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Fransa oynak
lık mı ediyor? 

Eier hakikat, Viti Fran
.... hakkında verilen ha
berlere uygunN. panik 
halindeki bozuluıu ile 
Avrupayı bugünkü hali
ne koyan Fransayı ne 
llnün, ne yarının tarihi 
&ala affetmez ve f ran
ıız milleti ebediyen hı
Jaııet ve insanlığın katli
lnı damauını alnında 
latır .• 

t-.ı: ETEM iZZET BFJCICE 

1-an Afribu AJ.maa prhlı 
._enlerinin Mısıra karp taar-
1'1lau ltqlayıaca ertaya itil' caca
.. ?. 'Vuau çıktı. Bu .. ru, ltiaat 
'-ıilia ıazeteleriııin suali W1 ve 
.. fiipbeyi ifade ediyor•u: 

- Acaba Almanlar Sicilyadan 
l'taa.ız elinde bulunu Taaus 
'-'asuıannda himaye ıörerek mi 
.... tUnıenleri Trablusa aakletmek 
ı...ıı .. ltuldalar7. 

Makedonga
daAlmanla
rın Cenup 
istikametin
deki taarruz 
/arı devam 

ediyor 
Alınan Alman 
esirleri bu derece 
şiddetli mukave
met görmedikle
rini söylüyorlar 

Atilla 20 (A.A.) - Resmt Yu-
nan tıebliği: . 

Arnavutlukta Jnt'alarımız sıs-
tıematik surette mücadeleye de -

(Denim • IDcl •7fMa) 

Ballıaalarda 

Vaziyete lla•ıı 

Almanların 
merkezdeki 
müthiş yar
ma hareketi 
akim kaldı 
,. Bitlerin ~!!llllııııı,., 
Cenuba Şarki 
Avrapaıına gel
dlll lllldlrWyor 

I~ ). 

Bulgarlar da Yu
goslav topraklan
na girerek Üskübü 

işgal ettHer 
ANADOLU AJANSINDAN VE 
RADYO GAZETESiNDEN: 

Çöl manzarıtlanndaa: Bir hcllls tank kolu tlerilyor 

HARP VAZIYET\ 

B.a itipbe patla bidiseleri 19-
.. k"1aklardaki abiai lııeaüs la
"-aıle kaybettirmeden fimdl ye
ai ltir halter ortaya atduut ltulu
'-1•. Bu halııer; J'raDSıs FUUUD 
~ laemea Alınan itPli altaaa 
~titbil •• mütareke komis1oa
~ timdi._ laa•a. tlenis h
llrine •• •keri ehemıaiyetteld 
"-"mı.e elko)'t:,ıpn• ltildlr
-.kte4ir. Yiae bu baben ıö~e; 
~aıma Şimal Afribsı ile Vitf 
~ aruaada AlmUJaDlll 
.._. •• anua tle ltahrl miaaka
IAt caalaadırılmqtır ve f'asta ba
ha.nan General Ve11and bütüıa ha 
itlere •e Almaa emelleriae kaql 
IÖZ 71Unmakta, wımemeslik. " 
~ selmektedir. 

YunanWarm çekilmekte olduğu Ar navutluk cephesini gösterir harita 1 
Yugoslavya hakkında son ıelen 

haberle C' göre, ordu dıı ılıp te -
hm olduktıın sonra, şlmdı memle
ketın tıık imi i ine b 1 nmak ü
zered r. Evvcltı teşkil edilmiş olan 

Yunan cephesindeki müdafaa, 
1877 deki Osmanlı - Rus seferin· 
deki gazi Osman paşanın meşhur 
Plevne müdafaasını hatırlatıyor 

&.. ltalterhl - dereceye kadar 
llhhatll .waı-• ~ g. 
ler, hakikat Vifi Framu• baklua
.. •erilea haberlere uypua pa· ı 
aik laalindeki ltosulqu ile Avra- Amk bn-etlerl Kuman8am 

General Maby Jlan lnagüllkil haline koyan Fru-
1a11; ae günila. ne de yanam ~- 1------------ı 
l'lbi ula affetmes Ye Fraaaıs mil· J AJ 
ı.u He«li1en hiJanet •• ıasa.w- B p OD Ya, -
a .. btliimı .. m.asıpl alnında manvaya k u·· -
... ır. Bunan ısndir ki, Fnnsıs J ' 
.. illetiaia, hafta üzerlerindeld ç u·· k b ı· r harp 
taa1ik •e ölçüde olursa oban böy-
le itil' hareket ve biyanete ayni fil k 
lanı.ada kendi milstakbeJ menfa- osu verece 
ati..ı de nıülihaza ederek 1anat- Londra 20 (A.A.) - Müstakil 
1lıaa1~ tahmin ediyonıs. Fransız ajansının Şanghay'dan fl· 
~.. IMı hedef üzerinde dığı bir telgrafa göre, .B. Matsuo-

•~lardanberi ujraştığı afikirdır. ka'nın Berlini ziyaretı esnasında 
Bıııat Bitlerin ispanya hududu- Almanya ile Japonya ar~sında 
:.: kadar zahmet jhti1ar ederek aktedilen bir anlaşma mucıbınce, 

berat l'raako ile ıöriipı~i ve Japonya, Almanya, ta.y.ya:e ve 
•ilabare Mareşal Peten ile mü~i- h malzemesi mukabılınac, bazı 
latı rnubakkak ki Fransa ve Is· d:~z cüzü tamları de\ re~ece~t~:· 
Pan~a ile, ayni ıtamanda Ş~m~~ Sanıldığına göre, bu denız. cuz~-
.\frıkıtda ve Akdenizde i.Jbırlıii tamları, ıkı zırhlı kruvazoru, uç 

Yunan askeri 
Kabinesinin 
teşkili Gene
ral Mazara
kis'e tevdi 

edildi 
Yeni Kabinenin 
181111 ...... 118111 

~ıaoall 

Atina 20 (A.A.) - Ealtiden 
Harbiye Nazı:-ı olan General A
leksandros Mazara1ds BaşwJd1 

muavini sıfatile bir askeri kabine 
te,km için Krala yardımda bu -
hınmağa davet edilmiştir. 

Yeni bilkfunetin teşkili Kral 1a
rafmdan evvelce uhdesıne veril
miş olan Koçias, bugimkii prtlc 
dahilinde askeri bir kabine teşki
linin daha doğru olacağını hüküm
dara arzetmiştir. Kral muhtelif 
phsiyetlerJe müşavereden 10nra, 

(Denau 1 IDel ..,.,..., 

Bir kızı kirlettik· 
ten sonra öldü-
ren ve ateşte ya· 
kan katil genç! 

r•Pınayı temine matuftu. kuruk kruvazoru, dort veyahut 

Ai'l:.:an1a eter Peten Fransasını altı torpıdo muh::-ıbıni ihtıva e - 1d8 m 8 m 8 h k Q m 
•~ j P•nyayı ıkna edebılmiş ol- decektır. 
lay.ıf·; Fransı-ı ve ltalyan donan- - -<>--k J aSI 9 d İ 1 en b U 5 9 f İl 
-..ı ... ,n.n mu terek hımaye i ile Ramların pas a Y 

8 
ı ç 

8 
k 

8 5 
ı I 

8 
r a k 

• •l)adan Marsıl .. adan, en yakın U f 
ı, ' ·' Or odoks Rumların rucu sa, b ld Pall .. ol ,;abıllerinden Tunus - l l d C9Z8Slnl U U f ~ k urta pa ka ~ a arı un "' • Cezaır - Trablusgarba ço kırmızı yum _ 
~:Uda z1rhh tüm•n, kıtaat, harp F-Ce başlı.mı ~.r. Paskalya salı gu· 
-••1t·nıesi ıeçirettk ve Afrika· nü akşamına kadar devam ede -
datı Fraasıa ve hpanyollarla da cektir, kb 
İttil&t laaliade tefriki mesai temin Cuma günü de melhur Bah 
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YAKINDA 
BİR CASUSU~ 
GİZLi DEFTERi 
YA z AN : lskender F. Sertelli 

ONUN HAYATINI 
ANLATIYORUM!.. 
YAZANı HALÜK CEMAL 

Fevkalade iki tefrika 
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Bundan bir müddet evvel An
talyaya ıki buçuk saat mesafede
ki Karabayır koyünde feci bir ci
nayet olmuş ve 316 doğumlu İl
mail Dede iaminde biri ayni köy
den akrabası 337 doğumlu KAmile 

(Onama 1 IDel .,,...) 

Dessie üzerine 
ileri harekat 

Kahire 20 (A.A.) - lmpara - J 
torluk kuvvetlerinın gittıkçe yak
laşmakta olduklan Dessie'ye doğ
ru ileri har kctlerınin devam et
tiği bıldırilmcktedir. 

Kubilay lhtlfall 
bugün yapıhyor 
İzmır 20 (Telefonla) - Bugün 

Menemende Kubilay Abidesinde 
büyük bir ihtıfal yapılmaktadır. 

