunacak bu yeni ta
rifeye göre gece seferleri kış ta
rifesine nazaran daha geç niha -
yetlenecektir. 

Darülacezede tas• 
fiye yapılacak 

Darü15cezenin kadrosu 800 ki
şilik olduğu halde son günlerde 
müesseseye 1100 kişi alındığı gö
rülmüştür. Yer dar oldtıl!\ından 
bunların a:asında bir tasfiye ya
pı.acaktır. Çocuklar kısmına da 
badema yalnız anası, babası olmı
yan çocuk!ar gönderilecektir. 

19 Mayıs şenlik· 
leri hazırhğı 

Mekteplerde 19 Mayıs hazır • 

Iıkları ba• lamıştır. Aynlan tale

beler haftanın muayyen günle -
ırinde mekteplere gelerek 19 Mayıs 

şenliklerinde yapılacak hareket
leri idman deceklerdir . 

19 Mayıs Bayramı bu ytl An
karada büyük merasimle kutlu

lanacaktır. Şehrimizdeki mektep
lerden seçilec~k birçok gençler de 

Ankaraya gönderileceklerdir. 

Yeniden otomobil 
lastiği getirildi 

Son günlerde hariçten şehri -
mize 1500 otomobil lastiği gelmiş
tir. Bunlar gümrüklerde bulun -
maktadır. İhtiyaç sahiplerine tev
zii için Ticaret Vekaletinden 
müsaade beklenmektedir. Birkaç 

gün evvel şehrimizde bulunan 
Ticaret Vekili Ankaraya döner 
dönmez bu işle meşgul olacağını 

\•ade: tiğınrle.ı bugünlerde tevzi 
emri lıckknmektedir. --Amerlkadan kllıt 

satın abnacak 
Amcrikadan büyük bir firma 

şehrimizdeki alakadarlara müra -
eaat etmiş ve her nevi kağıt gön
dermek istediğini bildinniştir. 
Şehrimizde kağıt ithalatçılan der
hal bu firma ile temasa geçmiş -
]erdir. Yak•nda mühim miktarda 
muhtelif kağıt getirilebileceği. ü
mit olunmaktadır 

·-.. 
§İmdi birkaç dıunla hüzün serp -
miştl. Maamafih Raşidenin bit • 

kinliğl de, Ren.anın ağl&ması da 

pek uzı!n sürmııdJ Uç !;eş dakik~ 
sonra Raşidenin sesi işılildi: 

- Off ... Başım .. Sen hiç de P· 
.kadan anlamıyorsun?. 

Rez7.an şakrak bir kahkaha at
maktan kendıni menedemedi: 

- Ay! Kafama indirdlğin o 

yumruklar hep çaka mıydı? Az 
- Belki biraz fazla vurmuı o

labilirim amma ... Ben hep elle -

rimle vurdum. !nsanıu kafasına 

çanta· indirmek pek katı yürek • 
Iilik doğrusu. 

- Bir benim ellerime bir de 

japon Hariciye Nasın 
tarafından Avrupaya yap 
Sovyetler Birliği ile bir . .ııı 
nın temini idi. japonya, li~ 
yahatin en ehemmiyetli 
ta iltihak ederek harici si 
bu yeni veçheyi verdiktell 
Sovyetlerle böyle bir aD. 
imzalamıya büyük ehcnını 
fetmişti. Sovyetlcr Birliğloif 
pakt ortakları karşısındalıl 
yeti japonya için daima • 
mevzuu olmuştur. Çünkii 
Ier 1939 ağustosundan 500111 

rupalı ortakların faaliyetiD• 
lıikayt ve hatta on zaınanl 
dar sanı.imi bir bitaraflık oı 
za ettikleri halde, Uzak ·~r 
ponyanın vazifesini zorlaştı 
siyaset takip etmekten 'uı 
mişlcrdi. Bu ~:ırtlar altmda 
ya, ü~lü pakta iltihak • 
hem İngil!ereyi ,.e Birle ·ı. 
rikayı kışkırtmış, h•m de . 
lcr Birliği ile milnasebcllor~ 
zim edemediğinden diğer ild 
ğına nazaran daha nazik bit 
yete diişmüş bulunuyordu. 

İşte Moskovada imzalııııJ' 
taraflık paktı ile japonya 
eylilldenberi ütihdaf ettiği 
varmaktadır. Bu pakt ile: 

1- Her iki taraf da d" 
toprak bütünlüğüne bünııe' 
meği taahhüt etmektedir. 

2- Bu devletlerden biri, 
bir devletin veya devletleriıl 
hareketlerine maruz kala~ 
sa, diğeri bitaraflığını m 
etmeği taahhüt etmektedir. 

3- Sovyetler Birliği MaD 
dak.i japon nüfuzunu ve bi 
bil japonya da Mongolistd 
rindeki Sovyet nüfuzwıa t 
tadırlar. 

Sovyetler Birliğinin Çin 
• &eti üzerinde bu anlaşmanın 

bir tesir husule getireceği 
gelen ilk sualdir. Gerçi ge~ 
!aşına ve gerek bu anlaş~ 
kında Sovyet - japon gase 
tarafından yapılan nevi~-, 
noktaya temas etmemektedit:_.; 
kat hükmen Çinlıı birer .... ~ 
olan Mançurya ve Mongo 
üzerinde Çine sormaksızın y• 
bu anlaşmadan sonra. Sovye. 
bu memleket hakkmdn esi<• 
dım politikasını takip cdec 
şüphelidir. Uzak Şark yeni 
mınıo kurolmasınn baş1ıra 

teşkil eden bu vaziyeti bet 
etmedikçe japonyanın So\')·e 
bir anlaşma imzalaması da 
yakın gelmez. Paktın Çunkl 
uyandırdığı menfi intıbaa ~ 
kılacak oluna Çinlilerin bu D 
da hayal inkisarına uğrııd 
anlaşılmaktadır. 

japonyanın pakt ile elde 
en büyük htifnde hudur. 
bir istifade de Birleşik AU1 
ve İngltereye kar ı vaziyetini 
Iamlaştırmasındadır. Filb 
Sovyet endişesinden kurtulııt' 
ponya, şimdi İnı;iltere ve Bit 

Amerika ile enAlşcsiz karııla 
lir. 

Sovyetlerin kazançlarına 
ce; bu de Avrupadan gclebiljl, 
tehlikeleri daha az endiıe il•~ 
ıılamak imkanının elde edil~ 
ıelilinde hulasa edilebilir. so·1 
ler için bu tehlike bugün ~ 
Almanyadan gelebilir. Bu ttıl 

[ göre, pakt bir bakımdan Aın~ 
7ı istihdaf ettiği gibi, bir b~ 
elan da Almanyayı istihdaf e~ 
tedir. Hatta bu paktta japonY J 
tiçlü pakt ile giriştiği taahbiltl /. 
tearuz teşkil eden bir nokta "J.. 
mek de mümkündür. Çünkli I 
Sovyetler Birliği Almanya .-' 
harbe tutuşacak olursa, i•P"""ı 
yeni imzaladığı Sovyet p~IJ J. 
bitaraf kalmalıdır. Halbuki,..,, 
pakta göre, Almanyaya Y ~ ,..!# 
etmeli idi. Sovyetler Birliıı:, 
aylardanberi, japon paktını ~ 
lamayı reddettiği halde buıı' 1 
sırada muvafakat etmesi, ~ 
paktın şümul ve manasmı eli 
izah eden bir vaziyettir. I 

kendi ellerine bak! Seninkiler el ı 
değil topuz! İnsan seni bu yap 
kadar odun kesmiş sanır. 

Bununla beraber bu paktın~ 
manyaya karşı ve AlmanY-_,_ 
muvafakati alınmadan imıal':;,I. 
ğı da iddia edilemez. Gerçi Al ;J. 
ya Avrupa cephesinden z• ;J 
görünilyona da japonyayı AJfl ıl_ 
ka karşısında takvi e edereğlıt;JI 
Pasifik ve Uzak Şark cephesi il 
karlıdır. Almanya bu pakttan 
ğan kin ve zararı ölçm07 ve 
tarafını daba ağır ııördilifl• 
bnııa muvllfalrat etmlftlr. 

- Ellerim o kadar kaba de
mek? Evvelce böyle söylemiyor
dun amma ... En hoşa giden yeri-

min ellerim olduğunu bana bin 
defa söylediğini hatırlıyorum. 

(Azbml Tar). 



~A HARBiNiN 
İ NE.SELELERİ 

veyiş bahsi .• 
~n: ALİ KEMAL SUNMAN 
<l"lenmiş birer .kaide _gib~ 
edilen sebep ile ııetıcesı 

kit ayatl görülen hü~üml~r 
Bunlardan çoğu hıç mu
kabul etmez diye bellen

Fakat ~u vekayi ve hadi5at 
de münakaşa cdilemiyecek 
et olmasa gerek. llu müla-
batırlatan da şu giinlerde 

1in vaziyetinin çok mevzuu 
Jlmekte olmasıdır. Ortada 
~i hükiimler var. 

Süvenin Taziyeti ba
pn müflriil olabilir. Buna 
aaklamıya lüzum yok. Li· 
kin lüzumundan fazla 
büyütmemek serek •• 

yordu. İstikbalin neler bazırlıya
bileceği hesap edilirken daha zi-

ya matbuatında muhtelif 
den Süveyş bahsi vakit va- ı 
elenmiş, sonra yine bir ta
rakılmış, bu sefer yine sü-
l geçmiş bulunuyor. Orta
htelif zaviyeden yürütül
ıütalealar. Mesela İngiltere 
lveyşi elden çıkarmanın bu 
kaybetmek olacağını ileri 
de acele edenlerin bulun-

. yade bedbin olarak iyi ile kötü a
rasında br müvazene yapmak ik
tiza ediyordu. Onun için Süveyş 
meselesinin ileride neler arzede
ceği de böyle düşünülmüştür: Yıl
dırım ve topyekun harbi ile mih
ver devletleriııin Sfü:cyşi ele ge- . 
cirdikleri ve malum kanala hakim 
~Iarak artık ingiliz imparatorlu
ğunun en mühim geçidini tuttuk
ları farzedilmiş, fakat bunun İn
giltereyi ve İngiliz imparatorluğu 
aleyhindeki büyük bir harbi kat'i 
zaferle bitirmek demek olmıya
cağı netice'>ine varılmıştır. Çünkü 
mihver tarafının muvaff akiyetleri 
ne kadar seri olursa olsun bu mu
vaffakiyetlerden alacağı semereyi 
temin için bir zaman geçmesi za
ruridir ki muayyen olmıyan o 
müddetten istifade edecek taraf 
İngiltere olacaktll'. 

ı şaşmamak lazım geliyor. 
dünya yüzünde cereyan e

•llerin münakaşa kabul et-
olmadığına göre Süveyf 

fe böyle birbirine zıt fikir
ürütülmesine sebep olmak
i kalmıyacak. 
t SUveyş meselesi daha 939 
çıkmadan evvel, efkarda 
arak bir serinkanlılık mev-
n Avrupalı askeri miltehas-
\ he rsuretle tetkik edilmiı 
stakbel yıldırım harbinde 

1in ne olması ihtimalleri 
ilmiiş, yazılmıştı. Mürlakbel 
n harbi meçhul değildi. 
· devletlerinin neye hazır· 
'arı hele Almanya - İtalya 
ndan sonra tamamile an
•l', meşhm Ludendorfun va
i yerine getirmek için şlm
manyanm nasıl çalıpcaiı 
·vvel görülfiyordu. 
n harpte Kayser Almaa
. mağlG.p edlmesini hir tür
nedemiyen General Luden
,Jecek harbin yıldırım har
ağuıı ve A vrupadan siya· 
kada Almaıi düımanlanna 
ubenia indirileeeiini söy· 

Ludendorf bugünleri ıör· 
öldü. Batti 939 harbi Av· 
t'asında geçen sene Luden
da wadujundan ltüyük bir 
vermiş ola)'orda: l'rPll yr
Umanyanın irili ufaklı ko
tşusu hep işgal altma rdrdi. 
tere kılıyordu. Britanya &• 

a taarruz teşebbüsleri akim 
aa sonra indiz impara· 
na en büyük darbeyi Afri· 
dimıek vardı. Gelecek yıl· 
ıarbinin neticesi mutlaka 
la elde edileceği fikrinlle 
:ıden4orfun vasiyet.iııia o 
imdi hakikat sabuıu ~
ak isteniyor olacak. 
vşin ehemmiyeti inkar edi
İngiliz imparatorluğu içn 
im yol.. ve saire gibi mü· 
!lrı tekrar etmek hem müm
m de bualan isbat için de
!k çok. Uldn Süveyfin e
•etl mtlnakap kabul et-

keyfiyet değildir. Bunu 
.;ok evvel miinakaşa etmiş 
ver devletlerinin Süveyp 
ekleri bahsi Uzerintle çok 
lardır. italyanın donan· 
Akdenizde ve hava ve b· 

.su ile de Afrikada çek iJ
receği farze~ilerek Alman
ıöyle hir müttefikten bil
Jrika kıt'as.ı için beslediği 

tahakkuk ettirmekte ne 
difade edeceği düşünülü-

lilll ROMAN: 116 

İşte Avrupalı askeri muha.rri.r
Jerin Silveyş meselesini tetkik e
derken harpten evvel ~ ürüttükloe· 
ri mütaleaJar bu merkezde idi. 
Kaldı ki İngiltere Süveyşin mü i' 
faası için kaç senedenberi meŞl[UI 
olmuş, Jizım gelen tertibatı ahıııt· 
tır. O zaman yürütülen mütalea· 
lara bugün ilave edilecek bi.r ıey 
varsa o da şudur: 
Süveyşin vaziyeti miişkül ola

bilir. Bunu saklamağa lüzum yok. 
Lakin bunun ehemmiyetini lü-u
mundan fazla büyütmemek gerek. 

·ı, Ve I,,; Anyanlar, 
~- temenni· 

hlI .,. ıniflcliU• 
Genç bir resıam it anyor 
«İstanbul Güzel San'atlar Akademi

sinde tahsil etmekteyim. Geçim vazi
yetim iyi değildir. Mektebimiz bir kaç 
güne kadar tatil olacağı !Çin tatil müd
detince, verilecek iş müsait istı tahsil 
devresinde de öğleden sonralan çalış

mak üzere bir iş arıyorum: Gayet iyi 
resim yapar, tezyinat, afiş, dekorasyon 
bilirim. .Evlerde resim, eliPtri hocah
juu tıercib edeceiim. İl verecek olan 
sayın kimsnin ıu adrese mektupla mü
racaatlannı beklerim. cBeşiktaı, Ci
bannllma mahallesi, Akdoğan cadde
si, Gazi Refik aokak No. 47 Necdet.> 

·Genç bir kız it anyor 
yazısı eayet dilzgün, ortamektebin 

7 Jncl sınıfına kadar okumuş afif, genç 
bir kız ailevi zaruret icabı olarak ka
naatkar bir ücreile müsait bir il ara
maktadır. LQtten tekl,if sahiplerinin 
Son Telgraf Halk siltunu K amiran ru
muzuna mOracaatlan rica olunur. 

Açık ı, ve memaıiyetler 
Zonguldak sağlık teşkilatında çalıf· 

tınımak üzere 6-0 - so lira &)'lık Qc

retle sıhhat memurları ve '10 • lira 
aylık ücretle de llç , hemşire aranmak-

tadır. 
Şehrimiz posta idaresi ortamektep 

mezunlarmdan en apğı 30 78Ş1Dda 
memurlar alacaktır. Müracaat ayın 21 
inci günü aki8J1111Ul kadard~r. Er~urum 
Belediyesinin 60 lir aylık ucretlı Ayar 
mem~rluju, Çanakkale Bel_e~iyesini_n 
170 lira Ocretll Başmakinlstlığı, . ıooy-

ücretli elektrikçiligi ve 70 !ıra ilc
~:W bir motör tamirciliji münhal· 
dJr, 

Ce1en Mektuplar 

Ba an N. D. _ Kasımpaşa ve Ga-
Y • iki. er )atada iki müesseseden sıze JI v -

me teklif mektubu gelmiftir. Acele al-
wrınanız nıercudur. 

en de Seveceksin I 
Yazan: ETEM İZZET BENiCE_ 

enin gibi detil. Kulağına 
lniil iailtilerini duymasını 

çeke çeke: 
şke ben de sizin gH.i ela
nı. 

a, devana ettim: 
n de o da 'hekarsınız. Bu 
... ea elltette ki samanlık 
alur. 
eyi hu sö7.iim sanki birtlen
ı, birdenbire bızlaa4trch: 
~ çek seviyerunı, Lôtfiye .. 
ılil Necip Rasıl ltir çtlam
'li seviyor a, lteu de o•tt iy
orunı. Halil Necibi ö-t'Rek 

orta) a koyunca sa ırını ki, 
ıla h içbir şey siylemek is-

ıbyorumc 

Dedim, sordum: 
_ Nasıl açıldın doktora?. 