Bu merasimde bulunmak üzere 
tehr mızden, Manisa Vilayetın -
den ve civar kazalardan heyet • 
ler Menemene ııtmişterdir. 

~~~~!!!l!!!!!!!!!!!~~~ı 

LONDRAYA I 
Almanlardün 
gece çok şid
detli bir hava 
akını daha 
yaptılar 

(Devamı 1 IDel a7fada) 

Bakırkögde bu 
sabah hava de
nemesi yapıldı 
Yarın da Adalarda 
bir deneme yapılacak 

Bakırkö)ünde bu sabah han 

(Yazan: EMEKLi BUBMA'f SUBAY) 
LİBYADA: 
Alman - ltalyaa motörlil birlik

leri ıimdiki halde iki tarzda ha
reket yapmaktadırlar: 
1- Şarkta Mersa Matrah mev

zilerindeki in~Jis kuvvetlerine 
karıı müdafaa, 

2- Sollum Ye Tebruk menile-
rine taarruz; 

Buna mukabil İngilizler de. 
1- Mersa Matruh mıntakasıncla 

ltir mukabil taarruz için toplan
mafa; 

Z- Alman • İtalyan taarruzla
nna karşı Sollum ve Tobruk mev
a:ilerini muannidane müdafaaya 
devam ediyorlar. Donanma kuv-

CDevaını 5 inci •J'fMa) 

Anadoluya Gitmek isteyenler Berllnde yapılan 
tabrlbat hakkında 1 

rem tal•Uit =:;:~r:!::!::ı;: Cuma veya Cumartesi 
ai yapdnıııtır. Saat 19 a bet sete 

Londra ZO (A.A.)- Bu cece Al
mu tayyareleri. İqiliz pay.tahtı
na tekrar hilcum ederek, selifll(il
a:el bombalar atmıılardır. Bllcum 
fiddetli olmuıtur. Bununla bera
ber, çarpmba ıeceai yaptlaa htl
eum kadar bU)1lk mlk.Juta GLtma
llUfhr • 

~·-- ..... ) 

tehlike lpreti veren düdükler nakıı·yata başlanması plmağa baflallllf ve halk ••tmak-

~Y:v:d:n:;::. ::~:muhtemel görOIOyor mtiddet zarfında Viliyet Paıcif 
korunma komhyonu azalan, Se- • 

ferberlik Mildürii Ekrem Ye Ba- Be J • • k 
1mköy 01;::: :':!ır..':!:,k yan?ame veren er gıttı t~ son· 

- ra yenı müracaatlar kabul edılecek 

llllecell aıaaıarıa 5ü ldlora llallar 
eıraıarı llep llfr arada gladerUecelE 

Anadoluya gitmek istiyen Ta -
tandaşlann verdıkleri beyanna -
mererin tetkıkine pazar ve tatil 
günü olmasına rağmen bu sabah 
da Vilayetteki Büroda devam o
lunmuştur. 

Beyanname verenlere salı veya 
~şamba giınünden itıbaren bi
letlerının tevzı olunma ı ve cu 
ma, cumartesı gunu de sevkıy ta 
başlanması muht mel gor 
ted r. 

Tren bıletleri kırmızı, v b:-
letlen ye ıldır. İlk kafılemn va
purla hareket edecegı sanılmak
tadır. 

<Devamı: 5 lncl •7fa4a) 

• 

Irak' a çıkarılan 
İngiliz kuvvet e
rinin vazifesi 

mıştir. 

çaı •anaralaruıdall: Dtlfl rtilen bir ltalyan tayyaresi 

Köprü-Anada- Şelı~in iaşesi 
la seferleri için alınacak 

garın başlıyor esaslı tedbirler 
Yalllız; Saadlye 11-
lıelesble biç bir •e· 
ıer yapdmıyacak 
Köprii ile Anadolu iskeleleri a

rasında yapılmakta olan vapur 
seferleri Denızyolları idaresince 
birkaç ay evvel kaldmlmııta. 

Bu kere ıef eri e tekrar baılan
muı kararlaştırılmıştır. Seferler 
yarınki pazartesi ıünil saat 17,Z5 
den itibaren başhyacakhr. 

Diler taraf tan Suadiye iskelesi
ain vaziyeti ıözönüne alınarak ba
ray:a timdilik hiç sefer yapdma
ması da m•nfık ıöriHmüıtUr. 

la19 lllıte•an ita 
aaball ba mallntıa 

lıtaallala geldi 
Ticaret Vekaletinin 1enl ı. .. 

Müsteşarı Şefik Soyer bu sabahki 
ekspresle Ankaradan phrimbe 
ıelmiştir. 

Müstepr, )'eni late teşldlitt ve 
efMerin kunıluıile alakadar ifler 
etrafında burada tetkikler 1apa
caktır. 

Müsteprm riyaseti altında teh
rimizde iaşe, toprak mahsulleri, 
ithalit ve ihracat \'e petrol ofisle

(Dftuu: 1 IDcl •JfaıU) 

ÇERÇEV~ 

SATIB BAfL&al 
NEdP PAZIL KJSAKC'lıa 

On bqlad ıla-
YaDID - lacWa bnetlal 

dayanıyor-

Ne kırılan, M 7ar.ılaD, M .. 

'evrilen-. 
Fada Bmlulslik yenia:mit-.. 
Bence iazla Bmit de yeniz
Anzaklar kıyak-. 
Alman kaybı müthit-.. 

Dayanııın kirı bu olacak_ 

Balkanlanla esir kuklalara 
düşen rol: 

Ölüyü 1rir daha lldilrmek 
marifeti_ 

(Bitler) Tana bava:asında_ 
Acaba nerede?. 
Mısır bence emindir ... 

Bire oa mUltaliga ve telif-

sun ... 
t...wz1er llurQa 11buf.. 
lnlu bH1 Wiae barabrla 

mı)'dı?. 

Bele son Sovyet - Japea ... 
laşmasındaa sonra?. 

Bütb t.lamlı.k •• .A.7a aa.. 
7as•-· 

lran, Ef anlstan, BüHicistaa.. 
Arap, Hınt ve Çin alemi... 
Herkes işin içinde. .. 
Yolun kenarı kalmadı. •. 
Her yer meydan ... 
Atlantika m<') dan muhare-

besi eliyorlar ..• 

Yeni ve Kiizel bir tabir
Amma pek, p•k mübal&ıah.. 
Görünenle &ôrünmi)'en ara• 

.... da harp ..•. 
Sonra da me) dan mahare-

esi ... 
Rahat ve sadeliğin tek prtı: 

• Amerika harbe girmeli .. 
Rahat n aadelik ıa1iba yakm. 



NE DEMELi, 

N.ASJL DEMEIJ!. • 
Gazetelerde Türkçe bata· 

ları arıyan baz.ı meraklı .,... 
kad&§lar, hergün: cNe de
meli? •• :., cŞöyle dememeli. 
böyle demeli..:. diye yanlıt 
düzeltirken, uıl büyük lı.ata· 
ları görmüyorlar. 

Geçen gün bir zabıta vak'· 
aıı okudum. Şöyle diyordu: 
cBir otobüs bir araba ile çar
pıttı.• 

İnsaf yahu •• Bir araba, za• 
vallı bir araba, koca, heyula 
gibi otobüsle nuıl çarpıtır?. 
Çarpışmak masdarının mi.
nasında malU.mdur ki, mü· 
ıareket vardır. Halbuki, zan
nediyorum, araba, bu fiile it" 
tirakten ziyade, sadece ma• 
ruz kalmıtbr. 

Yani, otobüı, arabaya 
çarpmıf, hücum etmiı veya 
taarruz eylemiıtir. 

ALAFRANGA 
ÇiÇEKLER 

Bizim Osman Cemal, dün 
yazdığı fıkrasında, çiçeklere 
atıp tutan bazı züppelere kı
zıyor, ateı püskürüyor. Far· 
ında değiliz; meğer, eski bil· 

diğimiz çiçekler hep alaturka 
ıeylermit·• Gül, lale, yasemin 
ilah.. Bunlar kaba ıeyler· 
mİf .. Bir takım frenkçe isim
ler altında sayılan, yeni mo
da, zarif, daha tık çiçekler 
varmıı ki, biz, onlardan zevk 
almalı, onlardan hotlanmalı, 
odalarımızda, onlardan bu
lundurmalı imiıiz ! 

Kırk yıldan ıonra, bahçe
letimizi de deği§tire,eğiz 7. 
ŞOFôRtJN --- -
KORNASI 

Bir sabıkalı, Beyoğlu ..:ad. 
desinde, kulağının dibinde 
korna çalan bir ıoförü, ken· 
diaini rahatsız ettiği için bı· 
ı.aklamif .• 

Sabıkalının, rahatsız oldu
ğu muhakkak .• Fakat, gürül
tü ile mücadelenin bu tekli 
fena.. Hem, ıoförün korna 
çalmasına ne diye kızıyor. 

Şoför vatanda§, ud çala
cak, keman çalacak, piyano 
çalacak değil ya.. Elbette, 
korna çalacak~ 

ÇOKSIGAR-4 
iÇEN KADIN 

Amerikada, çok sigara 
içen bir kadının kocası, mah
kemeye müracaırt ederek ay• 
rılık talebinde bulunmuı .. 1-
leri sürdüğü e8babı mucibe 
ıu: 

c- Kanın çok sigara içi
yor, -ayrılacağım .. » 

Mahkeme, bu iddiayı enine 
boyuna tetkik etmiı, fakat, 
bu sebebi, bir ayrılma vesile
si olarak kabul etmemi§ .. 

Amerikalı koca, kanımın 
az sigara içmesini temin ede
miyor. bopnamıyor .. Şu za. 
Yallının haline bakın?. 
. AHMET RAUF 

Edebi Roman: 35 

Harbiye 
ve civarı 

imar tafsilat planla
rının belediyece ha
zırlanmasına başlandı 

Belediye Reisliği Taksim - Har· 
biye araslDlll tanzimi icin hazır· 
ladıitı plaru tatbika kısmen geç
m~tır. Siirpaır"'' sahasında sa • 
tılacak olan arsaların ifrazına da 
yakında ba.•lanılacaktır. 
Diğer taraftan Taksimde Dağ -

cılık Klübü yanında Taşkışlaya 
gi<ien yolda bo~dür ve trotuvar 
inşaatı eksiltmeye konulmU§tur. 
Keşif bedeli 20.000 lira olan bu 
yolun in<aatına ayın 22 sinden 
sonra başlanacaktır. 

Taksim • Harbiye şosesinin mii· 
tebaki asfaltı da hazİranda vapı
lacaktır. Ayrıca Harbiyeden Şiş
liye ve Maçkaya kadar olan sa • 
hanın ve bu civarın imar tırlsi -
lat planlan hazırlanmaktadır. 

K'OÇÖK HABERLER 

ViLAYET ve BELEDiYE: 

* Belediye müfettişlerinden bir 
grup Kadıköy Belediyesi muame
latile Kadıköy kaza ve nahiye • 
!erine varıncıya kadar bütün dük· 
kan ve satıcıları kont:-ol etmiş • 
!erdir. Belediye müfettişlerine 

Sıhhat müfettişleri de refakat et· 
mişler ve böylece mevaddı gıda • 
iye ile dükkiinların temizlikleri de 
gözen geçirilmiştir. Teftiş neti -
<:\!sinde birçok dükkan sahiple..-:i 
cezalandırılmışlardır. * Belediye buz bayiinin müd
deti bu ayın sonunda bitecektir. 
Belediye tevziatının ne şekilde 
yapılacağını tesbit etmek üzere 
bir komisyon kurmuştur. Bu ko • 
misyon kararını yakında bildire
cekti=. Buz tavizatının müteaddit 
bayilere verilmesi düşünülmek 
tedir. * Pastacı, börekçi ve unlu gıda 
maddeleri imal edenlere Torak 
Ofisi tarafından verilecek 140 çu· 
val unu bunlar aralarında bi= Bir· 
lik tesisile tevzi edemedıklerin • 
den bu unların mezkfır dükkan -
cılara Belediye Kooperatifi vasıta
sile tevzii takarrür etmiştir. 

TiCARET rıe SANAYi: 

* ~hrimizden dün 200,000 li· 
ralık ihracat yapılmıştır. Bunun 
mühim kısmını Almanyaya yapı
lan deri ıhracatı işgal etmekte -
di!". Son hafta içinde İstanbuldan 
yapılan ihracatın yekunu ise 2 
milyon. 100,000 lirayı geçmiştir. * Altın fiatları dün düşmeğe 
!başlamıştır. Bir Reşadiye altını 
2770 ve külçe altının gramı 27;1 
kuruştan muamele görmüştür. 
* Fiat Mürakabe Komisyonu 

yarınki içtimaında et fiatla:nn 
tetkik edecektir. İstanbula kasap
lık hayvan gönderen mıntaka -
!ardan fiat ve stok vaziyetlerini 
gösterir raporlar gelmiştir. 

MÜTEFERRiK: 

* İdman şenlikleri provası için 
ayrılan talebeler 24 nisan per -
şembe günü saat 14 de mektep -
!erinde bulunacaklardı:-. * G<ıçenlerde Haliçte batan 
Kartal romorkörü hakkında ya -
pılan tahkikat netıcesinde gemi -
nin kazan musluğunun açık kal
masından içine su dolduğu ve b 
suretle battığı anlaşılmıf(ır. , 

KOLi LA 
Müellifi: Nizamettin NAZiF 

Fakat Raşide ile Rezzan, bir büt· 