_ Bu çok garip oldu. 

Diyerek devam etti: 
- Onu müthiş bir çılamlıkla sev: 

d
. ~. . ..,.08 siylemiştim. Fakat bu 
ıgımı ..... . 

lair taraftı biı' sevıi idi ve.. dik-
tera bunu anlatmayı "imkansız bu
luyerlium. Günlerim hep 1'u11a ~ 

t . E sen çıhlırare araınakla geç 1• n 
cak bir bale geldim. Ne uyku u
yuyabiliyor, ne okuduğumu anlı· 
yahiliver netle yaf!Yaltil"yo.rdum. 
Son ı;ir ;Y içinde kilom da çek 
diişınüştü. 

Et son lrararum verdim. Gidip 
doktora herteyi ltirer b' rcr a in
taca un .. dedim. Tıpkı Halil Ne· 
c ean sana YQtıta piti. 

il 
Yeni IEfra '1'8ZIJ8U 
latanbalıın tahliyai için 

lıükiımet tarafından ilk ted
birlerden aonra, ortaya bir 
yeni hukuki mesele çıktı. A
nadoluya gidenlerin bUTada 
l,~raktıkları evler var. Eğer, 
bu vatanclaılar, bu evlerde 
kira ile oturuyorlar idiyae, 
kontrırat vaziyeti ne olacak?. 
Kira vermekte devam ede
cekler mi, etmiyecekler mi?. 
Şu dakikaya kadar mevcut 

ve mer'i kanun ve mevzuata 
nazaran, kiraların tıkır tıkü 

ödenmeai lazımdır. Hüku
met, bu huauata her iki tara
fın da mağdur olmamaaı için 
bir takım idari tedbirler alı
nacağını bildirdi. Bazı hu
kukçular, kiranın ödenmeai 
icap edeceğini aöylüyorlaJ'. 
Çünkü, tahliye mecburi de
ğil, ihtiyaTidir. Bazı hukuk
çulara göre ise, kiralaTın ö
denme ıekline dair yeni mev
zuatı kanuniyeye ihtiyaç var
dır. 

Herhalde bilmeliyiz ki, 
devlet, bu nazik meaeleye 
dair etüdlerini yapmaktadır. 
Eğer, iı, bir kanun meaelen 
iae, lüzumu olan lıanun çılıar
tdacak ve hiç bir vatandQfın 
hakkının zıyaına meydan ve
rilmiyecektir. Binaenaleyh, 
teltifa düflJIİye mahal yoktur. 
Ancak, fU dakilıada, bütün 
kiracılar, kiralarını ödemek
le mülıelleltirler. 

BORHAN CEVAT 

tT•:irl!Jil(J) 
Dolan ÇOCÜ 

-1-
Bir annenfn cloturma zaman1a

mda memelerinde aüt peyda o
lursa da, bu ıüt ancak csüt ha
rareti> denilen zamanda bollaşır. 
Bu zaman .ıse. doğurduktan S011ra 
36 llA 60 saat sonra başlar. 

l'alı:at ~ğu süt gelmeııine in
tizaren, be.klettlrmek te doğru 
değildir. Bir çocuk doğduktan son
ra, annesini biT kaç saat istirahat 
edince s{ıt emmiye ba:ılar. sut 
gelmesini beklemek çocuk için 
beyhude bir yorgunluk hasıl eder. 
Yalnız memenin çocuğa verilmez-
den evvel, ucunun biraz şekerli 
su ile ıslatı.lmuı .fa7dalıdır. An
ne meme verirken, kucağına al
dığı çoculUnu bumundan kolay
lıkla nefes almasına müsait bir 
vaziyette tutmalıdır. Bunun için 
çocuğun yüzilnU tamamiyle me
meye kapatmıyarak, biraz açık 
tutmak iktiza eder. 

Bu sebepten annenin oturmuş 
b ir halde çocuğunu emzirmesi sa
ir vaziyetlerden daha iyidir. Sair 
vaziyetlerde çocuk iyi nefes ala
maz, meme de ememez. 

Bir anne bir emzirlşte meme
lerinin ikisini de sıraya koymalı
dır. Birini bir defa, diğerini de 
bir ba ka defa için saklamamalı

dır. Çünkü bir memenin havi ol
duğu sütün miktarı çocu u tama
mlyle beslemiye kifayf't e tn1cz 

- Yani kalkıp doktora mı git 
tin?. 

- Evet. 
- Nasıl yapabildin?. 
Bunu derken müthiş bir hayret 

duyu~ ordum, Halbuki ,o çok tabı; 
ve sakindi. 

- Ba .bayağL. 
Dedi, devam etti: 
- Hergiin kendi kendimi yiye

rek eritmektense bir giin herşeyı 
gözönüne almak şüphe yok ki da
ha iyi olacaktL Aldım başımı git
tim. 

- Has.taneye mi?. . 
- Hayır_ evine gittim. Bir ak-

şamdı. 

- Doğrudan doğruya doktora 
setti seviyoru1n mu dedin?. 

- Evet .. 
- Nasıl .karşılatlı?. 

- İlkönce hayret etti tabii. S&n-
ra, senin Halil Nl'cihe nasihat et
llM!n gibi o da bana naı;ihat etti. 
Fakat ben z' , a relerimi \e onun 

"ndck' t irimi o lrndar sık

arlhrdını ki şimdi 

MAHKEMELERDE: 
Eloğlu insanın gözün
den sürmeyi çeker 
" Kela yını bulsalar, ciğerini çalar
lar da farkında bile olmazsınız!,, 

... -.E~Yazan: BGIBYiN BIBÇIT =ı--
Şalvarı, başındaki yazması, ar

kasında sallanan ikiye ayrılıp ö· 
rülmüş saçları ve tango rengi 
bülüzü ile, tam, em bir falcı 
tipi idi. Belki aransa, koynunda 
bakla torbası da bulunabilirdi. Bir 
elinde, ayakları bağlı üç tavuk, b ir 
elinde de birkaç maşa ve saç ayak 
vardı. 

Onu Adliyeye getiren mahalle 
bekçisi: 

- Şöyle yürü kız! dedi .. Dur 
burada .. . Biraz dur bakalım. Şim
di çağırırlar. 
Arkalarından gelen dört bet ka

m da, orada, onların yanında 
durdular. 

Orta yaşlı, orta boylu, kıranta, 
sevimli bir mübaşir, bekçiye: 

- Bekçi baba.. Getir bakalım! 
dedi. 

Bekçi de, getirdiği falcı tipin
deki kadına: 

- Haydi yürü .. dedi. Elindeki
leri şuraya bırak. Tavuklar bağlı, 
kaçmazlar. 

- Ya birisi alırsa? 
-Kim alır canım buradan? Bu-

rası mahkeme.. Mahkemeden de 
es va çalınmaz ya? 

- Eel0ğlu, insanın gözünden 
sürmeyi çalıyor. Kolayını bulsa -
lar, karnından ciğerini çalarlar da 
haberin ohnaz. 

- Haydi.. Çok söylenme &! yü
rü bakalım .. . 

Şalva:-lı, başı yazmalı, saçı ör
gülü, falcı tipindeki kadınla ora
da bekliyen dört beş kadından bir 
tanesi hakimin karşısında durdu
lar. Hakim sordu: 

- Adın,, babanın adı, nerelisin? 
Kaç yaşındasın? 
Kadın cevap verdi: 
- Adım Hatun .. Babam Şaban .. 

34 yaşımdayım.. Sıvashyım. tıAJı.. 
Diğerine sordu: 
- Adın, babanın adı, kaç ya

şındasın, nerelisin? ve saire .. 
Şalvarlı kadın cevap verdi: 
- Adım Beyaz .. Babam Arif, 

26 yaşındayım .. İlah .. 
Dava evrakı okundu .. Davacı ka· 

dın davasım anlattı: 

- Tavuklar tahtaperdenin ara· 
lığından, arka taraftaki arsaya 
çıkmışlar. Arsada bir gürültüdür 
koptu. Tavuklar, etinden et kesili
yormuş gibi, ciyak ciyak bağın -
yorlar. 

Mutfakta köfte yapıyordum. El
lerim vıcık vıcık kıyma ~erisin<ie. 
Bahçeye fırladun. Tahtaperdenin 
aralığından baktım. Bu kadın, ar
sada tavukları köşeye sıkıştırmış; 
ikisini yakalamıs.. Ayaklarından 

tutuyor.. Üçü11<Jüsünün kanatla
rını da eline geçirdi.. Alıp gide -
cek. Tahtaperdenin aralığından ba
ğırdım: 

- Hişt kadın! Tavukları ne -
reye götürüyorsun? Bırak onları! 
diye. 

Sanki ona değil .. Gözümün ö
nünde, uçkur gibi bir bezle ta -
vu kların ayaklarını bağladı .. Aldı, 
gidiyor. Bahçenin arsaya kapw 

- Onunla "vlenecek misin?. 
Ben bu suali sorunca Naciye 

birden ürktü ve .• uzun bir tered
düt vakfesi geçirdi ve •• cevabı da 
zayıf oldu. 

B lmiyorum. 
Kendisi de revabının zayıflığını 

anlamış olmalı ki: 
- Şimdi ben yalnız onun heni 

sevmesile kendimi teselli ediyor 
maddi ve mane,·i do gunluğum~ 
hissediyorum. Ba ka bir şey dü
şündüğiim yok. 

Hu cevap beni tatmin etmedi 
doğrnsu .. Birden içimdt.' ona karıı 
bir acıma hissi hasıl oldu 

- Ya\'rucuğum tabii senin hu
<;usiyetine miidahaJe etmek bana 
düsıncı. Fakat, hatalı bir yolda 
yürdtiğiinii hissediyorum. 

Dedim itan~ ettim: , 

- Genç bir kızsın. Yalnış bir 8 • 

dun bütiio isl il lı n lini mahveder. 
Bu nokta) ı g i.izo nde bulundur
man hiçbir zaman için zararlı ol-

nıaz. j 
Bana kızmad ı h idde t etm di, 

ancak soğukkanlı bir dti i"ucenin 

yok. Sokak kapısına koştum. Yel
d irmesiz, başörtüsüz sokağa fır -
la<lım. Bu da, köşeyı dönmiif: 

- Maşa var .. Besli semiz ta -
vuklar var! diye bağırıyor. Hem 
de, hızlı hızlı yürüyor, Köşeba -
şmda bakkal vardır. Süleyman a
ğa . .. Ona seslendim: 

- Süleyman ağa .. Süleyman a
ğa .. Tut şunu! Bizim tavuklan gö
türüyor! dedim. 

Süleyman ağa koştu, yakaladı. 
Tavuklarım da, burada dışanda
dır. 

Hakim, Bey aza sordu: 
- Bak .. Söylediklerini duydun .. 

Ne diyeceksin? 
- Yalan l?fendim .. Hepsi yalan .. 

Tavuklar, benim kendi tavukla
nm .. Kocam maşa, ıskara, saçayak 
yapar. Ben de tavuk yetiştiririm. 
Yumurtalarını satarım .. Tavuklan 
satarım. Iskara, maşa satarım .. 
Geçiniriz... Tavuklar bunun de • 
ğil, benimdir. 
Davacı atıldı: 
- A, a , a, a!. Şuna da bak M

le... Göz göre göre tavuklarımı 
kendine mal etti. Ayol; o tavuk
ların benim olduğunu bütün dün
ya bilir. 
Haklın ihtar etti: 
- Siz susunuz.. Sorduğumuz 

zaman söylersiniz. Ey, Beyaz .. De
mek, tavukla:::- senin tavuklarındı. 
Satmağa çıkarmıştın, öyle mi? 

- Evet efendim .. Kendi elimle 
yetiştirdiğim tavuklar .. 

- Peki.. Otur bakalım da şa· 
bitleri dniliyelim .. Çağır bakalım 
şu bakkal Süleyrnanı . .. 

Bakkal Süleyman geldi. Beyaz 
elinde tavuklarla giderken Hatu
nun kendisine seslendiğini, koşup, 
Beyazı elin<le tavuklarla yaka -
ladığını söyledi. Hlkim: 

- Bu tavukların Hatunun ol
duğunu biliyor musun? dedi. 

- E~ efendim.. Biliyorum. 
Tavuklar Hatunundur. 

- Tavuklar burada mı? 
:Mübişir: 
- Evet.. dedi. Dışarıda .. 
- Getirin bakalım... Tavuklar 

getirildi. Hü:im Süleymana tek· 
rar sordu: 

- Hatunun tavuklan bu ta • 
vuklar mıydı? 

- Evet.. Bunlardı. 

Mahalleden üç dört kadın da 
c;ahit olarak <J inlenildi Beyazın 
tavukları götürürken yakalandı
ğini söylediler. Hepsi de yemini 
billah edip: 

- Bu tavuklar Hatunıındur .. 
Nasıl bilmeyiz efendim?. Komşu
muz ... dediler. 

Hakim, kararı tefhim etti: 
- Beyaz... Senin bu tavı* -

!arı çaldığın anlaşılıyor. Dört ay 
müddetle hapsine, mahkeme mas
rarfını da ödemene karar verdik. 
Tevkif de ediyoruz. Hatun! Sen de 
tavuklarını alacaksın .. Haydi ba
kalım. 

Bekçi, dışanda beklet de, tevkif 
müzekkeresini verelim. 

tabii muhakemesinin ifadesi olan 
sözlerim karşısında biraz irkildi, 
kızardı, gözlerini göıderime dike
rak: 

- Aşk yasak dinlemiyor L6tfi
ye. Yaptığım işin tehlikesini ben 
de görüyor, biliyorum. Fakat bile 
bile o tehlikenin daha çok bir hırs
la üzerine gidiyorum. Kendimi 
tamaınile ona verdim. Bu ver~ 
beni hangi ikibete siirükliyeeek, 
ne olacak ve ne yapacağım? Biç 
birşc~· bilmiyor ve_ ~ine hiçbir 
şeyi uzun uzun düşünemiyorum. 
Daha doğrusu düşünmek de hte
miyorum. Kendimi hadiselerin 
seyir ve inkişafına kaptım salıver
dim. 

Onun bu sözleri karşısıad•: 
- Yapılacak birşey yok.. llir 

defa olan olmuş?. 
Dedim ve .• sordum: 
- Bari o da <teni seviyer mu? 
- Şimdi ilk zamanlardaki gib · 

de~il . Sc\'yor. Hem de çok sevi
yor. 
Dcd ı , ilave etti: 

. 
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llC.DAM 
B. Abidin Daver cMısır kapılarında> 

isimli bugünkü Başyazısında: 
<Mısırın miıdafaası için, esas ,artlar 

şunlardır: 

1 - Marsa Matrullı'ta bir Alman -
İtalyan taarruzunu önliyecek kadar 
kuvvetli bulunmak, 

2 - L ibyadaki Alman - İtalyan 
kuvvetlerinin takviyesine mani olmak 
üzere, Sicilya ile Tarablusgarp ara
sındaki denizi, gece giındüz İngiliz d.o
nanması ve ta;yyareleriyle karakol et
mek, 

3 - Habetistandan, Afrika müat.em
lekelerinden, Cenubi Afrika dan Hin
distanda, Avustralyadan, Yeni 'zelA.n
dadan getirilecek yeni kuvvetlerle 
Mısır topraklarındaki Alman İtalyan 
ordusundan sayıca üstün bir kuvvet 
vücude getirerek büyük bir mukabil 
taarruzda onları imha etmek, 

4 - Böyle bir h areket yapıncıya 
kadar , Tobrulı: garnizonunu denizden 
mümkün olduğu kadar takviye ederek 
b!J!asmı elden bırakmamak. 

işinin er i ve ehli olduğunu Jspat e
den o sogukkanlı General Vavel SQ
veyşi ve Mısırı bir defa daha kurtara
caktır. Çünkü kurtarmaaı JAzundır.> 
demektedir. 

... YENi SAaAH 
B. Hilseyin Cahit Yalçın cYuıoalav 

mukavemeti> isimli bµgünkü yazısında 
Yugoslavlalrın topraklarını istllAdan 
kurtaramadıklarını fakat namuslarmı 
kurtardıklarını sôyllyerek Sırp vatanı
nı kurtarmak için zaman olmadıtuu 
söylemekte ve: ı 

<Yugoslavyaya kaqı bir yardım vl
diyle bile bağlı olmıyan İngiltere ve 
Amerika ellerinden gelen muaveneti 
ifaya hazır olduklarını bildirdiler. Fa
kat Yugoslavya kendi kendisinden bile 
yardım göremedi. Ne se!erberl.ljlni ta
mamlıyabildi, ne tahşidatını yapabil
di. Bu şerait altında, Alınan ordulan 
kolay bir zafere kondular. Bunun bil
vasıta Yunan mukavemetine bile fena 
tesiri oldu. 