çe yapıp bunu dörde taksim et • 
meği daha ıevklı bulmuşlardı. 
Paraları R~ide t.opluyor ve Rez· 
:ı:anın sevgilisi Zati ile Sacit bu
raya ancak çarşamba günleri ge
liy9rlardı. Halbuki Sacidin, ayni 
zamanda Zatınin karısı ile pek 
dost olduğunu herkes bilivordu. 
Erkekler saat ikiden sonra gel -
dikleri apartımanı be,c doğru, 
bir çav içtiktc ııden, bazaa da bi
rer banyo aldık f an sonra lerkecH
v<>rlar, k:ı:lınlar tuvale' lerini yap· 
mak, ortalığı düıc ltmck bahane· 
sile gecikiyorlardı. O zaman da 
:An~!, hazan valnız, hazan kendisi 
gıbi taze ve gtizel bir veya iki ve
ya üç Rum kızını ne~ine takarak 
geliygrdu. Bunlar gelince çay ma· 

sası havvar, jambon, yumurta, 
tereyağı, sosis ve yemiş dolu ta
baklarla bezeni\·or, erkeklerle be
raber bulundukları zaman sesi hiç 
işitilmiyen radyo açılıyordu. 

Meclis bir parra uzayınca köşe 
başındaki bakkalda soğuk hıra 
bulundu~u hatırlanivor, ara sıra 
Rezzan rakıyı tercih ettiriyordu. 

Bu apartımandaki alemler iki 
,.ıldanberl bö;ıcle devam ediyordu. 
Son günle:-<le yeni bir adet cıkar· 
mışlardı. Bazı çarşamba akşam -
!arı evlerine dönmüyorlardı. Böy· 
le gecelerin sabahında Anjel, ber· 
ber dükkanındaki işine bu apar
tımandan gidiyordu. 

Meri güzel arkadasının söyle
diği kadar çabuk gelmedi amma 

Söz ve sözcü 
•Filan devletin bir sözcüsü di

yor ki ...• cümlesile başlıyan fikir 
ve mülaleaların, hangi kaynaktan 
ve ne mak~atlarla ortalığa yayıl· 
dığını, Anadolu ajansının neşret. 
!iği lavzihten sonra, vatandaşlar, 
daha iyi anlamış bulunuyorlar. 

Türk devletinin resmi siyasi ve 
askeri sözcihü yoktur. 

Sözcü tabiri, bir karabulut, bir 
maske, bir paravana arkasındq 
gizlenmek gibi bir mahiyet taşı
yor. Türkiye ise, asla saklanarak 
konuşan, eda5mı, mimiklerini ve 
tonunu, bir profesyonel sahne ak
törü haliyle, gübegün değiştirme
ğe lüzum hisseden bir devlet de
ğildir. 

Tiirkiye, bir filiri ifade etmek, 
söylemek, konuşmak ihtiyacını 

duyduğu an, bahisteki mevzuun 
en salahiyettar devlet adamı ağ
zile konuşur. Çünkü, Türkiye, ne 
fikrinde, düştince>inde, ne hare
ket ve jestlerinde gizli kapaklı ta-

., nlon bir devlet değildir. 
Siyasi ve askeri hadiseler kar· 

şısında Türkiyenin vaziyeti, res
mi ve salahiyettar devlet adamla
rımızın kat'i sarih sözlerinin çer
çevesi dahilinde mütalea edilme
lidir. 

Türkyenin sözrüsü yoktur. 
Türkiyenin sözü vardır. 

REŞA1" l·"EYZI 

Beyazıt çocuk esır
u eme kurumunun 

iyi ıaallyett 
Beyazıt nahiyesi Çocuk Esi" • 

geme Kurumu faaliyetini arttır • 
mıştır. Kurumun ıdare heyetini 
teşkil eden 34 üncü ilk mektep 
başmuallirni Şinasi Boz, mubar • 
rirlerimizden Bülend Hamdi E· 
rim, Beyazıt Halk Partisi idare 
heyeti azalarından Hıfzı söyle -
mez, İhsan Çobanoğlu ve Cum· 
huriyet Kız Lisesi muallimlerin· 
den Bayan Hayriye Uğurlunun 

mütemadi ve sistemli çalışmalar:ile 
muhitteki fakir ve kimsesiz ço • 
cuklara daimi olarak her hafta 
100 - 125 kuruş para yardımı ya
pılmış, birçok muhtaç hfunile ka· 
dınlar hastanelere yatırılmış bun· 
!ara süt, gıda ve bebeklerine çocuk 
takımları temin olunmuştur. Mez
kür Kurum idare heyeti bu kere 
de 100 fakir ve yoksul çocuğu baş
tan a~ağı giydirip sevindirmiştir. 

Fenerbabçe ve Bos
tancı mendirekleri 

tamir ediliyor 
İstanbul Liman Reisliği, Fe -

nerbahçe ile Bostancı mendirek· 
!erini tamir ve takviyeye kara::
vermiştir. Bostancı mendireğinin 
altındaki büyük taşların sularla 
sürüklendiği görülm~tür. Bura
ları doldurulacaktır. Fenerbahçe 
mendireğinin tamiri ufaktır. 

neıaııere dikilecek 
çiçekler 

Belediye umumi bahçelerle baz 
büyük caddelerdeki refüjlere çi
men dikmeğe karar vermiştir. Bu 
nun için 2500 liralık çimen to -
humu alınacak ve derhal karar -
J aş. ırı lan yerlere ekilm\!ğe baş -
!anacaktır. 

tahammül "dilemiyecek derecede 
uzun bir intizar devresi de geç
medi. Apartımanın kapıcısının ka
rısı beraber gelmiş ve bir kucak 
dolusu paketi kaoı "anında bırak· 
mıştı. Kadınlar, arkadaşça gidilen 
bir piknıkte yiye~kleri herkes 
hep birden nasıl hazırlarsa öyle· 
ce işe koyuldular. Üç beş dakika 
içinde sofrayı hazırladılar. Rez • 
zan, radyonun düğmesini çevir· 
di. Raşide, dolapta bir parça içki 
bulunduğunu hatırladı. En hovar
da ayyaşlara parmak ısırtacak ve 
g~ yarısına kadar devam ede· 
cek bir Mem başladı. . .......................................... . 

oou ................... •••••••••••••••• •••• 

Ertesi sabah erkenden ise giden 
Rum kızlarının alınlarına kon -
durdukhrı birer ılık öpücükle u· 
yanan Rezzanla Raşide, yattık -
ları verlerden birbirlerine ses • 
lendiler: 

- Eeeey Rezzancığım! Uyandın 
mı? 

- Uyandım şekerim. 
- Keyfin yerinde ya? 

Günün meselesi: 
~, ............................................ . 

Kömür Nakli atı 
için Yeni Navlun 
Kok nakliye f iatları yüzde 

o 

20 fazla hesaplanacak 
16 nisandan 1 ikinciteşr:ine ka

dar maden kömürü havzasından 
iskelelere nakledilecek 150 ton· 
da nyukarı kömürlerin, azamt 
nakliye ücretleri, Koordinasyon 
heyetince tesbit edilmiştir: 

İstanbul için ton başına 215 ku· 
~uş; İzmit havalisi iskeleleri için 
225, Bandırma, Çanakkale ve ha
valisi için 235 kuruş; Ayvalık ve 
İzmir için 245, Samsun 265, Ka • 
raburun 275, Fethiye ve Antalya 
275, Hopa 325, Mersin ve İsken -
derun için 350 kuruştur. 

Maliyeye abnacak 
memurlar 

Maliye Vekaletinin merkez teş
kilatında 12 inci de::-eceye kadar 
maaşlı ve muadili ücretli memu
riyetlere memur alınması karar
laştırılmıstır. Bunun i"in 14/5/941 
Mr<Amba günü bir müsabaka 
!imtihanı yapılacaktır. İmtihana 
saat 14 de başlan!'caktır. 

Taliple::-in 13/5/941 salı mesai 
saati sonuna kadar lise veya mu
adili bir mektepten mezun oldu· 
ğunu gösterir vesikayı ve nüfus 
hüviyet cüzdanını ibraz ederek 
:müracaatta bulunabileceklerdir. 
Ayrıca şehrimiz Defterda::-lıi7ı. da 
memurlar almak üzere bir imti· 
han acmıştır. 

İzmitte mahsul 
vaziyeti iyi 

İzmit (Hususi) - Yeni sene 
mahsul vaziyeti çok iyidir. Son 
yağan bol yağmurlar ekinlere 
bereket vermiştir. Bu sene Vila
yet mıntakasında meyva da çok 
bol olacağa benzemektedir. Mey· 
va ağaçları pıtırak gibi çağlalarla 
doludur. Çi'flçilerimiz yaz ekini 
için de hazırlık yapmaktadır. Kan
darada ve İzmit bölgesinde ketıen 
ziraati de çok iyidir. Tütün sa • 
tışa·rı devam etmektedir. 

Kok kömürü için bu fiatlara 
yüzde 20 zam yapılacak, harp si
go:-tası ve kılavuzluk ücretleri bu 
navlunlara ilave edilecektir. , 

ZİRAAT MAKİNELERİ 
TEVZİİ 

Ziraat makinelerini- nmemlekete 
vasi surette temini için yapılan 
geniş kadro Heyeti Vekilece tas
vip edilmiştir. Kadroda 2 bölge 
reisi, 3 reis muavini , 3 makine şe
fi, 12 makine kontrolörü, 2 g::ııp 
amiri vardır. 

Gizil çalışan iki ltaı
yan tebeası işçi 
Pangaltıda oturan İtalyan te • 

beasından Salih oğlu Enver ile 
Taksimde oturan yine İtalyan t\!
baasından Alberto, Küçük san'at· 
!ar kanununa muhalif olarak ça· 
lışırlarken yakalanmışlar, ceza • 
landırılmışlardır. 

--:--

Bir bobin mabteklrl 
tutuldu 

Sirkecide Ankara Caddesinde 
225 numarada otomobil levazi • 
matı satan Kazım Soner Kadıkö
yünde Merdivenköyünde oturan 
şoför Muharrem Akkayaya bi:- bo· 

bini 20 liraya satmış, şikayet ü
zerine yakalanarak hakkında ih
tikar suçundan tahkikata başlan
mıştır. 

Yeni bir ııtas on 
Bandırma - Manisa demiryolu 

üzerindeki Mustafakernl?-lpaşa is • 
tasyonu işletmiye açılmış ve key

~iyet alakalılara bildirilmiştir. 

Bundan böyle Mustafakemalpaşa 
istasyonu kin de yolcu ve eşya 
kabul olunacaktır. 

c . . "' --, ADLiYE ve POLIS ...... J-

Masum bir genci bıçakla öldü
ren katil 18 yıl hapis yatacak 

~-~~-~~-... ~~~~--~~ 
Sarhoşluk neticesinde vukua gelen 

kanb cinayetin muhakemesi bitti 
bu 

Dün 2 inci Ağırcezada l:ıir 'katil 
davası karara bağlanmıştır. 

Dava suçlusu Şehremininde U· 
zunyusuf mahallesinde Alunet oğ· 
lu Yaşan öldüren suçlu Recep oğ
lu Mustafadır. 

Tahkikata göre, Mustafa, arıka· 
daıµ Süleymanla birlikte Balıklı· 
ya gitmiş, orada bir hayli iç~tir. 
Dönil§te, Süleymanın eskiden ta· 
ııştığı Sadriyenin evi önünden 
,:eçerlerken,. Mustafa, eve zcda 

- Mükemmel şekerim. 
- Kuvvetin nasıl? 
- Ne yapacaksın? Güreşecek 

misin? 
- Sen sualiıı1" cevap ver. 
- Bir yumrukta seni yere se-

rebilirim. 
- Ooooo, yandım öyle ise ... 
- Niye? 
- Birşey söyliyecektim de. 

Kavga etmenden korkuyorum. 
- Pek mi mühim? 
- Hatta korkunç 
- Nevmi< bu korkunç sev böy-

le?. Meri aleyhimde bir şey mi 
söyledi? 

- O ne söyliyebilir? Seni daha 
tanımadı bile. 

- Eh ... Öyle ise ... Seninle kav· 
gayı göze aldıracak ne olabfür? 

- Dünkü kavgamıza sebep ne 
oldu ise ... 

- Yani? .. 
- Şu Naci Galip meselesi. 
- Naci Galip mi dedin? 
- Evet ... 
- Peki, ne söyliyeceksin baka· 

hm ... Dinleyelim. 

girmek istemiştir. Bu sırada o so
kaktan geçen Yaşar, kapı önün· 
deki kavgaya müdahale etmiş, 
sarhoş olan Mustafa da bu mü
dahaleye h,ddetlcnerek, •Sen ne 
karışıyorsun?. diye bıçağını çek
miş ve Yaşan muhtelli yerlerin
den yaralıyarak öldürmüştür. 

Muhakeme, suçlu Mustafanın 
tehevvüren ve kasten Yaşarı öl
dürmekten 18 sene ağır hapse ko
nulmasını karar altına alıruşbr. 

- Kızmıyacaksın amma ... 
- Orasını bilmem. Belki kıza· 

rım. İnsanlık hali bu. 
- Haydi kızdın diyelim. Fakat 

kavga etmiyeceğine söz verir mi· 
sin? 

- Veririm. 
- Vallahi mi? 
- Vallahi. .. 
- Gel buraya. 
Rezzan, zaten Naci Galin adım 

duyunca vattıiiı verden kalkınq 
ve kürkünü arkasına alarak ko • 
ridoru yarılamıştı. Hemen o anda 
Raşidenin kapısında belirdi. 

- Otur şuraya. 
- Pe!<A oturdum. Ne olacak? 
- Dinle beni şimdi Rezzan -

cığım. Dün seninle kavga ettik ya.. 
-Ey ... 
- Kafamı yardın ya? 
- Evet. 
- Ben de seni incittim ya .•• 
- Geç bunları canını. Unut-

tum bile. 

- Ben de unuttum. amma, oau 
unutamıyorum. 

- Naciyi mil 

• 

istanbul E
dirne yolu 

Bu asfalt şosenin 
başlangıcı esaslı 

genişletilecek 
İstanbul - Edirne fOSCsinon baş· 

!angıcı olan Topkapı mezarlığının 
duvarları yakın<ia yıkılınağa baş· 
!anacak ve yol bugünkünün ild 
misli genişliyecektir. 

Yolun ortasında ağaçlıklı 'bi!
kısım ayrılacak ve bir taraftan 
giden ve diğer taraftan gelen ve
sait geçecektir. Duvarların geriye 
alınması 2000 liraya münakasaya 
konmuştur. 

Yeni ekmek tecrl
belerı yapılacak 

Beled;ve !ktı sat Müdi.ırlüğü, ö· 
nümüzd ki haf;a içinde bir fırında 
ekm<>k tecr übeleri yapacaktlı!'. 
Yeni Ç( ni undan daha iyi un çı· 
kıp ç ıkmıyacağ ı tecrübe edileC"
ği ı:i b ı ekme k n arhına ·esas olmak 
f zcrc bir çuval undan kaç tane 
ekmek çıkacağı da tesbit oluna· 
caktır. 

85 yangın tulum
bası bazırlatıbyor 
Belediye, mahallelerdeki pasit 

korunma teşkilatla.-uıda kullanıl· 
mak üzere yeniden 50 tane yan
gın tulumbası yaptırmağa karar 
vermiştir. 

Evvelce kararlaşmış olanla be· 
::-aber yaptırılacak yangın tulum· 
baları 85 i bulmuştur. Bunlar ha· 
zirana kadar hazır olacaktır. 

Maarllçllerın yeni 
kooperaUll 

Maarii Vekaleti merkez ~ki
latında çalışan memur ve müs -
tahdemler aralarında •mahdut 
mes'uliyetli maarif mensupları 
kredi ve yardım Kooperatifi• a· 
diyle bir Birlik vücude getirmiş
lerdir. 

Kooperatifin tesis gayesi şudur: 
Meslek mensupları arasında te • 
sanüt fikrini kuvvetlendirmek 
ve hisselerini arttırmalı: suretile 
tasarrufa sevketmek, bazı k81'1t 
ve şartlarla ortaklara kredi aç -
mak, ortakları arasında her vefat 
vukuunuda müteveffanın ailesine 
yardımda bulunmak, ortakların 
elbise, yakacak ve yiyecek ihti -
yaçlarını toplu bir surette ve tak· 
sitle kredi esası üzerine temin et
mek ve ortakların geçim şarllaruu 
kolaylaştıracak her türlü teşeb· 
büslere girismek .. 

Bu Kooperatifin sermayesi 1000 
liradır ve 5 er liralık hisse senet
leri çıkarılmıştır. Her azanın as
gari 3 hisse senedi bulunacaktır. 
Tekmil azalar her ay 25 • 100 !rurut 
arasında bir aidat vereceklerdir. 

Maarif memurları 
Maarif memurlannın da kaza 

idare şu be reisi olabilmelerini te· 
min irin; Vilayet idaresi kanu • 
nunun altıncı maddesinin şu şe
kilde tadil olunm·ası kararlaştı -
rılmıştır: 

•Kaza idare şubelerinin re.;. • 
!eri şunlardır: Maldüdürü, Tah -
rirat Katibi, hükfunet hekimi, 
orman, ziraat, veteriner, tapu, nü
fus, iskan, evkaf ve maarif me
murları ile polis komiser w jan· 
darına komutanları, Posta, Tel -
graf ve Telefon Müdürleri.• 

- Evet ..• 
- Dikkat et Raşide. Alay etme 

sabah sabah ... 
- Hayır kardeşim. Gayet sa -

mimi konuşuyorum. Seninle gizli 
kapaklı neyim var benim? Biz, 
içtikleri su ayrı git.miyen iki ar
kadaşız. 

- Orası öyle anıma, bu Naci 
Galip meselesi bizi bozuştura -
bilir. 

- Dinle. Bunu ben de düşün· 
medim değil. Amma, icabedese 
seninle bozuşmayı göze aldığımı 
da bil. 

- Sahi mi söylüyorsun? 
- Başına yemin edebilirim. Dün 

sevdiğim bir erkekle buluştum; 

kafamda o. Seninle çaya oturdu,k, 
kafamda o. Rakı içtik, dans et
tik, kafamda o. Anjelle gülüştük, 
Meri ile şakalaştık. kafamda o ... 
Bu adamı şu kırılası kafamdan bir 
türlü çıkaramıvorum vesselam. 
Raşidenin yüzü. sesi, bakısı her 

hali gavet deldi konuştuğunu gös· 
te"ivordu ı 

(~Var) 

Sovyet-Japoa 
we Amerlll• 

Yazan: Ahmet Şükrü 
Sovyetler Birliği ile ja 

rasıatla imzalanan paktıll 
ve tehire muhtaç olan b' 
rafları olaltilir. Fakat şüpiı' 
dırmıyan !tir tarafı, ja 
Birleşik Amerika karşısın .. 
viye etmiı olmasıdır. bu 1 
pakhn, imzasmı bu ınııı.sadJ \'e ~I 

. hti ·ııı.rı vıp Ye at teshil etınıt a . 
ponya paktı imzalarken, eın 1 

bunu nazan itibara almıttıf i b, 
Amerika da bunu böyle • flar, 
tır. tan 
Yarı resmi Berlin sözcüsB '"steı 

yet - japon paktının üçlü P rab 
mamladığını söylediği znf119 

mimi olarak Alınanyanın 
nü ifade etmişti. Üçlü paki. 
Başvekili Konoeye göre, 
Amerikayı sulhun muhal• 
icbar etmek için iınza)aıı111ıf 
kat Sovyetler Birliği ile f11 

betleri tanzim edilmedikçe, 
ya Birleşik - Amerika il 
kuvvetli bir tazyik yap• 
Şimdi •sulh· uğrundaki bil 
kin artmasını beklemek f11 
olur. 

Fakat Prens Konoenin bO 
tefsire muhtaçtır: japon Ba 
Birleşik Amerikayı, sulhu 
fezaya davet ederken, ha 
bu devleti iki şeye davet 
tedir: 
1- Evvela Birleşik Anıt 

İngilereye yardımda bulu 
tan menetmeğe çalışmakla 

Z-- İkincisi, japonyanlJJ 
Şarkta yapacağı bazı şey le,. 
!eşik Amerikanın karışın 

istemektedir. 
japon Başvekilinin, •AJJI 

yı sulhu muhafazaya bağl 
tabirinden çıkan mana budııl' 
sa Birleşik Amerika durdui1' 
de sulhu bozmıya karar ve 
japonya buna mani olmıy• 
gibi bir vaziyet mevcut d 
japonya, Birleşik AmerikaY' 
hu muhafaza ederken, ba•1 

hareketlerden menediyor ve 
disinin bazı hareketlerine 
pasif kalmıuıaı talep ediyot• 
takdirde japonyayı harek•11 

bar edeceğini ve binnetice 5 

da bozulacağını söylemek İ 
İmdi Birleşik Amerika, b,..a 
reketlerde bulunduğu ve 
yanın bazı hareketlerine kar!': 
kayt kalmadığı takdirde 
bozmuş telakki edileceğin~ 
acaba bu aktif ve pa•if vaıı 
rin hududu ne olacaktır?. lJO 
dudun japonlar tarafındaP 
olarak çizilmemiş olduğu 
yelle söylenebilir. Ancak Jl1d 
ortakları arasında bu nokla • 
ti!M mevcut olduğu da aşik 
Almanya, birinci noktada, 
Amerikayı İngiltercyc yardı ni 
menetmek meselesinde pek /il• 
davranmasıtıı japonyadan ~~tin 
cektir. Almanyaya göre, ll•., • ~u 
Amerika bu:iin bile m_ııJıarı~es" 
yılabilir. Bir devlet kı ın11 if!lk 
devletlerden birine bedeli ııı 1~ni 
lan baliğ olan silih ve harP :./•ti 
zemesi veriyor. Bu malı"fazı 
kendi gemileri!." naklediyoriıİ, ~· 
harip devletlerın harp geJJI"" Aiİp 
kendi limanlarında ve ~raı 
kendine ait o~ak üz~e ~ b 
diyor; böyle hır ılevletın Jll~k 
olduğu bihakkın iddia e<IJJ'.' ak 
Diğer taraftan Çin mesele•~k 
ponyıının kendisi de cöste .. 
ki bir devlete karşı senelet_.,·uı~~ 
vam eden bir muharebe 
tı halde ortada muharip111' th 
yeti mevcut olmıyabilir. JJ6' ~ 
aleyh japonyanın bu nokt• "~ 
ssmahalı davranmıya teJ081"' 
meııi beklenir. _A 
japonyanın, Birletik ,._,,,.., 

kayı İngiltereye yarduncı-;I. e 
netmek noktasında pek o ~iy 

' ileri citmeie niyeti yoktıtf~ b 
ve iare• kaaununun kalı11 .,- V tu 

evvelki va~y~tle bu kan~ ~a 
bikına geçıldıkten sonı•··fll"1.A 
yet araıııaıla lıir fark göfll"' ..JI<• 
göz, daha lıirçok şeyleri ~Ot 
bilir. .,Ji. 

Fakat kendisi tarafınıl•11 ~al 
Şarkta girişilecek olan t~ Jll l\iın 
lere karşı Birleşik Amerik•~ ;ı'J 
yıhız kalmasını temin etJJ1Cd•"'ra 
tasında japo~yan'.n ~'."''fil~'~ r 
nacağı !alımın edılebıtır. fi 
ka japonyanın bu noktod• .;1# u 
musır davranması da Alnı•"~ 
işine elverir. Çiinkü •ğcr ~~. ,ıA 
japonya ile Birle•ik Aın•rı et'~ 
sında bir muharebe ~ıkor~ ·, • 0 

')• 
!ursa, Almanya japon ·a ' 1'4'ı 

C Devamı S inci ıcıh 



hlÜttefikler .. 
. ALi KDIAL SUNMAN 

llın askeri muharrirlerin- ı 
al Duval ötcdenberi ya

.1ihiittüğü mütalealarla 
lerinde az çok isabetle 

hr. Daha harp başlama
lllubarririn müaleaları e· 
bilgi~ e istinat ettiği an· 

olacak ki yazılarına F:ran
hnın sütunlarında bir 

eriJnıişti. Harp başladık
ise Generalin ~ azıları 

.ınrniyctlc takip edilir ol
bu Yazıların hoşa gitmi
arı da vardı. Mcsclıi harp 

tan ve abl k t • . . .. t u a csırım gos-
s errncz Almanyada aç-
aber iht'IAI .. . ı a kopacagını ı-
nlcrc rasgeliniyordu. Hal· 
~~sa harpte en tehlikeli 

n •ni nikbinliğe haptıra
adelenin neticesini de ken
: .. &iden şekilde görüver· 
fau . nıalunıdur. 

· ısnıi geçen Fransız 

da~ ~~t~lealarında bed
~ buyuk bir pay bıra
•nlerini ona göre yü-

0: Müttefik Fransa ile 
:1~ az bir zamanda muh-
~ er açarak düşmanları

~~.~adar çabuk olmıya
•-.ıJtU Alman tardının 
le ıayıf olmadığını ebem

'>"deden bu askeri mu
.~ Zanıanki yazıları daJaa 

t •ıtır. Fransanın uir•· 
a ~ve Avrupanın isti-

)" arca evvel General 
h~fiklerin muhtelif yer-

y er açarak muharebeye 
f!tekiertn · .. 1 i ti Jı 

1 
ı soy em t . 

: e:rden biri de o zamaa 
§ olan Balkan cephesi 

llir taraftan Avrupada 
i, diier tarafta bir 

41.inavyada bir cephe, 
r .. de Balkanlar cephesi o
t' fikrinde bulunu Ge
~n hıütalealannı düşman 
~ili küçük görmemek e
·~•t ettirerek yasdıiı i· 
1 aşırı derecede nikbin 

helki de tatlı plmiyordu. 
Çen seferki harpte de Bal· 1 

1 