Sırp vatanı lçn çok elemli bir lstırap 
ve matem günleri başlıyor. Bugünle
rin mumkün olduğu kadar kısa sürme
sini temenni eder iz. 

Bu kara ve meş'um devrenin be
hemehal nihayet bulacağına ve Sırp 
m illeti için layık olduğu şerefii ve 
hilr bir istiklalin tekrar parlıyacatı
na kat' iyen eminiz. Topraklar.mı iaU
ladan k urtara may an Sırplar namus
larını kurtarmağa muvaffak olm111-
lardır. Bu emniyet onlara daha iyi ve 
mes'ut günleri beklemek için manevi 
bir kuvvet tejkil edecektir.> demek
tedir. 

CUMHURiYET 
B. Yunua Nadi «Akdeniz muharebe

leri> isimli bugünkü Baı;yazısı.nda yeni 
dünya harbinın şimdiki halde biri At
lantik deruzinde dJjeri Afrika. ve Bal
kanlarda olmak üzere Jld cephe a... 
rinde cereyan etüjuıi söyli)'erek: 

cBÜ1.ün bu J§lerde iJöze ~ bq
lıca farılt vaziyet Almanların bu harp 
işini bır an önce bitirmiye ait acelele
rfdir. .Almanya Avrupa konünanlle 
Akdenizde hfildmiyet tesia edilmep 
~ily "k ehemmiyet atfediJor 16rQnüyor. 
lngiltere ise her tarafta Almanlarla 
boy ölçilşmekten çekinmiyerek daha 
ziyade zaman kazanmayı istihdaf eden 
bir hal gösteriyor. 

Mihver, harbi çabuk bitirmek iatt-
70~· Anlaıılan buna ihtiyacı fazladır. 

• Inglltere, harbi uzatmak gayretin
dedir. O da nihai zaferi bundan bek
liyor. 

Umuml vaziyet içinde Akdeniz et
rafındaki muharebelerin hulAsa hikl-
7esi ~te budur.> demektedir. 

VATAN 
B. ~. Emin Yalman «Balkanıar

da Almanlar neden kolay zafer .kazan
dılar?> hlmll bUililiıktl B8lı:nakale8uı
de: 

«Almanlan Balkanlarda bir, ild 
hafta oyıJlllDUf olmak ve bir kısım maı
~emelerını yıpratmak İngilizler için 
belkı de bir faydadır. Fakat bunun 
mukabil inde hem Şimali Afrika cep
hesi zaafa uğratıımış, hem de Alman
lara pek kolay bır zafer elde etmek 
imkiuu verilın~tır Işın ıçmde herhal
de yanlış bir hesap vardır. 

Bununla beraber harbın umumı ce
reyanı bakımından Balkan cepheSi ta
li bir cephe sayılabilır. Buıünlük İn
gilterenin Akdenııcteki mukadderatı 
Marsa Matruh. muharebesine tAbıdır 
Vavel'ın burada kendını göstermesi 
ve Balkoanlardaki hatalan tamir et
mesi kuvvetle ümit edilebilir.> demek
tedir. 

TASViRi EFKAR 
«Tasviri Efklr> imzalı ve cllhaır 

cephesının milphem vaziyeti> isimli 
bugünkü Bqmakalede Alman ve itaı
yanların Tarablusearp ıaarruzundan 
bahsetmekte ve. 

cHerhalde Londrada vaziyet ciddi 
telakkı edilmekle beraber, endite ıa.
terilmemektedır. Almanlar belld Bal
kanlarda, zan ve ıahmiıı edlldlifrıclM 
fazla muvaffakıyet kUSlllrUI v~ ka
zanmak üzere bulunmuşlardır Fakat 
Alman kudreti askeriyesi ne olursa ol
sun, herh8Dili bir .Alman ordusunun, 
Berlmden kalkıp ta tA lllııırda Nil •
hillerme kadar g.ldebilmesinın fenni 
harpte de, akıl ve mantıkta da yeri 
olamaz. O cıheUe Bingazıden sonra 
iki haftada Sidi Barraniye kadar da
yanm11 olan Alınan taarruzu, askerl 
bir hareketten ziyade garip bir mace
raya benzemektedir. Böyle bir maee
ranın da. onu yapanlar için er geç bQ
y ilk bır aka metle netieelenmemes se 
ihtımal harıcinde gibi gori nmek dır. 
Çok ko n çabuk yorulur , derler. Bu 
k ı en htikmlınun Mısır c phc ındc 

b h k~ama tah kk k eyled i 
1 rs hıç şa~mam k icap e 

d ektedır. 

• ID €1: ırt l •l>e 
Fraam lalcdan
aıa papaca da ... 

atılmııı 
F ranaa, falcılıjın aerbeat 

bulunduğu, yasak olmadıiı 
bir memlekettir. Bayramlar
da, yeni yılbatlarında töhret 
kazanını§ bir takım falcılar, 
ıelecek ıene veya seneler 
içinde ne gibi hi.diıeler ce
reyan edeceğini evvelden ha· 
ber verirler, acı, tatlı, hoı, 
korkulu bir takım hadiseler 
vukuunu tahmin ederler. 

Son gelen Fransız gazete
lerinden anaııldığına göre, 
f ransada, bir çok meslekler 
gibi, falcılık ta pek körlen
mif Vf: bu mesleğin mensup. 
lan pek periıan bir halde 
İmİfler •• 

Bunun aebebi ıu: 
Çünkü, harpten evvel, 

Franaız falcılarının tahmin 
ettiği, büyük, küçük hiç bir 
~~ise tahakkuk etmemiı, bi
l&kıs, her mevzuda, hidiaat, 
onların tahminlerinin tama
men hılifına olarak tecelli 
etmiıtir. Bittabi, bu vaziye~ 
te, artık F ranaızlar falcılara 
inanmaz olmuılar ve falcılar 
da itsiz kalmıılar, para kaza. 
namaz vaziyete düımütler
dir. 

Çok konuf&D inaanlardaa 
korkunuz. Çok konU§an in-
sanlar, ekseriya Jalan IÖJ'
ler .• Fransız falcıları da, ge-
vezelikleri ile meıbur olmut 
insanlardı. Bu falcıların için-
de, bilhassa töhret kazann111 
bir iki kadın vardı ki, bunla
rın baktıkları fal ve tahmin
leri, vaktiyle, en ciddi Paris 
gazetelerinde bile yer bulur, 
akisler uyandırırdı. 

Zavallı Fransa.. Fala inan. 
malda çok ıey kaybetmiıtir. 
Bilmem, fala inanır mısınız?. 
Ben, inanmam.. Franaızlar, 
fala inanacak kadar safdil 
iaaanlar mıdar?. Tabii dejiL. 
Fakat, hazan inMa, sarip bir • _._ ih . manmaa tiyacma maruz. 
dur. inanmak iateriz. Kendi 
kendimizi ikna etmiye, kan
dırmıya çabfU'IZ. 

ı 939 Eylulünde harp pat
lamadan evvel, bütün Frama 
ıuna inanmıt tı: 

c- Almanya, artık Fran
aaya taarruz edemez. Bu de
vir seçmiftir. Hele, Majino 
batb da ftl'ken..• 

Bu İnanı§, bildiiiniz acı 
neticeleri doğurdu. 

R. SABiT 

8!0 ta çlYI geldi 
Yen.iden 850 ton çivi ithal edılmıı, 

bu sureUe çivi azlığı kalmamı t ıı 
Bu çıviler ihtıyaçlnr::ı gorc Iaşe 

Müsteşarlığınca \ ilı.iyctlcr orasında 
takılın edilmektedır. 

Biri !"i:zi."DE~oı· 
f1epımızan 1 

Şirketi Hayriyeden 
ehemmiyetli bir 

şikayet 
O~ B. Kaaltaa 

~Ol': 

Pamnesl gümi hasta çocuğum 
kucağımda Köprüden 16 ,, bet 
dak ı l,;ı geçe Anadolu y kasına 
kalkması !Azım ı len 78 No lu 
vapura Siqnek jç n isk8M kap.ıla
rının açılmasını bekliyo dum . 

15,40 dan 18 ya k r ayakta 
kaldık cHa açıldı açılacak dl-
,.. Mklec:Uk. 
Şunu sorabilir miyim iti?. 
Ha kı istediğı gibı saa erce a

yakt ekletip, istediklerı z man 
kapıları açmak keyfiyeti acaba 
hangi emre müstenittir B:.ı iş b6y
le bır çok defalar devam e tmek
tedir . Halkın böyle sıkıntılara ma
ruz kalmasına kim razı olur? Köp
rüde böyle in tızamsızlıklara bak
ması llizım gelen memuru mes'ul
ler yok mu! Var e niçin altıka
dar olmuyorlar ve dakikalarca 
bö le halkın bın bir müşkül!& içe-

d vapurlara girmeler inin 
miyorlar . 

LGRAF - Şırketı Hay 
ny ın e ıemmıyetle nazan dik
katlnı CP!bederız. 
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Hl AYE 
ihtiyar ve Karısı 
--1= Yazan : SiY ETTİN ORAAN =.-1-

Ahmet ağa, yüzünü saran bu -
ruşukluklar gözlerine yaklaştık

ça çoğalan garip bir köylü idi. Ba
kışlarında, herkesten ~phelenir 
bir hal vardı. Uzun seneler top
rakla uğraşmak, onun belini o ka

dar bükmüştü ki, karşıdan gel -
diğini gören siyah yuvarlak şap

kasından başka birşey farketmezdi. 
Sekiz katlı bir apartımanın üst 

katına bakmak için nasıl başımızı 
geriye doğru atmak lüzumunu 
duyarsak, o da; birisinin yüzüne 

bakmak ist.!yince, kendini öyle 
geriye bırakırdı. Hasis bir adamdı. 

Köyün en ihtiyarları, onun her 
zaman sabahtan akşama kadar hiç 

durmadan uğraştığını, bayram 
günlerinde bile ıslık çalarak tar

lasında dolaşıp mahsulü bozmak 
istiyen kuşları koğmağa çalıştı -
ğını anlatırdı. 

Ahmet a~a yetmiş yaşında var
dı. Bütün ömrünce durmadan ça
lıştığı halde, sırtında giyerek doğ
ru dürüst bir elbisesi yoktu. Te

miz bir elbise giydiğini gören de 
olmamıştı. 

Ona bazan dinlenmek bilme -
diğini anlatsalar: 

- Eh ne yapalım! - derdi - çift
çi dediğin, mahsulü toplayıncı -
ya kadar gözünü topraktan ayır
mamalı. Mahsul de her mevsime 
göre değiştiğinden, bizim gibi in

sanların gözü hep tarlada olmalı! 

Bu kadarı da doi!ru olmadığını 
anlatmağa kalksalar: 

- Herkes istedğii kadar emek 
sarfetmekte serbesttir! 

Diye kesip atardı. 

Altmış yaşını geçen karısı da, 
tabiat itibarile kendisine pek ben

ziyordu. Yolda yürürken, o da 
başını yerden hic kaldırmaz, da
ima bir şeyler arardı. Kılığı da bir 

dilenciden farksızdı. 

Bir hafta evvel; köye gitmiş - \ 
tim. Ahmet ağanın, birkaç ay ev-/ 

ve! öldüğünü öğrendim. Ka::ısı 

Ayşe nineyi görmek lüzumunu 

h;ssettim. Bahçelerine girince, o

nu, anlaşılmaz fakat kulağa ha
zin gelen bir türkü mırıldanır 

gördüm. 

Mahzun bir tavır takınarak ya
nına yaklaştım. Başsağlığında bu

lundum. O, yüzüme boş naza::larla 

bakıyordu. Halinde, kocasının ö

lümüne müteessir bir vaziyet yok
tu. Hatta: 

- Eh, ne yapalım, - dedi - za
manı gelmişti onun!. 

Bu sözlerine büsbütün hayı-et 

ettim. Fakat, kendini böyle tesel· 
1i ediyor, di)'\? düşündüm. Raha
tını bozmamak için !Mı değiştir· 
dim: 

- Ahmet ağa, ölümünden ev
vel ne vasiyette bulundu, dedim. 

Yine ayni fütursuz tavırla şöyle 
cevap verdi: 

- Ne olacak ... Artık, en fazla 
acıdığım meyvaları, kuşla::ın tah
ribinden koruyamıyacağım. Bari, 
bahçeye bir korkuluk yap!• 

- Tabii, onun isteğini ~rine 
getirdiniz! 

- Elbette. Hem de istediğinden 

iyi bir ~kilde, o öldükten sonra, 

•azizim - dedim - meyvalarına 

yine kendin bakarsın, olmaz mı• 

Merakla sordum: 

- Nasıl? 

- Şimdi görürsün oğlum! 
Beraberce, konuşmadan bah -

çenin arka tarafına geçtik. Bir 
ı;ey arıyormuş gibi etrafa bakının

ca, bahçenin ortasında bir ka::al
tı gözüme çarptı. Sanki, bizim Ah

met ağa, herzamanki kıyafetile, 

bahçenin ortasında arkası dönük 

duruyordu. Ayşe nine, diJı;iz ağ

zını açarak: 

- Tabii, kendi değil! - dedi -

onun elbiselerine ot doldurdum, 
korkuluk yaptım. 

- Fakat, kocanızı sabahtan ak
şama kadar karşınızda görür gibi 
olmak sizi müteessir etmiyor mu? 

Zihnimi kurcalayan sual bu idi. 
O, hiç tereddüt etmeden §iiyle ce· 
vap verdi: 

- Hayır! Öldükten sonra da o
nu böyle yaşar gördüğüme mem
nun oluyorum. 

Yine ayni tavırla ilave etti: 
- O da, böyle toprağa bakmak

ta devam ediyor. Pek acıdığı mey-] 
vaları, kuşların istilasına karşı 

muhafaza ediyor. Zaten, bizim 
gibi insanların gözü hep tarlada 
olmalı oğul. 

Kocasının gözünü, bir avuç top
rak doyurmuştu. Ayşe nine de 
nasıl düşünürse düşünsün, onun 
da gözünü bir avuç toprak do • 
yuracaktı. 

2 köyde 2 genç 
kızı kaçırdılar 

Çiftlerden biri ara
n 1 y o r1 dijerıerı 

yakalandı 
Dün Bakırköy ve Silivri kazala· 

rına bağlı köylerde iki kız kaçır
ma vak'ası olmuştur. 

Bunlardan biri Bakırköyüne 
bağlı Esenler köyünde rereyan et

miştir. Köy delikanlılarından Ni

hat bir müddettenberi göz koy -

duğu 18 yaşında Aziz çelik kızı 
Kadimeyi dü ntakip etmiş ve kız 

tarl.9.da çalışırken, birdenbire ü
zerine atılarak kucaklaml§ ve 
Kadimenin bağırıp çağırmaS1na 

rağmen evvelden tedarik ettiği bir 
taksi otomobiline atarak kaçırmış
tır. Vak'a duyulduktan sonra fi• 

rarilerin aranmasına başlanmış -
tır. 

İkinci vak'a Silivrinin Deveci
ler köyünde vuku bulmuştur. 

Şakir oğlu Veli Çökmen isminde 
bir ·köy delikanlısı Zehra isminde· 
ki genç bir köylü kızını zorla ka
çırmış, faka kısa bir zamanda ya
kalanarak Adliyeye verilmiştir. 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 40 

TUNA BOYUNDA·~ 
l TÜRK ORDULARI 
~ ........ (~ Yazan : M. SAMi KARA YEL -i'lr--,., 

Devletin serveti gittikçe artıyordu 
Aşıkpaşazadenin bu kaydı da 

gösteriyor ki Osman ve Orhanın 
Hacı Bektaş Veli ile görüştüğü 
doğru değildir. 

Bu mütalea, hiç şüphesiz, yeni
çeriler arasında Bektaşilik hissi
nin faik .bulunmasından ileri geli
yordu. Fakat, bu hissi arttıranlar 
Babailer ve Aptallardı. Bektaşiler; 
Bahailikten ve Aptallardan pek 
çok istiarede bulunm~f:u. 

Yeniçeriler, Alaettin Beyin tav
siyesi üzerine, ak-bürk giymişler
di. Bunun altına da önü kısa ve ar
kası uzun bir parça koyarlardı. 

....... ---~,..,~- •• .. r.~•-."---

Bunların ekserisi uzun sakallı yi
ğitlerdi. Yeniçeriden birsi kaçmış 
olsa derhal sakalını keserler e
şeğe ters bndirip gezdirirlerdi. Bu 
dehşetli bir hakaretti. 