h!" cephe açmak için 
erııı ne kadar mfltldlllta 
rı bıalAmdur. 9111 ie kafi 
~lele ettikleri zaman san-

la 'Ddileri de ümit etme
alde Dluvaffak olduklı-
r~~lreeek kadar fevkali· 
d lllilştllr. Mtittefilderin 
~iıtıruyarak ıtoplu bu· 

rı lüzumu daha Wr
ı.ıudbıti.tehassısların yuı
G afaa cdilegeliyordu. 
in:'eraı Duvalin yeni bir 
nıu Balkanlardaki harp 

1 
.. talea ettiği anlaşılı· 

Vve:ıre ~lkanlartlaki in
~·~~~11 nakledilmeleri 

Yaaıs ll&ız askeri mu
er _ 1.._ böyle bası 

. ··•evıq 
ltıafl r q ltahsoluyor. 1 
\ı etı '~81ıada bir kısnn 
si de ;r•ııiıa Afrikaya nak· 
an tep:tı~a ıetirilmekte

in llakl e~~de İngiliz kuv
ti p eddıp edilmemesi 

raıısız k • Yet· k as erı muharrl-
1 endi 

erdiği ih . nce ınütalea e-
Phe .._ tırnallerdea oldu-
b 

Yo~. 
"ihr bir t •tnallerin dikkat e-

'kildifafı ela İngiliz aske
ki ol •ne dair Alman tara

an ne . 
kil etın .şrıyatma bir ce- I 

e<iındedir. Bir kı-

Jqilizin, Sll'p ile Yu
nanın bugüa mütterek 
bir davası var. Eski müt
tefik Framadan bekle
nen, hiç olmazsa bu da-
vaya zarar verecek bir 
hareketten çekinmesidir .. 

sun İngilizlerin Yunanistan ve 
Adalar denizinde diğer iislere top
lanmış olmaları gibi Süvey~in mü
dafaası için Afrikaya gitmiş ol
maları da bu ihtimallerin en mü
himmi olabilir. 

Harbin bu safhasında Fransa 
ile İngiltere beraber değiller. Ge
çen seferki harpte İngiliz ve Fran
sız orduları Balkanlarda Sıplara 
ve Yunanlılara edilecek yardınu 
ederek nihayet kat'i netice alına
bilmişti. Bu sefer Fransanm İn· 
giJtereye, Yunan 'e Sırba fili ve 
miisbet hiçbir yardımı mevzuu 
b_ahis değildir. Lakin İngilterenin 
Sırp ve Yunanın bugün müşterek 
bir dav.ası vardır. Au,.~da bu
gükü Fransadan beklenen de hiç 
olmazsa eski müttefiklerinin bu 
da\'asına doğrudan doğruya veya 
dolayısile zarar verecek ıneş'lnı 
tesirlerini gösterecek herhangi 
bir harekette olsun bulunmamak
tır. Mümkün olsaydı da General 
Duval bundan da bahseheydi. 

~HALK----.. 
w:z == 

--...~OTUNU 
lı Ve lıfi A.rıyanlar, 
ıiJıayetler, temenltİ· 

l• H ml,Jiiill• 
Genç bir resaam it anyor 
cistanbul Gilzel San'atlar Akademi

sinde tahsil etmekteyim. Gcçım vazl
yetiın iyi değildir. Mektebimız bir kac 
güne kadar tatil olacağı için tatil mi.ıd
detince, verilecek iş müsait ise tahsil 
de\•resinde de öğleden sonraları çalış
mak üzere bir iş anyorum: Gayet iyi 
resim yapar, tezyinat, afiş, dekorasyon 
bilirim. Evlerde ı-esim, elişleri hocalı
ğını tercih edeceğim. İş verecek olan 
sayın kimsnin şu adı-ese mektupla mü
racaatlarını beklerim. «Beşiktaş, Ci
hannüma mahallesi, Akdoğan cadde
ai, Gazi Refik sokak No. 47 Necdet.> 

Gelen Mektuplar 
Bay Kanaatkiır: Bir mütahhit size 

i:ı vermek üzere ııımuzunuza mektup 
göndermiştir. 

Bayan Kamlran: İstanbul 'e Beya
aıttaıı namınıza Plmlt iki tı verme 
mektubu vardır. LQtfen aldırmanız 
yeya yollamak üzere adreslerfzlnl 'Qç 
kuru~luk pulu havi bir mektupla bil
dirmeniz mcrcudur. 

AÇIK KONŞMUA: Bayan Hayrün
nlsa _Mektubunuz buıün adresinize 
yollanrn ıştır. 
Açık iş ve memuıiyeder 
İstanbul ve Ankara Posta Mü

dürlükleri orta mektep mezun -
}arından müsabaka ile memur a
lacaklardır. Bunlara 15 lira asli 
maaş veııi.lecektir. Müracaat 21 
nisana kadardır. 
Çankırı askerlik şubesine üc-

retli memur aranmaktadır. 
Çanakkale Belediyesine 100 lira 

ücretle bir baytar ve 170 lira üc
retle bir b~makinist, 100 lira üc
retli elektrikçi. 70 lira ücretli mo· 
tör tamircisi, Erzurum Belediye
sine bir ayar memuru ve 260 lira 
aylık ücretle bir fen işleri mü -
dürü aranmaktadır. 

Sümer Bank Umum Müdürlüğü 
muhteli'f servisleri için 2 kimya
ger, 4 makine mü~endisi~. 260 ~~ 
ücretli bir elektrık rnuhend1sı, 
300 lira ücretli iki mütehassıs iş
letme muhasıbı ve 300 lira aylık 
ücretli bir ticaret şefi aramak -
tadır. Müracaat müddeti 2 mayıs 
cuma günü akşamına kadardı!. 

en de Seveceksin ! 
Yazan: ETEM iZZET BENiCE ______________________ _.. ................. -----

e ida b re eni onu sevmiye 
Yor. 

bunları .. l soy erken Naciye 
lıaf ~Üzüme baktı: 
nırn Lütfiye, şunu benim 

afarna bir cümle ile anlat
ll'ıtıAun, cevmiyor musun?. 
~iç tereddüt etmeden: 
lıha . <ıevıyorum!. 

ın. Naci~e birden feraha 
gibi: 

arabbi çok şükür!. 
rek ılave etti: 

u galibayı da kaldır tla se-
' rn. de!. 

da tereddütsüz cevap ver-

- Fakat, ya öldüyse?. 
Dedim. Naciye bir saniye dil· 

§Ündükten sonra: 
_ Sana yazdığı mektup nasdiı? 

Diye sordu. 
- Anlatmaktan!la okumak da

hi kolay .. 
Dedim. Mektubu getirdim, ölfl· 

münden bahseden satırları eaa e

kudum. 
Naciye: 
- Hıhhh.. 
Diyerek biraz daha düfiiacltt. 

Sonra: 
- Kardeşim. Bunu ben saaa 

çarçabuk ijreaivereyiın!. 
Dedi. 
- Nasıl?. 
- Hemen Halil Necibha evine 

ıı 
Bltaplardaa taıarral 

Mekteplerin tatili müna.e
betiyle, Maaril Vekaleti, yap
triı tamimlerden birinde, bu 
sene okutulan ve talebenin e
linde bulunan kitapların iyi 
muhalauı edilme•ini bildir· 
di. 

Bizde, en çok ziyana ujn. 
yan, israf edilen bir ıey de, 
muhakkak .ki, mektep kitaP
larıJır. Eınalın kullandığı 
kese kağıtlarından bir çoğu 
mektep kitaplariyle yapılır. 
Çünkü, yakın zamana kadar, 
bir kitap, hemen her ıene de
ğişir, bir yenisi basılırdı. Ev
velce bcuılmlf binlerce cild 
kitap, daha kesilip açılma· 
dan, okka ile ıatılırdı. Ki. 
taplara i•tikrar verilmiye baı
lanınca, bu kağıt israfı önlen· 
miye bQflandL 

Cocuklar, ellerindeki ki
taPları iyi muhalaza ederler
se, gelecek seneki arkadaıla
rı bundan iıtilade eder. liri 
taral ta, bu iıten karlıdır. Sa
tan çocuk bir kaç kuruı alu, 
alan çocuk ta kitaplarını da
ha ucuz tedarik etmiı bulu
nur. 

Asd utif adeyi de memle
ket yapmlf olar. Boı boıana 
fazla kağıt ptırasını d11arıya 
vermemiı, beyhude tabı, ter
tip ifiyle uiratdmam11 olur. 

BORHAN CEVAT 

Bavagazı tarife llo· 
mıııoaa toplamyor 

Üç ayda bir Belediyede tQP
lanmakta olan Havagazi Tarife 
Komisyonu sah günü toplanarak 
yeni Havagazi tarifelerini tesbit 
edecektir. 

-7-

Çocutun meme .aman1arman 
muayyen olması faydalıdır. Çünkü 
bu sureUe bem annenin istirahat 
ve kuvveti temin ve muhafaza e
dilmiş olur, hem çocutwı hazmı 
ve uykusu dilzelir. 

Onun ;çln her ajlac:bkça 8UllUD 
d.17e memeyi çocuğun ağzına ver
mek iyi bir şey dejildir. Çünkü 
atııımak, onun dalın1 aç bulundu
guna delalet eden bir işaret de· 
ğil, belki de koouımak ıibi husu
si bır halidir. 

Su hale göre, çocuk doğduktan 
sonra ilk aylar zartmda meme fa
sılası günduzleri 2, geceleri de 4 
saat olmak mUnaalptlr. 

Daha sonral&J"ı günduılerl ilç 
dört saatte bir, pce1ert de altı i1A 
yedi saatte bir meme verilebilir. 

Çocuk karnı aclktılı zaman, 
şldcUe kollarını sallar, başını her 
tarata çevirfr, meme arıyormll§ 
gibı ağzını açar, kendisine uzatı
lan parmağı ağzına almak gıbl ha
reket gösterir. Bu haller, çocutun 
ağlamasından ziyade, aı: olifutuna 
daha iyi delalet eder. 

Vilcudü kuvvetli bir çocuk ilk 
aylarda her meme emlşte 60 - 80 

gram silt emer. Dört bel aylık o
lunca, her memede 250 gram süt 
emdijıne naıaran, M saatte bır 
buçuk kilo kadar süt emmiş bu
lunur. 

gideriın. 

- Sonra?. 
- Sajsa da, ölmilf lıe •e ıelir 

sana haber veririm. 
Ve .. Naciye bir saniye daha dl· 

tündükten IOlll'a: 
- Kendisini öldürmUt olacaj'Uaı 

hiç tahmin etmiyorum!. 
Dedi, devam etti: 
- Halil Necibin ölümü ae tle 

olsa şehirde duyulur, yayılır, çar
çabuk öğrenilirdi!. 

- Ben de öyle tahmin MİY•· 
rum .. 

Naciye Jerİnclen kllldı, çuç•
buk giyinmiye buırlaaiı. 

- Salih bu cece evıie yek. NJ
betçi. istediiia vakit bana iline· 
bilirsin .. 

Diyorc!.um. Tam • kapıdan çık· 
.. ya hazırlanırkea: 

- Amma, Halil Necip evde ia 
ne o) liyeceksin?. 

Dedim. Guldu· 
- Talimat w vereceksin?. 

MAHKEMELERDE: 
'' .. U sliibu beyan, ay-
ni le insandır!,, 

Karısınin ihanetinden bahseden 
mektupları acaba kim yazdı ? 

-f:Yazan: BG~BYiN aıaÇıT=t-
- Vallahi, bunun yaptığı ne a:

kadaşlığa, ne ahbablığa, ne in -
sanlığa sığar ... 

- Galiba sizin akrabalııtınız da 
vardır. 

- Pek tam akraıblık değil .. A
ramızda süt vardır. Benim büyük 
annem, onun babasına süt vermif. 
E işt~ yan akrabalık da sayılır. 

- iyi amma, ben, hala bir türlü 
inanamııorum. Nasıl yapar bu 
işi? .. Beliti o değildir. Yaz.ısı ben· 
ziyor mu? 

- Yazısı benzemiyor .. Yazı o
nun el yazısı değil.. Onu ıyice bi
liyorum. Başka birisine yazdll1lllJ 
olacak. Fakat, üsh1bu beyan, ay
nıle insandır. Müsveddeyi onun 
hazırladığı gün gibi aşikar. Mek
tuplan okurken, onu karşımda 
görüyor gibi oluyorum. Zaten, 
mektupları onun yazdığına ait 
başka karineler de var .. 

-Ne gibi? 
- Ne gibi olduğunu ben bili-

rim. 
- Yoksa? 
- Evet .. Evet .. Anladığın gibi ... 
- Hayret! ı 
- Dünya bu birader .. Hayreti 

mayreti yok. İşte herşey oluyor. 
- Fakat, bu, adeta ahlak düş

künlüğü .. 
- Ne zannediyordu nya? Tabii 

ahlak düskünlüğü ... 
- Peki amma, mektupların o

nun olduğunu, neyle, nasıl isbat 
edeceksin ? 

- Onun da bir kolayını bulaca
ğımı ümit ediyorum. Kendi ken
dime düşündüm. Bunun bir yeğeni 
var. Yazıyı, olsa olsa ona yazdır
mış olacak. Onun el yazısı üze -