Ahali kızıl serpuş giyerdi. Beyaz 
muntazam orduya, yeniçeriye mah
sustu. Yeniçeri, yerı,i asker de
mektir. 

Oriıan Bey iMı. suretle i& defa ol-
Jftak üzere erduAllll esasını 
!kurmuştu. 

O vakitler AYrupanın hiçbir ye
riftde muvazzaf ordu yoktu. Os
manlı Türkleri bütırn de\'letlere 

' ' 
. 

~ 

~DÜNYA MESELELERİ' 
~- ~~ ... .... ,.._,_~. 

Uzak Şarkın Ta
rihine bir bakış 

1 

Uzak Şarkı da 
her zaman için 
yeni bir muha
rebeye gebe 
addedebiliriz 

Çlnkl lbtldal mad
delere mübtaç bl· 
yük devletlerin 
menlaatıarı en zi
yade bugün orada 

çarpışıyor 

Bugünkü Uzak Şark hadiseleri
nin içyüzünü daha iyi anlıyabil

mek için bundan dört asır evvele 
kadar şöyle bir. göz atmak liizım 
geliyor. Hakikatte dört asırdanbe
ri Avrupa devletleri Pasifiğin fet
hine çıkmışlardı. Evvela arazi elde 
etmeğe, sonra ekonomik nıünase· 
betleri düzeltmeğe bakmışlardı. 

On dokuzuncu asır ortalarında da 
Amerikalılar parmaklarını soktu
tular. 1853 senesinde Perri ismin
de bir Amerikalı komodor japon 
limanlarını umumiyetle beyazla
nna açtı. O tarihten itibaren, sil-

,e aı,ımağa japonları mec• 
bur bıraktı. japonya kuvvet kar
şt.-ı.ııda boyun eğdi. Fakat hakare
ti hazmedemedi. Kalkınmak yol
larını tuttu ve kalkınmak için de 
biitün garp usullerini tereddüsüz 
kabul etti. Talebe çok geçmeden 
hocasına yetişti ve yirmi sene geç
meden Korayı kendi ticaret yolla
rına açtı. O tarihen iibaren, sil
kinip doğrulmağa başlıyan genç 
imparatorlukla garp devletleri a
rasında bir yarıştır başladı. 

İlköncelcri başkalarının müs -
temleke maceralarını bcğcnmiyen 
Amerikalılar kırk sene içinde dnn
...... 111 en büyük müstemleke dev
leti haline girdiler. 

1867 de Rusyadan Alaskayı sa- / 
tın aldılar. 1893 de Havay adalarını 
ilhak ettiler. 1898 de Filipin TI> 

Gnam adalarını İspanyollardan 
aldılar ve saire •.. 

Amerikalıların hedefi, en bü
yiik müşteri olan Çin yolunu sağ
lamlaştırmaktı. Çin 400 milyonluk 
niifum ile Amerikanın en başta 
gelen mlişterisi idi. Böyle bir 
mü~teriyi ka~·betmek Am~rkanın 

işine elvermezdi. Amerikalılar o 
zaman herhangi bir devletin Çine 
hakim olmasına tahammül edeme
mis1erdir. 

Son asrın nihayetlerinde ise. A
merika Hariciye Nazırı Con Hey 
şu prensipi ortaya koydu: •Çinde 
açık kapı ve herkes için müsavi 
hukuk! .• 

Halil da Amerikalılar bn pren
~i~tcn şaşmak istemezler. Fakat b11 
kararın karşısında yükselen bir 
japonya vardı. Mikadonun impa
ratorhwu kendisini kuvvetli his
setmeie ba~1ar başlamaz, zaten a
sırlardanberi mevcut. fakat uyku
da yatan genişleme planını tahak
kuk ettirmeğe koyuldu Yalnız da. 
hili ziıf yüziinden bu işi iyice ba
şaramıyordu. Lakin 1860 dan iti
baren kolları sıvadı ve bugün g
rişilen bu teşebbfüün devam ede-

askeri teşkilatta takaddüm etmiş
lerdi (H. 727). Orhan Bey orduyu 
muntazam hır şekle sokmağa mec
bur oldu. Çünkü, Rumeli fütuhatı 
A vrupaya geçiş ve büyük •bır dev
let kurmak maksadı hasıl olmuş
tu. 

O zamana kadar harbedenler 
halis Anadolu Türkleri ıdı. Fethe
dilen yerlerin ahalısi ise hırıstiyan 
idi. Türk nüfusunu harple imha 
etmek, hırıstıyan nüfosunun ço· 
ğalmasına badi olacaktL 

Binaenaleyh, hıristiyan çocuk
larını toplayıp muntazam talim 
ve terbiye ederek yenıçeri yapıp 
Osmanlı hükumetine bağlamak ve 
yine bu m üslü man o•lm uş h ı~is
tiyan çıocuklarile hıristıyanlar üze
rine istılada bulunmak dilijünüldü. 

Bu çocukları orduya hıristi
yan olarak almak muzırdı. Ken
iilerine itimat edilemiyeceği gi
bi, ekseriya ihanetlere de maruz 
kalmak tehlikesi vardı. 

Bunun için devşirme kanunu 
tesis edildi. Bn ~an11n m11ciıbincf! 
Her sene hıristiyan çocuklarından 

gelen safhalarına şahit olmakta 
yız. 

Bu plim nedir?. 1927 de Baror 
Taaka .dünyaya h3kim olmak i
çin m11htıra• isin11i eserini ortayrı 
attı. Gerçi japonlar böyle bir muh 
tıranın mevcut olmadığını iddia 
ederlerse de, bugün biç olmaZ5a 
Uzak Şarkla Tanakn plilnıRa gö 
re hareket ettikleri anlaşılmakta
dır. 

1927 denberi Mançuri, jchoi, şi
mali Çin, Nankin, Kanton, Hay
nan fetih veya ilhak edilmiştir. Gc. 
çen eylulde Fransa ile yaptığı an
laşma ile Çin Hindistanında üsler 
temin etmiştir. Bu suretle cenu
ba, hatta Hindistana doğru tazyik
lerini arttırmışlardır. Tanaka pl:i· 
nına göre, Asyanın fethi için bi
rinci merhale Hindt,tan imiş. Za
ten Tokyo hiikumcti pl3nlarını 
saklamıyor. Asyada kendine göre 
yeni bir nizam kurmak istediğini 
açıkça sö~·lüyor. Uzak Şarkta an
cak japonyanın istikrar amili o
labileceğini iddia ediyor. 

japon askeri partileri japonya
da gayet nüfuzludur. Bunlar Av
rupa devletleri kendi aralarında
ki muharebelerle meşgul oldukla
rı şu sırada, zamanın japonlara 
müsait olduğu fikrindedirler. 

Onlarca bu pJanların tahakku
kuna mani olan iki devlet vardır: 
Biri İngiltere, diğeri Atııerika, 
bilhassa Amerika ... 

japonların Amerika ile bir me
sele çıkarmaları için sebepler çok
tur. Siyam, Çin Hindistaw, Fele
menk Hindistanı gibi. .. 
. Belki de en birinci s~bebi Cava 
teşkil edebilir. Burada japonya i
le Amerikanın tama edindiği iki 
şey vardır: Petrol ve kauçuk ... Ger. 
çi Amerikanın petrole o kadar ih
tyacı yok•a da, Amerikanın baş

lıca kauçuğunu Cavn temin eder. 
Birçok iptidai maddelerden mah· 
rum olan japonyanın ise hem pet

role, hem kauçuğa ihtiyacı vardır. 
japonya ile Amerika herhangi 

bir muhasamada birbirlerinin sa
hillerine hücum edemiyecek ka
dar uzak memleketlerdir. Bir defa 
diişünmeli ki San Fransiskodan, 
yani Pasifikte Amerika sahilin-

den Yokohamaya, yani bir japon 
limanına kadar on beş günlük de
niz seferi lazımdır. 

Bu takdirde ise, eğer tızak Şark
ta yeni bir muharebe çıkarsa Ame
rikalılar ve İngilizler için Singa

pur ve japonlar için Formoz ada
sı üs olarak, Asyanın eenuhundaki 
Okyanos suları çarpışmalara sah
ne olacaktır. 

• • 

Komşu ilacı 
içen kadın ze
hirlenip öldü 
- Catalcanın Ferhat Paşa mahallesin

de dün ölümle neticelenen bir zehir

lenme vak'ası olmuştur. Bu mahallede 
oturan Romanya göçmenlerinden Hüs

nünün karısı Fatma son günlerde has
talanmı~ ve komşuların yaptığı ilıiçlan 
alarak kendi kendini tedavi etmek 
istemiştir. İ§te diln bu suretle içtiği 
bir ilaç zavallı kadını zehirlemiş ve 
getirilen doktorun müdahaJesine rağ
~n, kadın bir müddet sonra ölmüş
tur. Ceset tnuayene için morga kal
dırılmış, tahkikata başlanmıştır, 

on beş ile yirmi yaş arasında o
lanları seçılecek, Bursa sarayın
da teııbıyc ohınacaktı. Kendile
rıne günde bır akçe vazife ve lü
zumu kadar da tayınat verilecekti. 

Devşırme kanunu vazedildiği 
sene bin çocuk alındı. Daha son
raki seneler bu mıktar gittikçe 
arttırıldı. Memleket büyüdükçe 
bu askerlerin mıktarı da artıyor
du. 

Yeniçeri ordusunda rütbelerin 
silsılesı ayrı ayrı adlarla yadedil
dL Çorbacıbaşı, sakabaşı gibi or

dunun en mukaddes şeyı kazandı. 
Ordu kazan etrafında toplanırdı. 

Bütün ordu .efradı onar, yüzer, 
ve biner kışilik kıt'alara ayrılmış
tı. Her kıt'aya bir zabit kumanda 
ederdl. 

Yeniçeri &rdusı.ma eeak, kıt'a
lıuına orta, Joıilalarına da oda na
mı verılirdi. Bu devirde Türkle
rin harp bayrakları kırmızı idi. 

Devletin hükümdarlık Nşan1'!1i 

olmak üzere bir de bayrağı vardı 
ki bu Selçuki hükümdarı tarafın
dan Osman Beye ;.•e:tiJP'!" a~ san-

-eMerakb3 

Tankları kim 
icad etti? 

Tanklar, daha doğrusu hücum ara
baları Güldaniler ve Mısırlılar zama
nında kullanıhyordu. Bu arabalar Mi
ıattan 4000 sene evvel Anudoluda harp 
zamanlarında istimal edildiler. Aradan 
geçen uzun asırlar içinde unutuldu. 
mek koyuyormdum. Emeği de yilıe bu 
kilde ortaya çıktı.. Fransada En cep
hesinde bugünkü halinin daha iptidai 
şeklinde ve 7,5 luk topları hftmil ola
rak harp sahalarında göründü. 1918 de 
ise, bu arabaların toplarının pusları 

fazlalaştı. Bu toplar n1üteharrik kule
lerin içinde nam}ular1nı her istikamete 
çeviriyorlar ve zincirli tekerlekleri 
her ftrızalı araziden geçiyorlardı. Bu
gün tankların ne kadar çok çeşitleri 
var?. 

Ekmekle tereyağı 
tartan siltçü 

Her memleket mahkemelerinde çe
ait çeşit vak'aların muhasebesi görü
lür, geçer. BunJar1n içinde feci olanları 
da vardır, gülünç olanları da ... 

Budape§te mahkeme~rinden birin
de de, şöyle gülünç bir dava görülmüş. 

.._Neticede davacı da, maznun da suçllı 
veyaluıt ikisi de suçsuz ... 

Dava edilen adam, Budapeste civa
rındaki köyünden şehre süt getirip sa
tan bir sütçü .. Tereyağı da satıyor, bir 
kilo yerine 900 gram tereyağı sattığı 

için mahkemede ... 
Davacı da ayni köyden her zaman 

bu sütçüden bir kilo tereyağ satın alan 
bir fırıncı ... 
Davacı mahkemede anlatıyor: 
- Çok hazin günler geçiriyoruz. 

Şimdi köyümüzed de muhtekirler, ek
sik tartanlar peyda oldu. Ben bu a
damdan her zaman bir kilo tercyağt a
lırdım. Bir gün anladım ki, bana ver
diği tereyağlar bir kilo değil, 900 
grammış. 

Suçlu da demiş ki: 
- Ben bu mlisterimi hiç bir zaman 

aldatmak istemedim. Namusum üzeri
ne yemin ederim ki, her zaman ken
disine bir kilo tereyağı verdiğimi zan
nediyordum. Fakat bir kiloluk dirhe
mi kaybettim. Yenisini alıncıya kadar 
muvakkaten terazinin öbür kefesine 
kiloluk demir yerine bir kiloluk' ek
mek koyuyordum. Ekmeği de yine bu 
zatın fırınından alıyordum. Ben ne 
bileyim, bana bir kiloluk ekmek ye
rine, 900 gram ekmek verdiğini?. 
Davacı dişlerini gıcırdatmış ve da

vasını geri almış. 

Paraşiitçftlük yeni 
bir icat değil 

Düşman sa!larının gerisine paraşüt
çü indirmek, modern harp stratejisi
nin icatlarından sayılır. Halbuki, 
Mongol!iye kardeşlerin ilk balon tec
rübeleri esnasında1 Benjamen Frank:
len dostlarından birine sunları yaz
mış: 

cBıı ihtiraın bir neticesi de belki 
şu olabilir: HükilmdarJara harbin bir 
çılgınlık olduğunu anlatmak. Çünkü 
bundan sonra hatt.1 en kuvvetli hü
kümdara bile, memleketini n1ilessir 
bir surette müdafaa etmek imkfulı ha
sıl olmıyacakttr. ÇUnkü bundan son
ra bulutlardan memleket geriJerine 
asker indirip, bunların kuvvetler ye
tişmeden evvel, her tarafı tahrip et-

~ miye vakit bulmaları mümkün olacak
tır.> 

Canavar dldikll 
plıtkletıer 

Danimarka sathi mesahası nisbet e
dilirse, nüfus btışına en çok bisiklet 
isabet eden bir memleket idi. İşgalden 
sonra da öyle midir, değil midir, bil
miyoruz. Fakat evvelce üç nüfus başı
na bir bisiklet isabet ediyordu. Böyle 
iken senede de on bin bisiklet hırsızlı
ğı olurmuş. 

Bu hırsızlığa karşı koymak için Da
nimarkalılar yeni bir sistem keşfet
mişlerdi. Bisikletin ön tekerleğine ta
~ılan bir filet, bisikleti yabancı bir a
dam göttirmiye kalktığı zaman, bu A
let alarm işareti gibi cıyak cıyak ba
ğırır ve: cBeni kaçırıyorlar> diye sa
hibini haberdar edermiş. Bu :l.let kilit
li ve anahtarı da sahibinin cebinde ol
duğu için, hırsız bangırtıya mftni ola
mıyormuş. Artık ondan sonra bisiklet 
dursa da, alarm bangırtısı susmuyor
muş. 

caktı. 

Orhan Bey zamanında mülki 
teşkilat da yoluna konmuştu. Ken
di oğullarile Akçekoca, Konoralp 
gibi beyler birer sancakta beylik 
ederlerdi. 

Bu devirde devletin serveti git
tikçe artmıştı. Buna da sebep, a
razinin günden güne büyümesiydi. 

Hususile varidat çok masraf az
dı. Türklerin İ2'mit fethinden Trak
yada yerleşınciye kadar geçirdik

leri zaman (H. 738), (H. 756) hep 
şehirler imarına, ziraat ve ticare
tin terakkisine, askeri teşkliita has
redilmışti. Tam yirmi sene mun
tazam bir surette hazı;rlanmıştı. 

·Bütün bu faaliyetlerin merkezini 
de Bilecik, Yenişehir, İznik ve 
İzmit şehirleri teşkil ederdi. 

Orhan Bey İzniki çok severdi. 
Zevcesile birlikte İznikde oturur
du. Burası Bizansa daha yakın, 
Rumeliye akın etmek için ıl.aha 

münasip ve müsaitti. 
Son zamanlarda Orhan Bey ih

tiyarlamıştı. Yaşı seksene yaklaş-
m<Ştı. (H. 759). (Arka•• Var) 

- -.. 

Bekri Mustafa 
Yazan: OSMAN CEMAL G!Li 

Tefrika e 
Mustafanın arkadaşları elele 
tutuşarak oyuna başladılar 

- Ne o ağam, neye öyle durgun· 
sun, yoksa çengilerimiz lıoşuna 

gitmedi mi?. 