rinde istiktap yaptı=acağım.. Zan
nedivorum ki, o zaman herşey 
meydana çıkacak •.• 

- Haydi inpUah... İnpUah 
meydana çıksın da, §ti utanmaz 
herif bir kepaze olsun ..• 

Mahkemenin kapısına çıkan 

mübaşir seslendi: 
- Zati.. Refik .. Zati .. Refiiiik! 
İkisi birden klaktılar.. Mah -

kemeye girciile!' .. Kendisine bazı 
mektuplar gönderildiği anlaplan, 
orta boylu tıknazcasile diğer bir 
adam haklın huzurunda davacı ve 
suçlu mevkilerini işgal ettiler. 

Biraz evvel koridorda a-:-kadasile 
konuşan orta boylu, tıknazca a -
dam davacı mevkiindeydi. Ayağa 
kalktı .. DavalUU anlatmaja bat -
ladı: 

Mektuplar, birkaç günde bir, ııun
tazaman devam ediyordu. Mese
leyi kanma açtım. Kendisinden 
ilk zamanlarda beyhude yere şüp· 
helendiğim için de özür diledim. 
Karım: 

- Bir müddettenbel'i ben de 
böyle mektuplar alıyorum, dedi. 
Senden saklıyordum. Be nde sen
den ilk zamanlarda şüphelendim. 
Sonra anladım ki, bunu, bizi ya
kından tanıyan birisi a~ımın ta
dını kaçırmak için yapıyor. Mek
tupları sana göstea"IJ'lekte tereddüt 
ediyordum. Mektupları getireyim 
de gör ... 
Mektupları ~tirdi. Bana gön

derilen rr ek.tunların yazısının ay· 
ni idı. Karıma da, benim ihane -
timden bahsediliyordu. 
Düşündük, taşındık.. Şu kanaa

te vaı·dık ki, bu mektuoları Re -
fikten başka ~·olhyacak kimse yok
tur. Refik, benim hem çocukluk, 
hem mektep hem mahalle arka-
ıtşımdır. Fazla olarak, babamla 

babası, annemle annesi ve dede· 
lerimizle ninelerimiz arasında da 
dostluk, samimiyet; hatta, ara -
mızda süt yakınlı~ı bile vardır. 
Buna rağmen, bu işi bundan baı
k.. kimse hapmıyacağına eminim. 

- Refikin vazısını tanır mısı
nız? Bu ~azılar onun el vazısı mı
dır? 

- Hayır .. Onun yazısı değildir. 
Fakat bu zatın bir yeğeni var -
dır. Onun el yazısını bilmiyorum. 
Kuvvetle tahmin ediyorum ki o
nun el yazısı olacaktır. Yapılacak 
bir istiktap her şeyi meydana 
~ıkaracaktır. 

- Peki efendim .. Oturunuz .. Siz 
söyleviniz bakalım .. Bu mektup
ları siz mi yazdınız? 

- Hayır ef~ .. Ben yazma
dıihm gibi, yazdırmadım da ... Hiç 
lir şevden haberim yoktur. De
diii'i gibi, kendisinin ~k yakm dos
tu, arkaaaşıy1m .. Kendisinin da· 
ima iyililini isterim. Bunu benim 
yamnadığımdan emin olabilirsiniz. 

- Yeğeniniz var mıdır? 
-Ewt .. 
- Sizinle beraber mi otul'm'? 
- Evet .. 
- Adı nedir? 
- Bülend ... 
Hakim kararı bildirdi: 
- Bülendin mahkemeye şahit 

sıtafile celbine karar verdik. Si
zin bu yoldaki iddianızı tahkik e
decegiz. Buyurunuz. 
Davacı mahkemeden çıktı. Mah-

- Bir müddettenberi imzasız kemeye ginneden evvel konuştu-
rnektuplar alıyorum. Mütemadi- itu arkada~ile kolkola girdiler. Yü-
yen, karımın bana ihanetinden ıs- rtirken. davacı Zati: 
rarla bah~iliyor. Öncele::-i ka- - Muhakkak, diyordu .. Muha'· 
rımdan şüphelendim. Bir müddet kak bunu Refik yaptı .. Görecek -
takip ettim.·Halinde bir durgun- sin .. Yeğeni gelip dinlenince, he-
luk, bir tuhaflık var gibi görünü- le istiktap yanılınca, her~y mey· 
yordu. Fakat, bütün takiplerimde dana çıkacak .. Buna, kat'iyyen j
ihanetine delalet edebilecek, şüp- nıanmı var. 
he uyandı=acak en ltiicük bir ip - Neden bu kadar kat'iyetle 
ucu ıbile ele geçiremedim. Niha- söylüyorsun? Belki o değildir. 
yet, bu mektupların, ağzımın ta - - Eminim.. Çünkü, laf ara • 
cbnı bozmak istiyen birisi tara - mızda kalsın, karıma ilci defa giz-
fından yazılabileceğini ~ündüm. lire ilanı aşk etmiş .. -

- Hayır, talimat venniyeeejim 

ımma .. 
Diyerek ve biru ia 1Mya11ma 

bükerek: 
- Kuzum Naciye, seni benim 

gönderdiğimi o itilmesin. Ken4lll
linden uğramt§ ol .. 

Dedim. KahkahlÜll kınlac* 
gibi gülüyordu: 

- Ömür şeysin 41eirusu sen?!. 
Diyerek ilive etti: 

- Ne kaur milteut ruhlu bir 
kadınsın. Vallahi hayret içiade
yim. Ya kend.iai çok paltalıya aa

tıyorswa. Yalıut u çek kanrus
sıa. 

- Ne41en! 
- Baksana hem ltfai Halil Ne· 

cibe gönderiyorsun, OltWl sevatst
ai iyiden iyiye ke114Hade duyayor
sua. Hem de müemaclt hir ihtiru 
içindesi-n ve .. ona karşı seni sevl
yerum, demekten çekiniyonua. 

- Onu hastaneye gittiği gtin ıii
limle söylemedimse iNie gözler• 

le ona anlattım. 

- Amma, aonra da mektup ya· 

sarak yine ~uia nasihat ••· 
lllİflİB. 

- FeH •ı ettim?. 
- Fena etmemipin tabit Aa-

eak, nasihat ayai zamma 'bir red 
Hailesi olmuyor mu?. 

- Telükiye baflı. 
- Çocuğun bu bahista şakau el-

ma4ıiını da see siylilyonwı. Ni
tekim kenıliaiai ölllünniye kallat

:muı 1'11J1n ea kuvvetli delili ••· 
lil mi!. 

Artık Oll1lll sevrtsi.Me 4e.ea• 
eek lüçltir taraf lı:alJBlf deflltllr. 
işı.a haliaie bir qk hayatı 1•· 
7or. 

- Fakat, Hn o halde tleiUim!. 
- Sen tle e hale celirıia .. 
- Zanaetaıea!. 

Detlim ..._ ltiru n.a; biru ıtl· 
ltimseme ve lairaz ıla ikna anmu 
karışık olarak illve ettim: 

- Haydi lakırdıyı uzatmıyabıa. 
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Re D11orıar? 
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Profesör Şi.ıkril Baban cStatüko 
mu?> ısımll bugunku Başyazısında: 

cjapon Hariciye Nazın Matsuoka'
nn Moskova, Berlın, Roma millrutaUa
nndan onra Uzak Şarkta vaziyetin 
birdenbire degışeC'E!ğinl ve Sovyet -
japon eden ı teca•ı.iz paktının imzası
nın biıyük tahavvullere ba~laııgıç teı
kll cdeccgini zannedenler çok olmuştu. 
Durum henüz tamamiyle aydınlanmış 
değildir. Matsuoka daha Tokyoya av
det ederek arkadaılarını A vrupadald 
konu§malarından haberdar eyleme
miştir. Maamafih şuradan ve buradan 
tercşşuh eden bazı dağınık ve mün
fcrıt haberler bir araya ıetirilerek 
ni kıs da olsa bir fikir edinmek kabil 
olur.> 

Diye ba§lamakta ve bllihare bu ha
berleri tahlil ederek: 

cKısa bır muadet içJn Pasıfilı: deni
zinde \ e Uzak Şarkta statükonun mu
hafazası bilsbütiln bo:ı bir ıddla sayı
lamaz. Bütün dünya Mısır ve Balkan 
harekfttının sonuna .intizar eylemekte 
ve çıkabılecck ıhtfmallere g!Sre slya-
i veçhelerini tesbile çalışmııktadırlar. 

Vukuat ile yilklil geleceğı tebşir edi
len ilkbahıır hnkilı:aten bu kehanetleri 
haksız çıkarmamıştır.> demektedir. 
yuPühan 

ŞlddetU ıotülar 
Bu sene kış her memlekette çok ıld· 

dctll oldu ve geç glttı. Fakat acaba 
dunyada bu seneki kıştan daha ıid
detlileri olmadı mı. Oldu, hattA bu se
nckı kı ı mutedil addedebiliriz. 

401 senesinde biltün Karadeniz. don
muştu. 763 senesinde Boğaziçi beş met
re kalınlı.iında buz tutmuştu. 1120 ae
neslndc Adriyatilı: denizi muazzam a
l bcrglcrle dolmuştu. 
Yakın tarihlerde, ıecen harpte 1111 

da r phedeki askerler soluktan cok 
istır P çekmişlerdi. Bu harpte, 1931 da 
da şiddetli soluklar oldu. Fransu cep
hesinde, ekmek, et ve prap donm\lltU. 

Tutan piyes ve 
tutan t•rkı 

Bu kıl tiptro mevsiminde cTUtu 
Piyes> diye gazetelerimizde kısa bir 
münakaşa olmuıtu. Temsil edilen eae
rin kıymeti, seyirci kalabalığının ooıc
lutu veya azlığı ile m1 ölçülür. Kimill 
seyirci kalabalılının kıymeti baklan
da bir şey ifade etmf7eoetln1 1671eid, 
kimisi aksini iddia etti. 

Amerkada da böyle bir mfloakap 
oluyormuı. Fakat onlar Pb°es delil de, 
c'l'utan bir musiki havaau tl7.eriJıdm 
milnakaşa ediyorlar. Beste.kArlar ce
miyetler; ile radyo cemiyeUerl arum
da §iddetli bir mücadele ba1lam11. Bu 
mücadele üzerine tutmuı sarılan bin

lerce hava repertuvarlardan D1dınl
rnJ.i, yerine korunak üze.re yüzlerce 
7enlaf bestelenmittir. 

«Modern Muzflıı:> meemuaa. bJr ,.... 
kı:rı 70 bin defa Pllta PCIMIPbloe ta
tunmUI addetmemektedir. Ameribda 
tutunmu& bir prlanuı ömrUDQ bile • 
üç haftadan fazla ııflrmO,ormuı. .B1r 
prkının tutunmuı olc:lulunu anlamak 
için radyoda haftada kırk defa 16719D
mesi icap edi7ormll§. Bununla berHer 
bıw tutunmUI şarkıların radyoda l(ln
de yirmi defa aöylendllf vW obn111-
tur. 

Sindirici ~oaa•aıar 
Bu harpte yangın bombaları, tahrip 

borobalan, yüksek hıfilAklı bombalar 
ıibi bir çok bomba iaimleri .ifittlk. 
Doktorlukta bir usul vardır. Bir haı
talıkln mücadele için o hastalıjı m~
dana getiren ayni unsurlardan iltifade 
edilir. Şimdi bu usul bomba teknllbı
de de kullanılıyor. 
Şimdi Yan&ın bombalarına karp 

söndurücü bombalar> kullanılmakta
dır. Bu bombalar el fenerlerine ben
zemektedir. İçinde de sondQrücil barut 
vardır. Yangın son derece genişleme
diği takdirde, bu bombalar ıeklz on 
metre kutrundaki bir sabada çıkan 
yanıını dört saniyede söndürmekte
dir. 

Blr çok tecrübeler bu sulh bomba
lannın tesirini göstennfıtir. Bu bom
balar yangın bombaları atılması mel
huz binalann tavanlarına bir slıorta 
gibi nsılmakta, fılhaldka yanım bom
bası atılırsa, o hına bu yeni bombalar 
syeslnde yanmaktan kurtulmaktadır. 

Sen git ve •. kendiliğinden utramq 
olarak gel .. Hem daha ne olllutu
nu da bilmiyoruz. Sai mı, ilil mü 
ilkönce onu anlıyalım. 

Naciye: 

- Peki .. peki .. Osme 1ea ken
dini .. 

Diyerek ayrıldı ve.. kep kop 
sokağa çıktı Belki bir aaat, iki sa
at, üç saat beyecaa için41e ••• 
bekledim. Zaten ltirikmit ltlr IM
yecan ve .merilı: ınujı sanki sil· 
silmüa içinden geçiyormUf sf1'1 
kalbim dolup dolup 'bopbyonu. 

Akpm ortahk karanrkea Nad· 
ye cehli. Onu ne miltbit bir çılsuı
lıkla karşıladığımı ifade ve tasvir 
etmeme jınkia yoktur. İyi hatir
hyorum, lıtoynuna atıldım ve haa
çeremde bejulu bir sesle: 

- Yaııyer mu?. 
Diye ilk suali sordma. Ve .. al•

eaiım cevaı.ı beklerken heyecan 
Adeta beni tıkıyacak gibi oluyor
du. 

(Arkası uar) 

•0! 
l]]II[; lı ı·•D 
&aJrü acısı t&b,rl 
aeredea çıkmı,ılr 'l 

. Şu günlerde, aazetelerde, 
bır de «kuyruk acısı» tabiri
nin nereden çıktığına dair, 
tefsirler intitara batladı. 

cAktam» da Şevket Rado, 
«Yakıl» ta Hikmet Münir ar
kadaılarımız, kuyruk acısının 
nereden geldiğini uzun boylu 
anlattılar. 

Türkçede, bu kabil her ta
birin çıktığı bir fıkra, bir hi
kaye vardır. Şevket Rado ve 
Hikmet Münir de, kuyruk a-
cısının mell§eini isabetle izah 
ettiler. 

Mesele malum. Süt içen , .. 
lan vardır. Ayni ıüte istihkak 
~azanmıı çocuğun anaıı da 
bir gün, yılanın kuyruğuna 
takonyeyi yapııtırır .. Bu acı 
ile yılan ili.h.. 

Hikyenin doirusu budur. 
Kuyruk acısı tibrinin ne

reden geldiğine dair, bir de 
rahmetli meddah Sürurinin 
anlattığı bir hikaye vardır. 
Genç meılekdaılarım, belki, 
Süruri'nin bu fıkrasını bil
mezler •• Onu da ben anlata
ymı: 

Bir alin, Karamanlı bir 
bakkal çırajı, kapının önün· 
sfe duran ekmekçinin e,eii
nin yanına yaldqmıı; muzip-
lik olaun diye, birden, eteğin 
kuyruiunun ucundan bir 
parça keaivennİf •• 

Ertesi sün, ayni ekmekçi, 
ayni etekle, ayni bakkal dük
kinının önünde tekrar du
runca, Karamanlı bakkal çı· 
rajı, tekrar hayvana yanat-
•lf·· Uıulca, ıokulurken, hu· 
zurunuzdan uzak, eıek bir 
~abahat ifleyivermiı .. 

İçeriden bu kabahatı du
yan Karamanlı bakkal ae.-

~DIDİf: 
«- Nedir o?·• 
Ekmekçi cevap venniı: 

·- Kupuk llClaL.• 
c- Hansi ku;rruk acw c.-

nım 7.» 
«- Dünkü ku)'l'Uiwı aca-

11 ! .. » 
Bu fakra, methur meddah 

rahmetli SürUri tarafından 
taklitli ve pek bot bir tarzda, 
daha tafsilatiyle anlabbrdı .. 
Bilhaua, Ramazan pcelerin
cle, Süriiri'nin meddahlık 
yaptığı kahveler, hıncahınç 
dolup tqardı. 

Süriiri'' den tonra, meddah
lık ta öldü. 

R. SABiT 

Belediye Memurin 
kooperatifi 

Belediye Memurın Koopera· 
tiflııin yıllık kongresi düh yapıl
mış ve eski idare heyetı yenitlPn 
seçilerek heyete geniş salahiyet 
verilmiştir. 

TEŞEKKÜR 
İstanbul deniz hastane inde do1'tor 

Sal~hnttin ve arkadaşları t rafından 
safra kcsesl ameliyahmn gö teı ış ol
duldarı derin alAka \e cıddı tc avıle
riyle 4 senedenberı çekmekle old ~um 
müzmın bir hastalıktan benı kurtar
dıklanndan dolayı kendilerıne ileal 
ıeıekkür ederim. 

Yedek 811b&F Okulu 1 el Billlr ıııı.. 
159 Denlall llaaaa ince 

~ 
BirimizinDE"D. j 
fiepimi zin il' lı 

iş elbisesi ile 
tramvaya binenler 

Bir c*117ueamu 7...,er: 
Bazı amele usta ve sıvacılar, 

yatlı, klrlı kıreçli iş elbiseleriyle 
tramvaya binmekte ve tramvay 
yolcularına siırfuıerek elbiselerini 
kirletmektedirler. MalQm sebep
lerle, Tramvayların kalabalık ol
dugu ~u günlerde, amele ve sıvacı
ların bu şekilde tramvayla a bin-
melerini menetme , Beledıyece a
caba milmkiln egll mi? 

kadınların 

bu h 1 
b 

L 

ece bir 1 1 resi 
it elmeldeyım. 
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Çaresiz 
--1= Yazan: F Ai il 

r Gece vakti sokak birden kanş· 
tı, polis ve bekçi düdükleri d"r· 
madan gecenin sessizliğini deli • 
yordu. Vak'a bir bakkal dükka -
nının önünde olmuştu. Komiser 
yetisinciye kadar ortada, öldü -
rülenden başka kimse kalmamış -
tı. Bakkala gelince aceleyle dük
'1tanın kepenklerini indiriyordu. 
Komise:' ortada bakkaldan başka 
kimse göremeyince sorguya onu 
çekmek mecburiyetinde kaldı. 
Bakkal ancak şunları söyliyebildi· 

1 - Dükkarumın önünde durduk-
ları vakit kavga etmeğe başladı • 
lar. Kavga birden büyüdü, et -
raftan birka çkişi de toplanmıştı. 
Bir a~alık birinin yere yuvar -
landığını gördük. Sonra bir ses 
lı:ulağımıza geldi: •Haydi Bonofos 
sen onu bırak da kaçalım. Ben o
nun işini bitirdim.• 

Yarını saat sonra komiserle iid 
polis Bonofos'ların evine geldi -
ler. Bu ailenin esasen sabıkalı ve 
aerseri bir oğlu vardı. Kapıyı uy
lı:usundan uyanan ihtiyar anne aç
tı, komiser hemen sordu 

- Oğlunuz Pal nerde? 
- Uyuyor, bir şey mi var yine? 
- Yatağında o!Cuğuna emin mi-

&iniz? 

- Gelin de bakın! 
Pol hakikaten uyuyordu. Gü -

rültüden uyanarak karşısında po
lisleri görünce kızdı. Komiser ge
lislerinin sebebi ile cinayeti an
lattı. Delikanlı büsbütün hırsla • 
11arak: 

- İyi amma bana ne? dedi. 

Katil ben olsaydım, kimse beni 
çağırmazdı. Katiller sizi şaşırtmak 
için benim adımı yüksek sesle 

ortaya atmışlar .. Cinayet saatin
de ben burada idim. Yanını da ar
lı:adaşlanruzdan sivil Ratye de 
vardı. 

Pol'un ifadesi doi'ru crl<mca 
onu bıraktılar. Lakin bu sefer 
Bonofos ailesinin küçük oğlu 

Gan'ı tevkif_ ettiler. Halbuki Gan 
dürüst iyi bir çocWttu. Bu darbe
den dehşetli surette şaşkınlığa 
ıuğraml§ ve aorgu hikiminin kc
ıısında ifade verememişti. 

Muhakemeden evvel avukatı 
delikanlıdan birşeyler öğrenmeğe 

beyhude yere uğraştı, dlikanlı bir 
tek kelime bile söylemedi. Ertesi 
günü avukatın yazıhanesine ih
tiyar anne geleek avukata filli· 
lan söyledi: 

- Hiç kimseye birşey söyle -
miyeceğinize yemin ederseniz si
ze bir sır tevdi edeceğim. Mücrim 
Pol'dur, illin polis hafiyesi Rat
ye ile olan dostluğu sayesinde ya
kasını kurtardı, Gan tamamile 

kalınca .. 
BERÇMEN =-ılı---

masumdur. Nasıl olsa mahkeme 
huzu=unda beraet edecektir. Bu

nun için biz işi tabii seyrine bı
rakalmı. 

Avukat bu izahata içerlemişti: 

- Lakin bu makul bir hareket 
değildir; ayni zamanda hodgam
lık olur. 

- Pal cürüm islemeğe alışkan
dır, onu mahküm ettirmekle ona, 

vine bakşa bir cürüm işlemek fır

satı ver~ olacaktır. 
Avukatın bütün müdafaasına 

ve talfıkatına rağmen Gan iki sene 
hapse mahkum oldu ve müddetini 
bitirerek çıktı. 

Aradan bi:"kaç sene geçmişti. 

Birgün ayni avukat şöyle bir mek
tup aldı: cBen umumi hapishane
nin 14 numaralı odasındayım. Ge
lip beni görmenizi rica ederim .. 
İmza yoktu. Avukat 14 numaralı 
odadaki mahkümu görünce şa -

§ırmıştı. Bu Gan'dı. Avukatın 
hayreti delikanlının gözünden 
kaçmadı: 

- Evet efendim benim, a::tık 
yakamı bırakmıyorlar. 

- Yeni akrabalarınız, amcamı: 
n.e oldu? Sizi himaye etmiyorlar 
mı? 

- Hepsine lanet olsun. Bütün 
ricalcıma karşı sağır bir duvar 

gibi durdular. Masum olduğumu 
bildıkleri halde geçenki mahku
miyetimi lakayt bir şekilde kar

ııladılar. Simdi beni dinleyin e
fendim, artık anlıyorum ki benim 
için namuslu ve sakin bir hayat 

geçirmek imkanı kalmadı. Sırtıma 
sabıkalı ve cani damgasını yapış

~dılar. Her vukuatta, her ha
disede beni sorguya çekiyorlar. 

Hayatım bir işkence oldu; bu se
fer de işlenen şu cinayetten ha • 
berim olmadığı halde tevkif e • 
dildim. Mahkeme huzurunda ka

til olduğumu söyliyeceğim ki be
ni idama mahkıim etsinler ve bu 

cefalı hayattan kurtulayım; Zira 

bir gün dahi hapiste kalmağa ta

hammülüm kalmadı. Sizedn ricam 
ıu: İdamımdan sonra benim ma
auf olduğumu, her tarafa yayın, 

'Ve isbat edin! Hiç olmazsa böyle
ce intikam alınmış olur. 

Dr. Feyzi Ahmet.,., 
Onaran 

CİLDİYE VE ZÜHREvin 
l\ftlTEHASSISI 

(Babıali) Ankara caddeııi Cagal
oilu Yokuşu Köşe başında No ~3 

ı--/= Denizcilik Tarihi =11
-· -0 Merakb ~-

D 
. . . . Amerika Hariciye 

en 1 ca eti 1ç1 n Bug~~z:::u; si!!~t~yetleri 
l• ı k te d r 1• s ve te k- içinde Amerika Hariciye Nazırı Kor-del Hal'in de ismini unulınamalı. Kor-

deJ Hal Amerikada Tennese hüküme
ti dahilinde bir oduncunun oilu idi. -O • k •• • da ilk günlerde babası gibi odunculuk nl muessesesl ediyordu. Kô.ba muharebes i başlayın-
ca, Tennese'den bir boluk gönüllü top
ladı, kendisi de başlarına geçerek mu-

Yazan : R A H M 1 YAGIZ 
harebeye girdi, fakat muharebede Ba~ 
Kumandanlığın emrine pek o kadar 
kulak asmamış. 

Türk; ata ve silaha olduğu ka
dar deaize de oluşundan beri dost
tur. 
· Deniz Türkün ezeldenberi beşi
ğidir. Türk beşikte değil, denizde 
sallanmağa bay~lır. Barbaroslar, 
Piri Reisler, Seydi Ali, ve Musta
fa Reisler Türk denizciliğil\in sem
bolü halinde temayüz etmiş Tijrk 
nlularıdır. 

Asra, asnnm icaplarına günü 
gününe uymayı hilen; uyduktan 
sonra da cihana parmak mrtan 
bir ilerleyişle harikalar yaratma
yı cibilü bir şiar edinen Türk; de
nizcilikte de gününün harikaları
nı ibzal etmiştir. 
Başıbozuk, disiplinsiz, teknik

siz denizcilik alabildiğine hüküm 
sürüp yürürken Türk; tecrübenin, 
kahramanlığın, cesaretin yoldaşh
ğile yapılmıyacak şeyleri yapmış, 

tarihte altın kalemle çizilmeğe de
ğer izler bırakmıştır. 

Uçsuz, bucaksız sahalarda başı
boş at koşturan ecdadımızın bu
günkü ahfadı nasıl teknik binici· 
likte bütün medeni dünyanın en 
iyi ekiplerile boy ölçüşüp üstün
lüğünü isbat ediyorsa, bugünün 
denizcilerinin de cedlerinin yü
zünü kara çıkartmıyacak kadar bü
tün dünya denizcilcrile boy ölçü
şeceğine sene kadar tereddüt et

mememiz lazımdır. 
Bugünkü dünyada denizcilik, 

harp ve ticaret denizciliği olarak 
ikiye ayrılmaktadır. 

Harp denizciliği ayrı bir branş, 
ayn bir ihtisas işi halindedir. O, 
ayrıca başlıbaşına mütalea oluna
cak bir mevzudur. 