Mustafa içini çekerek: 
- Çengileriniz' de hoş, çalgıla

rıııız da hoş, kendiniz de hO§, biz 
de hoş, hulasa bütün fılem pek 
hoş bu gece!. Fakat.. 

- Ne var fakat?. 
- Bir şey yok, bir şey yok.. Ak-

lıma bizim rahmetli hatuncağız! 
geldi de .. 

- Nasıl rahmetli hatuncağırı, 

sen henüz ergen •bekar• değil mi
sin?. 

- Neyse, geçelim şimdi onları 
da keyfimize bakalım!. 

Tam hn sırada çalğı: 

Bülbül olsam, konaıbilsem 
dallara!. 

Türküsüne g~mişti. Alaturka 
musikinin oyun havaları içinde 
gerçekten bir harika olan bu tür
kü, İ•tanbulun en meşhıır ve en 
güzel iki çengisini o bale getirdi 
ki bunların vücutlarında sanki 
kemik namına hiçbir şey yokmuş 
da vücutları sade Iastikdenmiş gi. 
bi birteviye ve gayet sür'atle bü
külüyor, kıvranıyor, uzanıyor, kı
salıyor; sağa sola, öne arda öyle 
yılankavi inhinalar yapıyordn ki 
Mustafa bu hareketler karşısında 
içinden: 

- Vay kahpe oğulları vay, böy
lesini hiç görmemiştim!. 

Diyordu. Çalgı ve oyunun en 
coşkun bir yerinde, ev sahibinden 
aldıkları gizli talimata göre önce 
Benli Hanife, sonra da Şehla Ni
gar, Mu>!afanın önüne gelip ar
kalarını ona döndüler ve arka
üstü eğilerek birer tam kavisle 
gerdanlarını Mustafaya uzattılar 

ve Mustafa her ikisinin de alın
larına hatırı sayılır birer gümiiş 
sikke yapıştırdı. Yapıştırdı amma 
iş bununla bitmedi, bir da~a 
sonra Şebli Nigir o1anca işvekir
aığını, cilvebazlığını, fettanlığıni 

takınarak tekrar Mustafanin önü

ne geldi, çalgının giütesiz olarak 
tutturduğu bir göbek havasının 
bütün inceliklerini Mustafanın, 
adeta burnunun dibinde göster
meğe başladı. Ev sahibi, karşıdan 
Mustafanın harekatını dikkatle 
iskandil ediyor ve için içn gülü
yordu. Nihayet, gizli talimatın 

son maddesine sıra geldiği için 
Şehla Nigar, lUustafanın elinden 
tutunca onu da ayağa kaldırdı. 

Mustafa ayakta yarı gülümsiye
rek: 

- Bilmem yahu, diyordu. ben 
bu oyun]arı biln1cn1, bcccrcıncn11 
rica ederim zorlan1ayın beni, gii· 
lünç olurum. Bu sefer ev \ahibi 
de ayağa fırladı, o da Muslafanın 
bir eline yaptştı. Ve lıir eline de 
cebinden çıkardığı mendili alıp 
çalığıya şu emri verdi: 

- Mandtra çalın, mandıra!. 
Çalın mandıraya başladığı za

man, Mustafanın öteki arkada§· 
ları da ayağa fırlan11şlar ve hep 
birlikte elele tutuşarak bahçenin 
bu kuytu köşesini scy;rci ile dol
durmuşlardı. Davetlilerden, ru;sa
fulerdcn sabahçı olarak orada ar
takalmış olan bir, iki yüz erkek ve 
kadın, çoluk çocuk, şimdi bunların 
etrafını sarmış, hep birden çalı

nan, oynanan hava~·a göre el şa
kırdatıyorlardı. Fakat, curcuna· 
nın en civcivli yerinde Mustafa, 
birden yanındakilerin ellerini hı· 
raklı, kadın seyircilere doğru göz
lerini dikti ve bu seyirci kadınlar
dan birini gayet keskin bir ba
kışla süzdükten sonra narayı sa
vurdu: 

- Aaah!. Aaah!. Aaah! .• Ah 
kahpe felek Aaaaalı. 
Kadınlar telaşlandılar ve Mm· 

talanın keskin bakışlarla süzdüğü 
yaşlıca kadın, hemen savuştu. Ev 
sahibi ile Mustafanın arkadaşları 
şaşırdılar. Fakat Mustafa hiç renk 
vermedi ve bu acı n3.rayı, sırf 

sarhoşluk yüzünden atmış oldu
ğu zehabını uyandırdı. Çalgı ve 
oyun durdu, ev sahibi: 

- Bize biraz müsaade, siz key
finize bakın istediğiniz gibi. 

Dedikten sonra çalgı ve çcngi
leri peşine takıp oradan ayrıldı. 

Mustatanın arkadaşları ona sor· 
dul ar: 

- Mu>tafa, ne oldu he, böyle bir
denbire taştın?. 

- Nasıl taşmam yahu, oynarken 
kadınların arasında kim gözüme 
ilişse beğenirsiniz?. 

- Kim ilişti? 
- Bizim mahut hayriye tilcca• 

rının karı-;1!. 
-Deme!. 

- Vallahi, billahi' 
İnce Arap: 
- Aldırma dedi, yerin dibine 

girsin hınzır karı, aldırma sen de 
keyfine bak, hem malfun a, öküz 
öldü, ortaklık ayrıldı. 

- Orası öyle amma, kafir kan, 
birdenbire fenama gitti!. 

- Aldırma, geç, boş ver!. 
- Acaba kızı da burada mı?. 

<Arkası Var) 

Mevsimin en büyük muvaffakiyeti 

KIVIRCIK PAŞA 
Gördüğü fevkalade rağltet üzerine 

• 
Yalnız TAK S J M Sinemasında 

Bir kaç gün daha gösterilecektir. 

Bu akşam TUBAN Tiyatrosunda -, 

YAVRUNUN GECESi 
Ses Kraliçesi HAMİYET YÜCESES 

ve S A Z arkadaşları 

San'atklr NAŞİD ve arkadaşları 

llURT AÖZINDA KUZU 
• Komedi 3 perde. Varyete • Solo - Düetti ve saire .. Tel: 22127 
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JEANETl'E MAC DONALD'm 
En güzel filmi 

ATEŞ 
BÖCEGI 

Siaema mev · 

MARIKA 

Komik ECONOMU'nun 
kahkalıalı ve gülünçlü opereti 

ZORAKİ 
NİŞAN 

• .... fevkalade filnıi 

RÖKK'ün 
Büyük ve emsalsiz muvaffakiyeti 

KORA TERRY 
3 ÜNCÜ VE SON HAFTA OLARAK 

1 AB il Sinemasında 
Başlıyor. Suarelerde yerler :aumaralulır. 
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iÇİNDEKİ 

HADİSELER 

Bir japoa paeteaİ. 1-
nın - SoYye t münue
batuua t.ozulmakta ol
duğunu ve muharebenin 
lrana doğru yer deiİf
tirmeıi tehlikesi mevcut 
bulunduğunu yazmıtbr• 
Gazeteye göre, bu mü
naferete sebep, Sovyet• 
lerin Bura körfezinde 
bir mahreç temin etmek 

(l bıel .. ,.ı..ıan devaa) 

lii birliklerini hırpalamağa başla
mıştır. Sicilya - Trablusgarp ara
sındaki deniz yolunu sıkı kontrol 
altına alan donanma, himayeli bir 
gemi kafilesine hücum elmiş, 3 İ
talyan torpilosile 5 nakliye gemisi 
batırmıştır. Bu 5 nakliye gemisi
nin ikisi motörlü vasıta, ikisi as· 
ker ve biri cephane yüklü bulu
nu~·ordu. İngilizler yalnız bir kru
vazör kaybl'lmişlerdir. 

bil llarellet salla• 
ızerlade 

bYYetlerle t.cmzı• .. defa 
lıelkl de Trabl- b9ar uzanır. 
Böylece dört safhalı bir rakkas 
ahenciııe beulyen Şimali Afri
ka hareketi, evvela ttaı,..ıa
nn Mısır tepraklarını çiıadik
lemesi, SODl'll İngilizlerin Bin
gaziye kadar uzanması, daha 
sonra Almanların Trablustan 
Mmr çöllerine kadar baş,·ur

ması ve en sonra da İngilizlerin 
Mısır çöllerinden Tunusa kadar 
yol açması suretile nihayete 
erer. 

l1'u Yaıuun metlalerl ADaQOlll 

AJaııa. blllll!llleriııdm .wımıııır> 

• iki Alman va-
puru Okyanu

sa açılıyor 

EN SON 

DAKiKA 

"•eden: 11.,,,.-Ala.hlt 
Libyadaki hareklt;gittikçe İn· 
ızlerin lehine müsait bir saf
H girmektedir. 
Alınanların Tobruk müdafaa 
tına yaptıkları yeni bir hü • 

istemeleri imif.. Santiago 18 (A.A.) - Şili'nin 
_ Coquimbo limanında demirli bu-
- lunan her biri 1230 tonluk Bogota 

lopçu ateşi ile ve ağır za • 
ve yakında havuza girecek olan ve Quito Alman vapurları hareket 
.Malaya• zırhlısı bunların ilkini etmek için müsaade istemişlerdir. 

t vcrdirile~ek püskürtülmüş
. Bu harekat esnasında Alman· 
25 su bayla 767 asker esir ver
ler ve 200 edn fazla ölü bırak· 
!ardır. 

Sonum mınlakasında keşif müf
elerinin yaptığı devamlı bas
_larla düşmana ağır zayiat ver· 
ılın kledir. 

DONANMA KAPUZZO 
K!\LESİNİ DÖVDÜ 

lng l"z Bahriye Nezaretinin 
J.. ıne gore, İngiliz donanması 
Puzzo kalesini şiddetle bom -
dıınan etmiştir. Müteaddit sal· 

lar çekit'•liş ve atılan obüslerin 
Plu .. bir halde bulunan yüz ka
duşman tankı ve ınotörlü vası
rının arasına düştüg"ü görül • 

u.: 4 .. .•Ur. 
l.:lgazale tayyare meydanındaki 
e depoları da denizden bom -
dıınan edilmiştir. Bu bombardı
nlar esnasında donanmada ha
.0lınamış ve insanca da zayiat 
ılınemiştir. 
~?ôU AFRİKASINDA 

gu Afrikasından kayde de· 
~ ın1 Ühim malumat yoktur. An
' lalyan membalan, Dük Da
un İngilizlerle bir mütareke 
etmek üzere İngiliz kuman -

nezdine bir mümessil gön-· 
rcJıği hakkındaki haberleri tek
etınektedir 

LKANLARA AMERİKANIN 
İLK YARDIMI 

'.'.nkara Radyo gazetesinin ver-
gı rna\umata göre, Kızıldenizde 
~ rikan gemilerinin geçmesine 
usaade edilmesi üzerine, birçolt 
ınıler, İngiltereye ve Yunanis
na yardım için miitenevvi mal-ı 
ıne ile yüklü olarak Amerika 

. anlarından hareket etmişler· 

İngiliz Bahriye Nazırı albay 
.0 oks da Amerikan bahriyesi • 
ın hemen hergün mevcut stok

ndan İnglltere:re malzeme gön· 
rınekte olduğunu bildirmiştir. 

1 
Diğer taraftan hasara uğramış 
an. İngiliz harp gemile~inin A
~kan tersanelerinde diğer ge
lere tercihan tamirlerine baş
mıştır. N evyorka gelmiş olan 

Balkanlarda 
"•ziyete bakış 

(l inci sayfadan devam) 
l'et.ı Utnumiyesinin dUn gece 21 de 
:'rta~ olarak s.il!ı.hlarını bırnkbgı
bı b ldırm.cktedir. Bu tcs1in1iyet 
rn~ saat 12 de mer'ıycte gir-

n ğtlnıaİ. 
ray .. Bo ı. Olan ikinci Sırp ordusu 

lı tı...r Al sna ıruntakasmda tcslım ol-
lenıı ı~ ınan tebl ğı dagnık grupların 
ile e:te CSı.ne devam edildiğıni ve 
i:ı~ı .ıa.:Uka.vemet gOrUli.irse, kırıldı· 

il ı •Ylemektedir:. 
1a ad~~ tcblie:ine göre de, Oatmaç
k(Jtorı .a~ının ışcali tamamlarunıştır. 
Ç l u ltalyan kollan Antivari ve 
l•lerı ~- i$~al etmislerdir ve Şimalden 

t<ır IJlCi ordu ile birleşmek Uzere 
ledır. 0 ve Raıuz.ı,•ya doÇu üerlemek-

Yugoala 
derec vyac1an ııeıen haberler -
'I Alj• mahduttur. 
lıA DE KRALiçENiN 

.zı SöZLERi 
ın!ı.~iz sayflyelerlndeıı birinde olul"
kal"i. olan Yugoslav Validei Kraliçesi 
hatta Oğlu Knl Pelrodan, ancak bir 
lr bU evvel soğ ve salim olduğuna da
haı,,, vasıta aldığı haberden başka bir 
ki. ~ alnıadıitını ııöyliyerek demiştir 
)'o.t c ilumun nerede old.uiunu bilmi-
11urı';.ırı. M mleketime itimat ediniz. So· 
GF . ..,,~•~r her şey düzelecekUr. 
~~ ANTONESKOYA 

Sla;~oa~vyanm Moskova Bllyük. ı:ı
\'a . a~ılovıç, Yuıostavyad:ıki Ti.mOÇ 
~lııın ı;galıni lstiyen Rumen ııa
~e m!n neşrıyotı üzerlııe, Roman)'& 
ırıeı, ekUi Antoneskoya gönderdiği bir 

tupta şunlan söylemiştir: 
ruz 1'.Sc~r ız zaferi diğerlerine bırakı
ra · Bızi.ın çekılrnekte olduğumuz top• ı:.kıra ki 1ln gu-ec !1 bizi al~kadar 

ez. Fak<>:t oraya dOntluğün1üz za
~ klmlerı bı ı ağımız bizi ataka
rı°r ed r. Bu L 1 hdil değildir, fakat 
\" Y zt bir kat'ıycttir.• 

lJ:liAN _ İNGİLİZ 
CEPm SiNE Gf:LİNCE 
Almanların "dd tle artmakta olaa 

lazyıkine r men Yunan-İngiliz hıat
tt tam ~e sa lam ol rak durm3ktadır. 

Scrtiçe etr·atında ldd tli ('3rpışma
lar olmakta ve Avu traly lılar bura
da Alnı nl::ırı hırpa1amakt3dır. Yeni 
Y an hattı t ~ k ıl ettikten sonra. 
hat ar b ~kl nı almı tır. Yunan or· 
du unun Arn vutlukl:ln bir tek zayiat 
ve meden çeklllfi muvaffakıyet sayıl
maktadır. 
Ş malt Yunanlatarıdakl barekll balı:• 

teşkil etmektedir. Bu vapurların hemen demir ala-
BÜYil'K BİR iNGİLİZ FİLOSU cakları 1annedilmektedir. 

CEBELÜTTARIKTA + Nevyork. 18 (A.A.) - Son Rel-
Büyük bir İngiliz filosunun _A.t- sicümhur seçiınine Cumhuriyetçi Par-

ld ~ tinin namzedi olarak f~tirak eden B. 
larıtikten Cebelattarıga ge ıı;• Vendell Villkie. Ne,-yorktaki y•zıha-
bildirilmektedir. Filo kalenin as- nesinde yeniden avuk~tlığa başlamı~-

keri limanında demi~lemiştir. tu. 
···ı R ...,...._-------•-.-.. Filoda bir tayyare gemısı ı e e - ;wu..r.ı.ıw.ı.ıw.ı.ıwı:wc 

novn zırhlısı da bulunmakt~dır. Perapalas hadisesi 
LONDRAYA YAPILAN MÜTHİŞ 1 - . . • 

TAARRUZ ve ngıhz sefırlerı-
Evveıki gece Londraya yapılan ftİft yardımı 

Alman hava hücumunun şimdiye 
kadar yapılmış olan akınların en 
müthişi olduğu tasrih edilmek -

tedir. 
Gece olmadan briaz ewelden 

başlıyan taarruz şafaktan biraz 
ewele kadar devam etmiştir. Ha
sar pek biiyük ve insanca zayiat 
da yüksek olmuştur. 
iRAN - SOVYET MüNASEBATl 

BOZULUYORMUŞ! 
Tokyodan gelen haberlere gö

re, Japonyanın en büyük bh· ga
zetesi olan Asahi İrana tahsıs et
tiği bir başmakalesinde, So\"yet -

le= Birliği ile İran arasındaki ger· 
ginliğin endişe verici olduğunu 
söylemektedir. 

Bu gazete diyor ki: 
• Yunanistanda ilerleyen Alman 

ordularının şimdi Balkanlardaki 
barut fıçısını ateşlemesi ıizerine 
muharebenin İrana doğru y'Cr de
ğiştirme tehlikesi vardır. 

Emin bir mPmbadan alınan ha-

berlere .ıı:öre mühim İran kuvvet
leri şir.;al hududuna gönderilmiş
tir. Tahranla Bakü arasındaki ha
va nakJ;yatı 15 nisandanberi tatil 
edilmiştir. Ve şimal hududuna gi-
den yollar:n hepsi kapatılmıştır. 

Bu gerginliğe sebep Sovyet ordu· 

sunun İran hududunda büyük bir 
askeri manevra yapmış olmasıdır .. 

GazctP, Sovyetler Birliğin!n Bas-
ra körfezinde bir mahreç temin 
etmek arzusundan doğan bir mü
nafereı;,, İran - Sovyct münase· 
betlerine hakim olduğunu hatır
latmaktadır. 

kında Kalanbatada $Irldetli bir muha
rebe olduğu bıldirflmekte ise de, tal
sil3tı beklenmektedir. 

Ankara Radyo G.'.lzetes~ Alınan taz
yikinın Ege sahilinde ve Kozan -
Grenbe bölfrf>sinde c:ok ziyade arttığı
nı sriyltiyor. Alman!ar 15imdl Ohmpos 
dağını saı ıya ve Grenbedcn <l.ıha 
cenuba doğ'rı.ı sarkmıya ça~m kta
dır. Esasen Grcr.b mıntnka ndaki 
harp le Almanya leh.in~ in~lş; fa ba:;.
ıamıştır. Bu itibarla muttcfık.c gen11 
blr manevra yaparak, daha gcrıde bir 
müdafaa cephesi kurmak suretiyle çok 
garanti11 bir rnüdafaa harbine girmiye 
hazırlanmaktadırlar. .. 

Ft"ansızc .-jurnal• de Gener~l Düval 
İngilizlerin Yunan Iim~nlarındao va• 
purlara binmekte oldugu hakkındaki 
Alman haberini mevzuu bahsederek 

diyor ki: 
c- İngiliz tebliğleri de bunun aksi-

ne olarak Yunanb:tlilna takviye kıtaatı 
cıkanlmnkta olduğunu bildJ.riyorlAr. 
Her ikisi de dolru olabilir. tngilizler 
Şark! Yunanistandan bir miktar kuv
vet çekerek Almanların tehdıdi <.ıltın
da bulunao SelAntk'le Kaval::ı ~rasın
daki Ege adalannı 4gal edebilecekleri 
gibi Korent körfezinin Şlıual ve Ce
nubuna çekilme hazırlıkları da yapa
bilirler. Nihayet bütün bu h3dı~ler 
arasında kalb vazifesini görl'n Mısırın 
mUd01!aas1nı temin Jçin de ~!ısıra kuv
vet glindermek kabildir .. , . 
iNGİI,İZ TA YYARELERININ 
HÜCUMLARI 

fngillz bombardıman tayyareleri 
Kozan ve Manastır bölgelerinde Al
man iaşe ve levaz1m koll:ırı üzerine 
durmadan bilcum ctmt~lcrdır Kortlu 
civarında demiryolu, Hitrns civarında 
otomnbil naklıye kolu \'e bır demıryo
lu ısta!!;yonu bombalanmı$tlt. se1anığbı 
ŞJrkıod3 da bir A\rrl!)n kolu şıddeW 
bir hava hücumuna maruz kalmışbr. 

--.-. c-a r gazeteleri 
Budapcşte 18 (AA.) - Macar 

matbuatı Rumen gazetelerine acı 
bir lisanla hücuma başlamıştır. 
Macar gazeteleri Bükreş basUll -
nın Maca stanın Yugoslavya ü· 
ze=indeki metalibatı hakkındaki 
tenkitleri haksız ve mihver siyase
tile kabili telif olmadığını ileri 

sürmekt:_edir=' ~· --------

BOıa ltaa Olaaar 
Milnderecatımızın tokluiu tetrl

kıunnm buclln derc:ln• mini ol-

'"· ÖZQr illsl&. 

İngiliz Sefiri Slr HL1gesscn Pcrapa
lastaki bomb;ı h~d·sc inde zarar gö
renlere ve aıJelerine •evzi c>dılmek ü
zere bcS bin lira .. ermiştir. Bu para 
evvelce, İogıllercnio sorya Elçisi M. 
Rendel t.ara.!ından 'erılıniş olan bin 
lira ile İngii.lz ticaret şı.rket.inln verdi
ği bin liradan ayrıd:r. 

Mekteplerde 
ımtlbanıar 

(1 inci sayf"'1a.n devam) 
imtihana tabi olmıyan ve kanaat 
notile geçecek talebelerin vaziyet-
lerini tetkik etmişlerdir. Neticeler 
talebelere 29 nisana kadar tebliğ 
edilmiş olacaktır. Bu kabil taleb&
lerin bu yılki mesaileri geçen se-
neden daha iyi g(irüln1ii~ tür. Mu
vaffakiyet nisbeti % 80 dir. 
İmtihan mümeyyiz heyetleri lis

teleri hazırlanarak :\laarif Vcka-
lctine gönderilmiştir. Her imtihan 
komisyonunda 3 mümeyyiz bu

lunacaktır. 
Diğer taraftan Üniversitede ted

risat yarın normal olarak bitirile
cektir. Üniversite Rektörü Cemil 
Bilscl bu münasebetle beyanatta 

bulunarak askrrlik kamplarının 

da tecil edildiğini söylemiştir. 

ü. "İVERSİTE HAFTASI 

Üniversite Haftası bu yıl erken 
yapılarak 24 ma)'nta Dixarba.kır
da tertip edilttektir. 

/ ngilterenin 
Can ı 

Mıs ırdadır 
(Bqmalı&ld<n Devam) 

mani olrnıya başlamışlar ve beş 
nakliye, üç harp gemisini batır
nıo'-.la da ilk ınuvaf!akiyetlerini 
elde etmişlerdir. lngiliz donanma
sı ayrıca denizden de Alman mo· 
törlü \'asıtalarını müessir tahrip 
ateşi altında tulmıya başlamış ve 
kara ordusunun müdafaa nıuvaf
fakiyetini arttırmakta imi! olmuş
tur. Alman tnarnızu tamamile 
durdurulduktan sonra, Şarki Af
rikadan bu cepheye getirilecek 
yeni kuvvetlerle Almanların ta
mamile imhasına teşebbüs edile
ceği de muhakkaktır ve esasen 
Almanlar deniz yolu ile takviye 
edilemedikçe de gün geçtikçe bu 
imhaya mahkum hale kendiliğin
den düşeceklerdir. Ancak, aklı

selimin ve tecrübenin bu defa İn
gilizlerden istediği Libyadaki Al
man ordusunu imha etmekle ikti
fa elm<'mek ve Tunm hududuna 
kadar dayanarak orada deima 
kuvvetli ve icahına göre İspanyol 
ve Fransız Fasları ile Cezair ve 
Tunus yolu ile gelnıe~i muhtemel 
bir taarruz hamlr ine karşı üstün 
kuvvetlerle mücadele edebilecek 
bir halde bulunmaktır. 
Süveyş İngilterenin canı oldu

ğu kadar. bugünkii Avnıpa har
binin tnlih ve mukadderatı iize
rinde de birinti de~ecede müe-,sir 
noktalardan biridir. 
Almnnyanın Arap şibihcezire

sine, kii(iik ''e büyiik As)·aya, 
lraka ya) ılınaması, Akdeniıe ha
kim olamaması ve harbi yıllarca 
mukavemetle uzatmak imkanın
dan mahrum kalabilmesi için Sü
veyşin, behemehal lııgilizler elia
de bulunması kendileri kadar in
sanlık dünya" için de birinci şart
tır. Ve •• herhalde bunun böyle o
Jacağıaı miisbet şekli ile ifade e
den kat'i deliller de son yirmi dört 
11aattenberl kuvvetle belirmiy• 
başlamııtır. 

&TDI lZZST BSNICll • 

Yunanlılar ni
çin çekiliyor ? 

(l lnd MTfııdıı.ıı dev-) 
lumat alan mahfillerde beyan o
lunduğıına göre Yunan ordusu
nun Arnavutluğu tahliye etmek 
fikrinde bulunması mublcıncldir. 
Yugoslavya harekatından serbest 
kalan çok büyük Alman kuvvet
leri Arnavutluktaki Yunan kuv
vetlerini himaye edecek olan Yu
nan kıt'alarını geri atmnğa mu
vaffak olmuşlardır. Bu, Yunanis
tanda bulunan İgiliz kıt'aları üze
rinde de tesir yapabilir. 

Belgrad'da Alman 
'bombardımanından 
12,000 kişi 6lmlş 

(1 inci sayf'1Al:uı d<vam) 
minlerine göre Belgradda, erkek, 
kadın ve çocuk, ölenlerin adedi 
12 bin kadardır. Roterdam ve \'ar
şovanın tahribine şahit olanlar, 
Belgrad bombardımanının bunlar· 
dan da daha şiddetli olduğunu 
söylüyorlar. İlk akından sonra, 
Belgradın merkez bulvarı olan 
Teraziyede 200 ölii saydım. 

Susuzluk yüzünden yangmlar 
söndi.irülemcmistir \'iyecck ve ' . . 
mayimabruk bir müddet sonra tü-
kenmiştir. İki sığınağa daha bi
dayct;e bombalar i'abct ctıniştir. 

Bir kışlada 300 asker ölınüştiir. ' 
Harbiye ve Dahilive :Sezaretlcri 
ile Başvekilin büro~u ve diğer ıı&
zarctlcrin çoğu bombardın1anın 

ilk günü daha sabahtan ate~ al
mıştır. Belgradın en büvük oteli 
olan •Sershski Kral• İamamils 
harap olmuş ve Alman, Yunan ve 
Amerikan elçilikleri yanmıştır. 

İlk akına birkaç yiiz Alman tay
yaresi iştirak etmiştir, 

Yunanistanda 
(1 iılel aa1tadaıı devam) 

düşnıan biraz ilerlemeğe muvaffak ol
mUŞtur. 

AR:\'.\ VUTLt:K CEPHESİ. .... DE 
VAZİYET CİDDİLEŞİYOR 

Londra, 18 (A.A.) - ( B. R. C.) Ati
nada ve Kahı.- llildlrlldit>ne söre, 
vaziyet ArnavuUUlı:ta eıddl bır safhaya 
girnuştır. Yun<mlılar bel,kı lt.alyunlac .. 
dan z;aptetmıŞ' oldukları yl.·rlerden çe
kum.iye mecbW' kalacaklardır. 

Garbi Makedonya cephe~inde mu
~rcbc buti.ın şidd~tiyle devaın etmlt
tır. Yunanlılar ve tnglJizler taın bir el 
birligi ıle hareket etınekle hatlarını 

n1uh fazaya mu'\•afiak olmuş! rdır. 

Alnıitnlar mutad usullerine g re bil
Jı't.;.k zayiatı göz önunde tutınaksızın 
müthiş kuvvetler ve yuı.Jerce tayya
reler kullanmaktadırlar. Dun ceı,1he
dC'11 glcn bır ıuu:jahil Almanların. iki 
gıJnde iki Cıı ka z:ıyı etlıklerını sOyle
ın'ştır . .:\lmanlar bazı g~ tıeıl zaptet
mek içın bin1erce a ker feda etn-ıckte
dirler. 

YUNAN TEBUGİ 
Atina, 18 (A.A.) - (B. B. C.) Yu

nan resmi tebliği: 
Garbi Makcdonyada vazıyette hiç 

bir miilıim dci\şıklik yoktur. 
Arnavutluk cephesinde, kuvvetleri

miz. bazı tahliye hareketlerınde bulu
narak bu meyanda Kli.sura ve Ersek 
şehirlerinden intizam dahilinde çe
kilmişlerdir. 

KLİSUJlANIN MEvıdi 
Atina, 18 (A.A.J - (B. B. C.J Teb-

1.ilde zikrolunan Klisura ıehri Yunan 
hududuna 35 kilon1etre ve Ersek şehri 
ise 17 kilometre rnesafededir. 

i."'İGLİZLEB ŞİDDETLE 
DAYANIYOR 

Atina. 18 (A.A.J - (B. B. C.) Rad
yo diln ıece baU hazırda vuku bulan 
çarpışmalar hakkında aşağıdaki tafsUl
tı vermiştir. 

Olimpos datlanndan Garpte Servl'
aya kadar uzanan hattı tutan İngill& 
kııvvetıerinin s::ı:I cenahı şiddetli Al
r ~ taatT' zlarına Ubl olmuştur. in
f{1 ı l('r şıddetli bir mukavmet göster&
rek düşın:ına ı;:ook ağır zayiat verd.lr
mişlerdır. 

Radyo bundan evvel Matbuat Neza
retinın aşağıdaki beyanatını neşret
mışt r: 

Alman ve mtıtteflk kuvvetler ara ... 
sında dün butun Cfin bütlın cephe bo
yunca rarpı nı;ıl:ır devam etn1işttr. 
Dün muh"rebe en ciddi safhasına gir
miştir. Düşman en ni;lr tazyıkinl Gre
vine mınt:1kasın.s ve Göricenfn Gar
bında bulun:ın kısma teksif etmiştir . 
En f ddetli ('arpıimalar Almanların 
nilwyet z.apf,..tmiye .vaff:ık oldukla
rı ve «"Pln: . n me k zlııde bulunan bir 
dağ zirvsinde vuku bnl nustıır. 

Mtlıadere edilen 
ekmekler 

Bu muharebe hareketlerinden 
anlaşılıyor ki, Alman - İtalyan 
motörlü birliklerinin vaziyeti ik· 
mal ve takviye bakımından git
gide fenalaşmaktadır. Yakında İn
gilizlerin bir mukabil taarruza 
başlaması muhlcmt'ldir. 

YUGOSLA VY ADA: 
Roma ,.e Berline göre Yugoslav 

ordularının silahlarını bırakarak 
bugiin saat 12 de tbslim olmaları 
mer'iyete girecektir. Yugoslnlar 
ancak şerefli bir mağlubiyet ka
zanacaklarını belki de biliyorlar
dı. Mihlakil gruplara ayrılarak 
Alman ordularının ve İtalvan bir
liklerinin taarruz]arına ~ukave
met eden Yugoslavların bu şekil
de teslim olmaları henüz muhte
mel görünınüyor. Yugoslavlar, el
den geldiği kadar muka\'eınete 

de\'am etmekle Alman - ltalyan 
birliklerini mcsgul edebilirler. Bu 
şekilde muharebt'ye devam etme
leri Yunan - İngiliz miidafaasına 
ne de olsa bir yardımdır. 

Yugoslav ordularının nerede bu
lundukları me~huldür. iki tarafın 
vaziyetleri hakkında doğru bir 
malumat ·oktur. Anlıyabildif:imiz 
nokta şudur: Yugoslavlar arkta 
\'C cenupta iyi mukavcn1et eder· 
ken şintaldc '\'e garpta ck\eri un
sur1arı Hırvat olan 4 üncü ordu 
sür'atle g<'ri ~ekilmhı. 2 inci ordu 
kısımları Zaradnn ilerliy•n ftal
yan ınotörlü lıirliklerini durdura
mamış, Alınan ve İtalyan kıl'a\arı 
Saray - Bosna mıntaknsına nüfuz 
ederek şarktaki Yugo•lav ordula
rının gerilerine düşmüşlerdir. Yu
goslavların yer yer ve gnıp grup 
mukavemete devam etml'leri muh• 
temeldir. 

YUNANISTANDA: 
Yunan - İngiliz müdafaa mevzi

ine iki Alman ve birisi İtah·an ol
mak üzere üç yarma hareketi baş
lnmışhr. Bu taarruzların istika
metleri şöyle görünmektedir: 

1- Serfiçc - Yenişehir 
2- Kozan - Kalabaka 
:ı- Göriee - Naııliç. 
Tahmiıı ettijimlz veçhlle, Al

manların siklet merkesi Yunan ... 
İngiliz mevziinin sağ cenah ve 
merkez mıntakası önünde toplan
mıştır. Almanlar hakiki yarmayı 
kendi ünrlerlne almışlar, İtal
yanlara kuvvet ıe,blt etmek va
zifesini vermişlerdir. 

Sağ' cenah m<'rkn mıntakası 
gerisinde Yunan - İngiliz muva
salasını temine yart:\o'Bn üç n1ühim 
nokta vardır. Bunlar Atinaya de
mirvol\a liaı?lı bulunan Platamu
na limanı. Yenişehir ve K•lahaka
dır. İlk taarruz hedefleri olarak 
Almanların bu noktaları eçtik
leri anlaşılıyor. Garpta Yanya hi
zasında hulunan bu noktalara ka
dar şimalden cenuba doğru epey
ce me'.tafe vardır. Tutulan mevzi
de sonuna kadar nıuannidane mü .. 
dafaaya mecburiyet yoktur. İcap 
eder<<, dü~manı yıpratmak ve da
ha müsait ~artlar altında müda
faa muharebeleri vermek maksa
dile mınlakadan mıntakaya çekil
mek surctile müdafaa yapılabilir. 
Dağlık ve yolsuz olan arazinin 
derinliği bu şekilde müdafaaya 
çok müsaittir. Cenuba doğru çe
kildikçe Ege ve Adriyatik aramı
daki mesafe de azaldığından cep
he daralıyor. Cephenin daralması, 
derinliğine tertibata daha çok el
verişlidir. 

23 
(1 inci Sahifeden Dena) 

7oğlunda Fransız. Tiyatrosunda bOytllc: 
bır müsamrre veril<.'C"ektir. Bu müsa
mere günü <"Ocuklnra pasta, sandviç. 
şekc-r dağ1tılac:ıkhr. 

Adalar 'Kıza Kola: 
O sabah Büyukada Cümhurlyet 

meydanında yrıpılacok törmden sonra 
çocuklara şekerler dağıtılae&k, aktam 
saat 17 de Rüytikada İskele Garlno· 
sunda bir müsamere tertip ohmaeak· 
tır. 

Heybeliadada Cümhurlyet m"1'1a• 
nlnda da btr tören ynp1lacaktır. 

l!olkevl, yahut Bakırköy Bez Fabrl· 
kası salonlarında eğlenceli bir mO.· 
me-re Vl'reC'ektir. 
~otla K..a Kola: 

Samatyada Cerra .paşa cadde • 
sinde 274 numaralı Yorginin fı -
rınında 138, Kocamu tafapaşada 
Mehmet Memiğin fırınında 64, 
Tarlabaşında 136 numaralı Dimit
rinin fırınında 71 kilo eksik ekmek 
bulunarak müaadare edilmiatir. 

60 kız, 80 erkek olmak ü:P:ere 120 eo-
cuk baştan aşalı giydirilecek, ,ıınd8s 
Maksim salonunda bir çocuk balosu 
veri1ece:ktir. A1ni ıOnUn gecesi yine 
Makslm salonlannda müessese proı
ramına !llveten Dllmbüllll imıall ta
rafından bir - eğlencesi tertiı> oı..
nacaktır. 

Bunlardan bafta her kazadıı "da e 
ıün mOsamereler verilecektir. 

NECİP FAZIL IUSAKtlKK 

( 1 bıcl 11&yfMian devam) 
yollarında kollarını sallıya sal
lıya yol arıyan bir takım ka
fileleri vurmıya başlaması, gö
rüşümüzün sıhhatine ayrı bir 
delil. .. 

Büyük armada öcünü almak 
yolundadır. 

• 
Yine 5 gün evvelki ayni yan-

mızda, Cenubi Yugoslavyanıa 
hızla makaslanışından sonra, 
artık Sırpları ünıitsiz ve verim
siz, başıboş ve münferit bir 
müdafaa çırpınışından başka 
birşeyc muktedir kabul etm• 
miş miydik?. 

Bu rnziyet de bugün h<'sbelli 
bir mahiyet almıştır 

• İngilizler Şimali Afrikada 
pek mühim ve nazik bir hayret 
inı yaşan1ış ohn:ıkla beraber, 
Almanların bir ci.ir'et hamlesi
le Sicilyadan Trablusa geçip 

ikinci bir cür'et hamlesile Mı
sıra uzanmak tarzındak kolay 
ve beleşten kaıanç emellerine 
mimi olacaklardır. Büyük ar
mada bu defa deniz miirakabe
sini tam lesi edebilir, Alman -
İtalyan ku,•vetlerinin muvasa
lası her taraftan kesilir; ve 
Cenubi Afrikadan aktarılacak 

Yagosıavyayl pay
laşma kavgası 

( 1 inci ııay fadan devam) 

almıştır ki Bcrlin, alakadar mın
takalar ahalisine, askeri harekatın 
diğer her türlü meselelerden daha 
evvel geldiğini ve askeri harekata 
devam ettikçe siyasi meselelerin 
talik olunması icab<ylediğını, bir 
çok defa hatırlatmak lüzumunu 
hiss"etmiştir. 

Basler Nachrichten gazetesinin 
Berlin muhabirine göre, saliıhi -
yettar Bcrlin mahfillerinin beya
natı bu merkezdedir. Bu muhabir, 
B. Hitlcr'in Ante Paveliç'e gön
dermiş olduğu telgrafında başka 
türlü anlaşılmamasını tebarüz 
ettirmektedir. Bu telgrafta, yeni 
devl,etin hu<:!utları meselesi 
ürerinde Almanyanın milli Hır -
vat hükOmetıle oerbestçe anlat • 
mak azmini bildirmekte ıdi. Bun· 
dan da anlaşılacağı veçhıle, hu -
dutlar meselesi mualliıkta bulun· 
maktadır. 

Böylece ve bizzat Almanlar, 
şimdiye kadar kendilerini hiç 
bir kara saha ında mağlup ede
memiş olan İngilizlere, kolay 
ve beleşten bir kazanç emelile, 
kolay ve beleşten bir-kazanç 
ihtimali hediye etmş oluyor. 

Hareketin Almanlar hesabına 
talihli safhasında ben böyle dii
şünüyorum; eörüşürüz ... 

• 
Balkanlarda Sırpbr artık bir 

kocaman çele; belki o bile 
değil. Yunan cephe ,ine gelin• 
ce, bu zamana kadar 10 ( +) nu• 
rnaraya tam manaslle i•tihkak 
ifade etmi~ olan hu minicik 
ınilll'lin, şimdilik mahdut ol
mıya mecbur İngiliz ) ardımla
rına rağmen, bu sahnda Alman
lara kal'i bir tc\'kif tesiri yapa
bilmesi, sadece bir giiniil iste
ğidir. 

Herşey, bir kaç gündcnhcri 
i aretlediğinıiz dünya çopıııda· 
ki yeni çığırların açılmasın• 

bakıyor. 

Anadoluya gide• 
cek olanlar 

(1 ln~I NYf:ıdan dPvam) 
kendilerine verilecek vapur ve 
tren biletleri hazırlanmıştır. Va
pur biletleri mavi ve tren bıl tlerl 
kırmızı renklidir. Bunlnnn üıe -
rinde sıra numaraları vardır. Bu 
sıra numaralanna gore r z :elere 
iliin \'erilecek ve elındok bılctin 
numarası ilan edilen numaralar 
içinde olanlar bildirilen gun ve sa
atte vesaite bineceklerdir. 
Halkın bineceği trenlerın katar 

numaraları ve vapurların i.mı bi
letlerin üzerine yazılmış olacaktır 
Biletler halka hareket gününden 

iki giin evvel verilecek \"e böyle
likle hazırlanma vakti bırakıla -

caktır. Hem vapur ve hem de 
trenle seyahat edeceklere iki bilet 
birden verilecektir. Biletlerin uze
rJne afi'! reisinin ismi, seyahat e
decek aile efradının adedi yazı . 
lacaktır. Biletler üçer niıshadır. 
Bunlardan biri seyahat 'Cdecl!k 

Di~er taraftan, mctalibat ve id
dialar şimdiden tezahür etmeğe 

başlamıştır. Bunların en mühim -
mini Dalmaçyayı istihdaf eden 
metalibat teşkil eylemektedir. İ
talyanın Adriyatik denizinin Şark 
sahili üzerindeki emelleri maliırn
dur. Bunun en son tezahürü, Dal· 
maçya İtalyanlarının B. Musso -
liniye çekmiş olduğu telgraftır. Bu 
telgrafta, Susak'tan Arnavutluk 
hududuna kadar bütün Dalmaçya 
sahilinin İtalya tarafından ilhakı 
talep edilmektedir. İtalyan mat -
buatı, bu talep bahsinde henüz 
vaziyet almamıştır. Fakat Neue 

Zürcher Z-eitung'un Roınadan öğ
rendiği gibi, İtalyan matbuatının 
bu talebe hararetli müzaheret e
deceğinde şüphe yoktur. 

• ailede diğeri vapur veya Demir -
yolu İdaresinde ve Üçüncusii de 
Vilayette kalacaktır. 

Halbuki, Adriyatikten bütün 
Şark sahilinin İtalya tarafından 

istenmesi, diğer taraftan, Hırva -
tistanı, Susak ile Zara arasında 
Hırvat olarak kaydedilen sahil 
mıntakasında denize çıkmaktan 
meneyliyecektir. 

Tahm'n edilebilir ki Bosna ve 
Hersek'in isimleri, Macarlar ta -
rafından Mihverle tam anlaşma 
halinde, Hırvatistanı denize her 
türlü mahreci muhtemel olarak 
kaybetmesine mukabil bir nevi 
taviz gibi ileri sürülmektedir. 

YUGOILAVYADA 
( 1 inci l&)'fadan d<vaıa) 

ıunun mukavemeti tamamen Jcı
nlmlf bulunmaktadır. Yugoslaıı
yanm şimali f6rlct oe cenubu §6r

kisinde Yugoslao kıt'alan çete 
harbine devam etmektedir. Bit -
hassa Drave nehrinin şimalinde 
Yugoslavya ara.zirine ginni§ bu
lunan Macar müfrezelerinin h11-• 
rekıitını en modern otomatik sildh
larla mücehhez olan Yugoslav 
Jcıt'alcın zorlaştınnaktadır. 

Afrikada, fngiliz mukavemeti 
kendini göstennektedir. Sollum'da 
lıalycın ve Alman kuovet eri hiç 
btr yeni tCl4m1%dıı bulunıncırmf -
tardır. 

Seyahat edecek aile~ e iki bilet 
verilecelc, fakat bunlardan bırl 
trene veya vapura binerken me· 
murlar tarafından a}ınacaktır. 
Demıryolu ile seyahat edecek

lerin hepsi Haydarpaşadan •rene 
bindirilmiyerek sahili re yakın 

yerlere gitmek•e olanlar muhtelif 
limanlara vapu:la goııdcrılec k -
ler ve oradan trene b'nd rıle -

ceklerdir. 
Mesela Sıv:ısa gidecekler, Sam-

suna kadar vapurla 'e oradan 
trenle seyahat edeceklerdir. 

İzmir civarında ve Afyon ha
valisindeki yerlere gidecekler de 
Bandırma yolile sevk olunacak -
lardır. B3ylelikle llaydarpa~adaki 

trenlerde fazla izdihama manı o
lunacaktı=. Halk trende üçüncü 
mevkide seyahat ettırılecektir 

lıtaabal lçlıl abna• 
ted bir 

u 1nc1 .. n dJn d•vaaı> 
·İlk günlerdeki bazı tcliışlara 

rağmen Cumhuriyet Hüköme t' nin 
btanbul balkının e1Dni) eti hak
kındaki kararı bütün hem crilere 
huzur vermiştir. Herkes bil' or 
ki hak ve toprak Ü•tilnlüğümüz 
masun kalırsa harp dı ı 'aziyeti
miz devam edecekti Bu masun
luk tehlikeye uğr dığı vakit, bü
tün kuvveti rımizle kendimizi 

• müdafaa edecegiz. lstanbul hak
kındaki tedbirler işle bu müdafaa 
saha ına ait hazırlıklar arasında
dır.• 

Muharrir Cumhuriyet Hük(lme
tinin bu hu uslaki çok yerinde bir 
karar aldığını tebarüz ettirerek 
makalesini ıu şekilde bitirmekte
dir: 

•Anadolu kolesine sahip ve 
hilklm olan Türk, İstanbulun ve 
Boğ !ar bölgesinin de şııhibidir. 
Kat'ı ücadrl• hiilgesinde en çok 
ku' ete dayanan Tiirk •evkulcey
ıine sarsılmu itimadımız vardır.• 
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"'Harp edelim .. Fakat, bir retice elde ede
bileceğimiz zaman 

Gözleri yere çenili, başlan eğik, 
el uğuşturan kalabalık; tövalye 
Kordıninlıı lôddetine rağmen bir• 
b irleruoe bakışıp baş sallıyarak 
bu t'ıkri tasvip ettiler. Şövalye a· 
sabiyetle haykırdı: 

- Tarikatimizin büyüğü namı· 
na yemin ediyorum ki: Bu top • 
rağı hiç s:ilah atmadan düşmana 
teslim etmek fikrini asla kabul 
•ttmem! Şehrin müdafaasına ka • 
r.ır verdim. Şimdi .bu kararın tat
bLti için lüzumlu fikirleri öğren
mek istiyorum. 
Muhafız kumandanı mnuzla • 

nnı ıilkti: 

- ,luna lnıkln yoktur aziz fÖ· 
nlyenı! 

- !\için? Damarlarınuıda Mal· 
tız kanı u)'Uftu mu? En fena ~an
lar dalı.tinde en kuvvetli düş • 
manlarla çarpışmaktan çekinmi • 
yen kahraman ecdadımızın savaş 
destanlanm hatırlayın! Eğer bu· 
rada dediğiniz gibi müdafaa im· 
lkinsızliğı imkinıll2: ise dahi, im· 
kansızlığı imklına sokmalı: gay • 
ret.ile hareket ederseniz muv.af • 
fak oluna. 

- Elımizddci lnnveti biliyıor • 
munu.ı ta bil?! 

- Ent. Bi.liyonmı azdır. Fakat 
adetçe uhk; ruh üstünlüğü, tam 
büıünlült gibi iki mükemmel ru
hi sili.hla takviye edilince ken • 
lliliğinden zail olur. 

- Ya silllı Ye cephanemiz? 
- Evet .. O da noksan amma, 

biraz evvel izah ettiğim gibi bu 
noksanlık bizim müdafaa kabili
yetimizi zayıflatır. Onu ortadan 
kaldıramaz! 

Şövalye çok kat'! komışuyor, 

verditi kararı tatbik etmek az
minde bulunduğu sözlerinden an· 
~lıyordu. l4aamafih muhafız 
!ruvv~lerin en kıdemli zabiti fik
rinden vaz geçmemişti. Şövalye 

Kardınının kat'i ıfa<lesin1' karşı
lık bıraz genişçe bır izahla muka
vemet fıkrınden caydırmağı de -
aemek isU!di. Söz aldı: 

- Gelen kuvvet 01'kadardır a
caba? 

- Bunu tahmin etmek kolay. 
Cç yüz parçaya yakın bir donan
ma var. Her gemide üç top bu
lunsa bin tane top hesap edilir. 
Her gemiden yüz muharip çıksa 
iiç bin luşi de bu eder. Buraya ge
len kuvvet tabii bövle geniş bir 
toprağı ıstila için her türlü ha -
:zırlığını yapmıştır. Binaenaleyh 
iıeraberinde getirdiği ordu da he
sap edilirse on - on iki bin kişılik 
'bir düşmanla döğüşmek mecbu· 
riyetınde bulunuyoruz demektir. 

- Buna mukabil bizim kuv • 
vetimiz? 

- Bin iki yüz askerimiz var. 
Bunlar Trablus kalesinın (1) be
denlerın<le kalacaklar. Silahlı a
halı ise on bin kişiye baliğ olabilir. 
Eh, kuvvetce düşmanla a••1Tı yu
karı denk savılabiliriz. Yalnız a· 
ramızdaki fark silahtan ıbaret! 

Ş<ivolye ile konuşan zabit da
yana dı İlave etti: 

- yalnız silah farkını kabul 
etmek doğru olmaz şövalyem! 

-Neden? 
- B r de döğüş meharetini he· 

saba katmak zarure:; vardır. 
- Gelenler bızdcn daha mı cen

ıaverd: r? 

- Şüphesiz şövolyem .. Gelen
lerin Türk olduğunu anlamak, on
ların cengaverlik dereceleri hak

kında bıze en iyi malümatı ver
:ırl'ğ<' kafidir .. Türkler hilkaten 
Cl'ngıiver insanlardır. Bilhas a 

bôvle daııizaşın lııır sefer için en 
111uharip, en usta askerlerini S"Ç· 

nliş olduklarını kabul etmek za· 

rureti de kendini gösterince sıLin 
ve harp vasıtalarından' mahrum, 

.. kscrisi yağmacı, Arap ve !'for -
mandiyalılardan mürekkep bu 
çapulcu alayı ile böyle munta -
zam ve harp tekniğine fazlasile 
vakıf, taze bir kuvvetle muha -
rebeye kalkışmak mağlUbiyet ve · 

(1) Tr4l>Zusıın muhtdif dnıir -
terde yapılmşı kale tahk.-ımat'ı 
mevcuttu. F"kat bunun muhtelif 
ı.'ıktmat ri,r.eminin bı.-birine ka
"'f1""Uile ve topr4k istihkamlar -
"1.n mürekık• p olmn.sı seb .. l>ılc ıyi 

rnila!!fN Ubilı~ ıı..Lu114nu· ....... 

silaha sarılalım " 
esarete doğru göğüs açmaktan 
bıt§ka blrşey değildir. 

- Yani harp etmiyelim öyle mi? 
- Böyle söylemedim şövalyem .. 

Harp edelim. Fakat bir netice el
de edebileceğimiz zaman s:ilatıa 
sarılalım.. 

- İşte en şerefli bir neticenin 
idrakine i§aret olan şu hadise, 
limanımızın yabancı bir donanma 
uafından istilası ve bu istilanın 

Trablus topraklarına teşınlii bizi 
döğüşe icbar ediyor. Hazırlıklara 
başlı yalım ... 
Şövalye Kardini bu sözleri sôy

liyerek karşısında hürmet safı 
bağlıyan heyete arkasını döndü. 
Bu hareket: 

- Artık konuşacağımız kalma
dı, vazifenizin bıt§ına dönün! 

Demekten başka birşey değildi. 
Llkin vaziyeti bütün açıklığile 
gören ve neticenin neye varaca
ğını pekala kestiren zabit .on bir 
deneme yaptı: 

- Aziz şöval~ .. Bu itiraz • 
1anm ne şahsan can kaygusundan 
ne de başka maddt bir menfaat 
maksadile yapılmış değildir. Bana 
emin olunuz. Yalnız Trablusun 
bugün elimizden çılmıasını takdi=' 
etmiş olan talihe meydan okuya
rak ~ zayıf halimizle kudretli 
düşmana karşı koymak tasavvuru 
ve şehrin muhafazası imhansııdır. 
Şimdi vereceğiniz bir emirle 

hepimiz vazifemizin başında düş
mana mukabeleye başlıyacağız. 
Bu mukabele ne netice temin e
decek? Hiç! Sade şehrin Türkle:
eline gecmesini birkaç saat veya 
gün geciktirmek ve oyalamak -
tan başka birşey temin etmiye -
cek. Buna karşılık da adedini siz 
bin olarak tahmin ettiğiniz Türk 
tc..,Jarı zavallı Trablusu harabeye 
çevi=ecek! 

Eğer, bir müddet sonra bir ta
raftan imdat almak ümidi mev -
cutsa hepimiz se\·e seve vazife 
bıt§ında can veririz. Liıkln bos ye
re bir ısrarla bu güzelim top=ak
lan tahrip ettirmek, bu kadar ca· 
na, mala sebep olmak, birkaç gün

lük mukavemet yüzünden tekmil 
hıristiyanlann kılıçtan geçi=ilme
slne meydan vermek bilmem doğ· 
ru ve makul bir hareket olur mu? 

Tekr:ır arzediyorum şövalyem .. 
En iyi hareket tarzı düşman ku
mandanile müzakereye girişmek 

koparabildiğimiz tavizlerle iktifa 
ederek Trablusla vedalaşmaktan 
ibarettir! 

Şövalye Kardini bu makul söz.. 
!ere kulak asmadı... Kendisini i
kaza uğraşan muhafız zabite ters 
ve kindar bir bakışla içerlediğini 
ima etti. Hala karşısında en pençe 

divan duran kalabalığa hitap etti: 
- Sizi, Trablus şehrini müda

faa için vazifeye davct ediyorum. 
Herkes işinin başında bulunacak. 
Emirlerimden ufacık bir ayrılış 
ölüm cezasile karşılanacaktır. Bu
yurun, gidebilirsiniz! 

Şövalyenin yanından ayrılan 
kalabalık, topluca hoşnutsuzluk 

mınltılan ile şehre dağıldılar .. 
Vazifelerinin başına gittiler .. 

(Arkası Var) 

18 Nisan 1941 
11.00 Pro- 9" llemlelı:et Saat 

Ayan. 
18.03 Müzik: Radyo, cSvinp Ku 

artell. (İ. Öz&ür ve AtOJ Bö
cekleri). 

18.30 Mlizık: Çitte Fasıl Programı 
19.30 MemlekC't Saat Ayan. ve A· 

jans Haberleri. 
19.45 Konuşma: Ziroat Takv!ml. 
19.50 Müzik: Solo Sesler. 
20.15 l!Bdyo Gazetesi. 
20.45 Temsil. 
21.30 ıtonuşma (İktısat Saati') 
21.45 Müzik: Radyo Sa lon Orkes-

tras-.(Violonist Necip Aokın 

İdare"lnde) 
12.31> Memleket Saat Ayan, Ajans 

Haberleri; Ziraat, Esham -
Talwılbt, Kambıyo - Nu
kut Bor ası (Fiy. t). 

22."5 Mttıik: l!Bdyo Salon Orlı:es
tTası Programınm de-va.mı. 

23.00 Muzik; Dans Muıij!i (Pi). 

=JıJ.30 Yarınki Fı-.1"""' :.e 
S•panıo. 

SİZİN DE TAKDİR 
ETTİGİNİZ ÜZERE 

A8nnus modasm• u.nte& ve Jnee.liine lnzirmm eden Ü9t&d ter .. 
llllerln mahareti, bdma ö .-Uie -.ı -anı hayrri bir lıe
den tenasübü anod«, 

Fa.kat yü:ı ve onun hııtutu ~edlrlcr. Eter bu nokt..,.a 
lizı.nı ırelen Dıl.im.am rösterilmezse, ..,,.,ıer bol Jıaıtlan başlr.a
lanııa J>d< çabuk fari< ettirirı .... Bu, sbüı bir &UT111tzdır ki, ufal< 
bir dikblsfzllk veya ihmal n- raJt<belerlııhfu dtkil<at na
anndan U2ak kalama. ~ 90Jlelerin (billı...,. n:urılk ve hassas 
elllleTe mus:ılliıt ob.n o talıriı*ir .....,IBiıı) elldlniu çizmekte 
oldutu on binlerce (bidayette p,yrt mabsu.s) ince oiq11ere lh
mall<ir ltıı.lmaO'mız. 

Zamanla cilcLniz~ ııo.ld.urac:ık o- ve slrl pek 901t defa Taldtslz ban.p eden 
bu irtta..'an alcıjam ve sabah KnDI PERTF.V'le 7apacatınız ulak ma.
uJla reledlnlz. KREl\t PERTEV'in bu mucfıerdne YÜ'Z binlerce hemeln
mılz rlb~ siz de hayret ve memnımiyetıe phit olauksmız. Göreceksiniz 
ti ıll.maruz, ebedi l'e.Jl('llfln!zi bP.rkese mait'urane !MJ7Hyttektir. 

KRE)I PERTEV'in terkibindeki faal nasır en derin clzgilerl bile b:a· 
'ede reciluniyecektlr. Bugünden Ulbaren siz de bir tüp KREM PERTEV'! 
t'llnlet masa.ruzda. bulundurunuı;. O, IJD) zamanda. seri rüzıirlarm ve 'vveUI •iinetln en ı,ı mnlulmcı.. 

İst. Hava mınhka depo amirliğinden: 
1 - 1000 adet 7001 markalı 14 m/m minalı bul! satın alınacaktır. 
2 - Kat'ı teminatı olan 263 liradır. Bakırkô,f mahnüdürlüğüne yatınlar.ak 

makbuzlariyle birlıkte 22.4.9U Salı günü saat 15 de Yeşilköy Hava Mmlaka De-
po Amirliği satınalına komisyonunda bulunmalan. c2954> 

Qhisarlar U. Müdürlüğünden : 1 
ı _ 941 :yılı zarfında İnlılsarlar fabrikalarından Trabzondan ve E=un 

BqmQdüriyetindeki ambarlarından SankamJf ve Karsa tahminen 550 bin ki
lo miktarında sandık çuval, bidon, balya ve fıçılarla veya parça olarak sevkedile
celt bütUn içki, tuz, ~evddı i.nfilAkiye, levazımı kırtasiye vesa~e billlmum .. idar~ye 
ait emval ve İnhisarlar eşyasının nakliyesi 11. TV. 941 den lübaren 15 gun müd
deUe kapalı zarf usullle münakasaya konulmuştur. 

ll - İhale :ııı. ıv. 941 ıilntıne tesadüf eden cuma ıtıno ıaat 16 de Erzurum 
inhisarlar Başmüdürlük binasında icra kılınacalatr. 

llI - Talipler bu nakliyata alt fQrbıame:yl Erzı.ırum ~dürlilğil, Kars 
milstakll müdürlüklerinde görebilirler. 

rv _ Bu naklyat.a alt muhammen badeliıı 7ilzde T ,1 muvakkat teminat pa
rası olan c2400> liranın, zarflarını tevdhıclen evvel makbuz mukabilinde İnhisar

lar -.ezııes!ne :yatırılması prttır. 
V - Teltllf meluupları ihale aaatınden blr saat l!VT1'! makbuz mukabilinde 
~ rellllıe..-ilmelid.ir • .Poııtada y uJw.a ıeJeoelı: ııe<lkmeler kabul adil· 
ms. 2989 

Da.f. Di~. Nezle, Grip, ltoma.tizma. 
Ne\Tl'alıı. Kmklık •e Rüıün A~nlarıoızı Derhal Keser 
icabında lfOnde 3 kaşe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ. 

, 

1 Atustos, 3 İkinciteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 İkramiyeleri 
ı adet 2000 L.lık 2000,-Llra 
3 > 1000 • = 3,1no.- > 

750 • = 1500.-• 
600 > - 2000.- > 
250 • = 2000.- > 
100 • = 3500.-
50 • -= 4000.- • 
20 > - GOOO.- > 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
cMiknatisiyetlenebilen maden· 

den mamul kopça ve mümasili 
kapatma vesaitinin enjekte usulli 
ile boyanmasına müteallik usul 
ve tatbikat. hakkındaki icat için 
alınmış olan 20 nisan 1939 tarih 
ve 2751 No. lu ihtira beratının ih
tiva ettiği hukuk bu kerre baş • 
kasına devir veyahut mevkii fii
le korunak için icara dalti verile
bileceği tekli! edilmekte olma1<la 
bu hususa fazla ınalılmat edin -
mek istiycnlerin Galatada Aslan 
ban 5 inci kat 1 • 3 No. !ara mü· 
racaat eylemeleri ilan olunur. 

İstanbul Bqlncl İcra Memurlufmı.
d&n: 

Seri!e var.isi Ayşenin Pangaltı Al
tınbakkal'da oturan Yani kızı E!talye 
zinımctindeki alacağından dolayı ipo
tek fazlasına şamil olm::ık üzere haczen 
praya çevrilmesine ka"rar verilerek 
23/9/940 da mili;terisine dahi ihalesi 
yapılmış bulunan ve ihaJe bedeli ö
denmemesinden dolayı bu kerre İ. 1. 
K. nunun 133 üncU maddesine tev
fikan ihalesi feshedilen borı;lunun ev
safı aşağıda yazılı ve Büyilkadanın Ni
zam maha11esinde k!lln iki b<:>p evi 7 
ı!'.iin mi.ıddetle arttırRıaya çıkarılmış
tır. 

Evsafı: 

Borclunun mahcuz Büyük::ıda Nizam 
mahallesi Fabrika sokak 133 Ada, 3 
pal'B<'l ve 4/ 13 eski ve balen 31 No. 
iajlı ve 85 metre murabbaı sara U7.e
rine bir katlı bir oda ve ııltı bodrum 
ve taşlıkta bir hela ve sabit bir dolabı 
b1r miktar bahçesi ve i('inde kuyu ve 
bir kaç meyva ağacı 250 lira muham
nlen değerli bir. 

Büyükada Nizam caddesinde 34 kü
tük, 133 ada, 23 parsl•l ve halen 46 Na. 
t.'ljlı ve 88 metre murnbbaı sah, üz~
rine mebni bodrum katında taşhk, he
ıa . mCrdiven altı ve ön cephes:inde bir 
oc\· zemin kat ön kısmı demir par
maklıklı bah<:e ile çevrili burada bir 
servi, bir d<"fne ağacı olup ahşap ka
pıdan girilince koridordan sonra sofa 
üzerinde bir ve arka cephesinde bir ki, 
ceman iki odalı, çatı katında $ervani 
denilen diğer bir odası vardır. Elf"ktrlk: 
tesi<>Rtı her ikisinde mevet:t ve haricen 
boyalıdır. Bu k:ısım 1406 lira muham
men de!erli olup her iki ev de ahşap 
ve kabili süknn<1ır. 

• İiARtSİlll eımı 1$ BAN~.J 
(~AMIYEl.i HESAP 

Deniz Levazım Satınalma Koın:syonu ilanları 

Clnel 

1 inci kat karina boyası cRed
hend veya Holçapfel Marka> il tan 
II IJıcl kat karina bo;rası cRed· 

28350 

hend veya Holçapfel Marka> 15 ton !4000 
Faça boyası G ton 8250 

1 - Yukarda :yazılı Qç kalem boya malzemesınin 21/41941 ~ 
saat 14 de pazarlıkla eksiltmesi yapılacalttır. ~J 

2 - l inci kat karina boyasının prtnamesı c142> kuruş mukabili" 
ferleri bedelsiz olarak her gün iş oaaU zarfında komis:yondan afınabııtı' 

3 - İsteklilerin teminatıarlyle birlikte belli gün ve saatte Kası 
lunan komisyonda hazır bulunma.lan 1lAn olunur. c2953> 

DİŞ MACUNU 
A~ızdakl m ikroplan t e m iz ler, dişleri,, 

hatını muhafaza eder. 

fleP :rerda O E N T O L. dl' macununu arı~ 

Rami: Satınalma komisyonu Rs. del> 
160 adet eııer takımı 2490 sayılı kanunun 46 maddesinin (M) tık~ 

aatm alınacaktır. Beher eger takımının fiyatı 80 lira tahmin edilmişti~ 
muamelesi Ramide: Satın alma komisyonunda 22/4/941 tarıhine ras 
gQnü saat 11 de yapılacaktır. Şartnamesini görmek lstiycn1erin her garı.; 
la talip olanların da belli gün ve saate takarrür edecek bcdelinın % 15 

tinde teminat akceleri ile birlikte komisyona müracaatlan lüzumu nfJII iJI, 
~~~~- -----; 
ı- İST ANBUL BELEDİYESİ İLANLAfV 

Taksimde Dağcılık Klübü yanında Taşkıı;laya giden yolda yapt~ 
rak h.J:rıyatı, nıak::ıdam şose, bordur ve tr~tuar ~aatı ~apalı zart. d~' 
siltmeye k.onulmu~t.ur. Keşi! bedelı 20,000 lira ve ilk ttmınau 1500 ııra 
kavele, eksıltıne, bayınllırlık işleri aene_l, hususi ve !cnni ıartnanıeJe 
keş.f huUı.~asiy ı.e buna müteterri diğer evrak ıoo kuruş mukabi.luıde sel 
İşlt;ri ML.dürlüği.lndcn verilecektir. İhale 22/4/941 Sah günü saat 15 ~ 
Encümende yupılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektUP 
tarihinden 8 giın evvel Belf!diye Fen İşleri Mildü.rlügwıe mi.Jracaa .. la • 
fenni ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesikalarıyle ve 2490 ss:yı 
hükümlerine tevfikan ibrazı lhım gelen diğer evrak ile mezk.Ur kanuflıı:, 
fatı çevresındc hazırlıyacakları teklif mektuplarını ibate g\ınü saat 14 
Daimi Encümene vermeleri. c2638> ... 
Keşif ıı..deU Teminat 

10289,32 771,70 thküdar meydanında :yaptınlacalt kaldırım .. 
inşaatı. 

736,41 110,46 Alibey köyünde ahşap köprilnun tamiri. ~ 

Keşif bedelleri ile teminat miktarları yukarda yazılı işler ayrı 11yt1 ~ 
konulmuştur. Keşi! ve şartnameleri Zabıt ve Muamel.lt Müdürlügü katerııJ"", 
rO..lt:!bilir. İhale 21/4/941 Pazartesi günü saat 14 de Daimi Enc.rJmendc 

1 - Açık arttırması 24/4/941 Ptt
eembe gilnil saat 14 ten 16 ya kadar 
dairede icra kılınarak en çok arttıra
na ihale olunacaktır. 

tır. Taliplerin teminat makbuz veya mektupları. Vil3yct Nafta 1\1.ildürlO :~ 
racaatla alacakları tennl ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesikö1Arl1' 
rünü muayyen saatte Daim! Encümende bulunmaları. .3025> -~ 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI DEVREDİLECEK İHTİRA~ 

-