~~~~~~~~~~ 

irei Bahriyede 1884 yılı .. da bir 
komisyon kuruldu, Bu komisyon 
uzun müzakereler neticesinde şu 
kararı verdi: 

Leyli olmak üzere bir tüccar 
kaptan mektebi açılacak, buraya 
bazı şartlarla her sınıf etfnli os
maniye kabul edilecek, Etfalin 
maaşına tayinat ve elbiselerine 
bir meblağ tahsis olunacak. Seva
hil ahalisine de teshilatı mahsu· 
sa olmak üzere Bartın, tinye, Sa· 
kız, Beyrut, Girit, Trablusgarp, 
Preveze, Cide, Hasra gibi biladı 
sahiliyede kaptan mektepleri kü
şat edilecek, bu mekteplerden çı· 
kacak şakirdana bilimtihan tebey
yün edecek liyakatlerine göre bi· 
rer şehadetname verilecek, bir 
müddet sefaini tüccariyei o5ma· 
niycde tekrar istihdam olunduk
tan sonra yine imtihan edilecek, ) 
bu sefer kaptan şehadetnamesi ve
rilecek (1). 

Bundan başka mevcut •sefaini 
tüccariyei milliye. de istihdam e
dilmekte bulunan (fenni bahri) ye 
Aşina olmamalarından dolayı ek
seriya vukubulan kazaların önü 
alınmak üzere havuzlar arkasın
da vaki (Tersanei amire) Y.e ait 

(Devamı 6 ıncı sayfada} 

(l) Yıllık Türk denizcilik tarihi 
Yıl 1; S. 20. 

Dönüşte politika hayatına cirmiye 
karar vermiş. Hedefi de şu: Amerikayı 
daha Amerikalı yapmak ... 

Cebinde tasarruf ettiği 30 dolarla 
bir at ve bir araba kiralamış. Ve ho
şuna giden valilik makamına intihabı 
için propganda turnesine c;ıkmış. 

Şimdi de ·Ruzveıt hükU.metinde Ha
riciye Nazırlığı yappğı halde, eski 
huylarını hemen hiç değiştirmemiş
jir. 

MeselA Amerika hilkümet merkezi 
olan Vaşlngtonda oturmaz. Yazıhanesi

ne yakın bir otelde oturur. Babası da 
vaktiyle ormanda kulübede otururdu. 
Hiç bir davet kabul etmez, ne tiyat
roya gider, ne konsere .. 

Her sabah saat dokuzdan biraz ev
vel kalkar, otelinden yavaşça çıkar, 
ya tramvaya biner veyahut yürüyerek 
Beyaz Saraydan içeriye girer, yazıha
nesine oturur. Akşamdan evvel dışa
rıya çıkmaz. Tetkikini bitiremediği 
dosyaları koltuğuna alıp oteline e:ö
tilrür. 

-

Gazometre içinde 
bir canbazllane 

Kopenhag Beleidyesi, çok eski ga
:z:ometrelerden birini tekaüde çıkarmış. 
Hurda demir halinde elden çıkarmak 
üzere iken, bir sirk sahib1 bunu satın 
aJmıya karar vermiş ve almış. Şimdi 
bu yeni sirkte 200 seyirci oiurabili
yormuş ve ~abit bir ~ahnesi varın~. 

Tavanı da yüksek olduğu için ip ve sa
lıncak canbazlıklarına çok müsait 
imiş. Canbazhanelcr her zaman sey
yar olmaz ya, bazan böyle ~abit ve o
ı;J.jinallerl de olur. 

J 22 Nisan Sah günü akşamı 

ÇENBERLİTAŞ Sinemasında 

S ·4 Fi YE 
ve ARKADAŞLARININ B'OYOK 

Ticaret denizciliği bütün dünya
da günden güne ilerlerken Türki
yede de bu ilerleyişe müvazi te
rakki hamleleri gösteriyordu. KONSERi 

Biletler gişede satılmaktadır. 
Milli, ticari se~ain adedi günden ' l 

güne çoğalıyor, Jdarei Mahsusayı 

takiben İdarei Nehriye, İzmir kör- '•••••••••••••••••••••ı•••••ıt~• 
fezi, Osmanlı vapurlarile şirket 
tesis etmiş bulunuyordu. 

Fakat birşey vardı ki: Başıbo
zuk denizcilik hükmünü sürüyor-
du. 

Kaptanlar gemilerde gide gele 
edindikleri malumatla pratik ola
rak denizciliğe alışmış bulunuyor
lardı. 

Ticaret filosunun genişleme5İ, 
gemi adedinin gün, günden ziya
deleşmesi, deniz fennile vukuf 
ihtiyacı gemiciliğe vukufu olan 
unsurlar yetiştirmek lüzumunu 
bir zaruret haline koydu. 

Bu ihtiyacı şiddetle duyan Da-

ti YEŞiL CEHENNEMİN sevimli kahramanı " 

DOUGLAS F AIRBANKS Jr. 
Mevsimin cihanşümul filmlerinden 4 üncüsü 

Batmayan Güneş 
Siyah Afrikanın merkezinde çevrilmiş fedakarlık ve aşk filmi 

Bu Sall Akşamından itibaren 

S Ü M E R Sinemasında 

S-bı.., .-eı z büyü tıımlıııden h2zırlan.a.n müslesna prorramı -••••••ııııı. 

Bugün S Ü M E R Sinemasında Bugün L A L E de görünüz. 

1 - AŞK UYANIRKEN 2 - ÖLÜM VARIŞI 
Yıleillbnn .., tık. en zarll ... en ciiz•U 

BARBARA ST ANW YCK'in 
İsveç'in yen! GRETA GARBO'su 

ASSIA NORIS 
Bu tılmde aşk için &öZJ"•fl döken. Saadet için 

ıztırab çeken her kadın•n üm.idsiz hülyalara ko:an 

her ıencln hayat romanını yaıattı. 

FRE D MAC MURA Y 

ANN SHERIDAN'ın 
Vak'alardan esrarllll ... Cesaretten lı:udretini ... 

Kahramanlıktan ateşini alan büyüle filmleri.. 

İlAveten' En soa gelen TORKCE BRİTİŞ JURNAL 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 41 
-----~---- -

TUNA BOYUNDA 
~· TÜRK ORDULARI 

Yazan: M. SAMİ BABAYBL 

Andranikos Türk elçisini kabul etti 
Ömrünün son günlerinde Orhan 

Bey in ~ittiği, hep zafer haberleri 
idi. Bizans ve Trakya artık tama
mi!e Türk kuvvetfne ve sıyaseti
ne ramolmuştu. 

Oğulları Sıileyman ve Murad 
Beyler ınaiyetindekıordular, Trak. 
yada zaferden zafere koşuyorlar
dı. Omıanlı Türkleriııin hudııdu 
Sakaryadan, Tunca kıyılarına ka
dar ilerlemişti. Tunaya doğru ya
yılmak üzere hazırlanıyorlardı. 
Osmanlı Türklere galebe ede

tıilecek, komşuları arasında, hiç 
9ir kun·ct yoktu Hayatının bu 

en ınes'ut zamanında idi ki, Orhan 
Bey büyük bir matem ha\•adısi 
alm;ştı. Süleyman Bey Trakyada 
atından düşerek vefat etmişti (H. 
759). • 

Nihayet Orhan Beyi evlAt acısı 
öldürdü (H. 761). Tacüttevarıh 

(Cilt I; S. 64) Orhan Beyın otlu 
Murad Beye uzun bir vasiyette 

bulunduğunu yazar. En eski ta
rihlerde ise bu yekta i>ir kayıt 
yoktur. 

Orhan Bey, babasının Jlizansa 
karşı takip eylediği siyaseti öm
rü oldW<ca terketmedi. Gene And-

ranikosu kendisine düşman •bilirdL 
Bu sebepten bütün sıyasetinı B
zansı zayıf düşürmeğe, onun A· 
naooluda en mühim istinatlarını 
teşkil eden şehirlerini alıruya has
retmişti. 

Andranl<Als da, Orhan Beyin bu 
gayelerıni anladığı için rakipleri
ni aleyhine tahrik etmeyi, onlarla 
birleşmeyi yegane siyaset ittihaz 
etti. 

Osmanlı Türklerin Anadoluda 
en mühim rakipleri, Karaman o· 
ğullarile Aydın ve Saruhan oğul
larıydı. Genç Andranikosun Ka
raman oğullarile ınünasebet pey

da etmesine coğrafi vaziyet mfıni
di. Fakat Aydın ve Saruhan oğul
larıle denizden her zaman müna
sebet peyda edebilirdi. .Nitekim 
öyle yaptı. 

Orhan Bey İznilri sık!§tırdığı za· 
ınanlar (H. 730) her ikisini de Or
Jıan Bey aley1ı.ine tahrik etmekten 
Jıali kalmadı. 

Lobo Bizans tarihinde şöyle ya
zıy<>r: 

•Andranikos gerek {arktakı ma-

Hollv1'd'll.11 .., Pul tadJDlaruuıı ltllnltlle H E N R Y J' O N D A 
ile l>eTaber 7arattıf1 

ZÜPPE KIZLAR 
Fraıuızca sözlü zabıta ve aşk filmini görünüz. Bir kadın 

kalbindeki entrikayı tasvir etmektedir. 

J.ikanesinin ahvalini tetkik etmek 
ve gerek Orhan Beyin satvetine 
kıskanç nazarlarla baktıkları için 
kendisile ittifa_~ etmiye hazır bu-

lunan Türk beylerile ittifa.k eyle
mek için Sakız adasından ıark 
memleketlerine geçti. Orhan Bey
den endişe eden beyler arasında 
Saruhan beyi vardı. Saruhan Bey 
imparatorla buluştu. Gftya kendi 
hükümdarı imiş gibi ona hürmet 
etti. İikisi bir muahede aktederek 
Orhan Beyin teşebbüslerine kar
fl kendilerini mütekabilen müda
faa etmeyi taahhüt ettiler. 
Aydın Beyi o sı.rada hasta el

ctuğu için imparatoru bizzat gör· 
miye gelemedi. Fakat, kıymettar 

lıediyeler göndererek ittifakım ka· 
bul etti. 

Andranibs, Aydın Beyin elçi
lerini nazikane kabul etti. Beyle· 
rinin teklifini kabulde müsareat 
gösterd .• 

Bununla beraber, ne Bizans bn· 
para toru, ne de Aydın ve Saruhan 
oğulları, Osman oğullarının mun-

tazaın orduya, mükemmel teşki
ıa ta, fedakar ve azimli gazilerin 

faaliyet ve zekô.larına istinat eden 
kuvvetini bir türlü yemneğe mu· 
vaffak olamamışlardır. 

Rum müverrıhlerinden Halkoo· 
dilis şöyle yazıyor: 

<Gayet nazik ve bilhassa gui
lere, san'atkarlara ve fakirlere 

karşı gayet cöm~rtti. O derecede ki · 
hiç kimseden sadaka esirgemezdi 

derler. Dindar, adalete meclüp, 
mücahitlerine hürmetkir6ı. Bun
lara evler yaptırır, iaşelerilli temin 
ederdi. Bursada Mr mektep yap

tırdı. Bütün gençleri burada ye
tiştire. Alimlere rağbet ederdi. 
Fikri gayet mce, bilhassa harbe 

dair işlerde icat :fikriıte de malikti, 
Hırstiyanlara kendisini sevdirmek 

için ıNllara lı:arp uima iıa,ll'kah 

cömert ve nazilt davranır, mıı&ı;a. 

dına da daima Aail olumu. 

Orhan Bey, Yeşil Bursada, valı:
u., b"hası Osman Beyin kend:isi-

Bekri Mus afi 
Yazan: OSMAN CEMAL KAYI 

\ Tefrika J • 

Ertesi Günü Mustaf 
Ahırkapıdaki Evine G 

- Kimmiş o fena kadın?. 
- Neyse, bırak artık, uzatma, 

uzatıp da beni kötü kötü söylet
me!. Sen iyisin ya, şimdilik o ye
ter bana!. Hııydi haaklım, senin 
iyiliğinin şerefine çekelim birer 
tane daha!. 

ladığı günlerin birinde 
Kaptanpaşanın yaJısın• 
dildi. Sabahleyin kapıyı 
ıanın kahyası MustafaY' 
dedi: 

- Paşa hazretleri, b• 

Çengi Nigarla Mustafa, karşı

lıklı birer tane daha çekiştirirler
ken, demindenbcri başlarını ön
lerine eğili, gözleri yarı kapalı, ar- ı 
pacı kumrusu gibi düşünmekte o
lan Mustafanın arkadaşları da ol
dukları yerde artık sızmışlar gi
biydi. Onların yan sızmış olduk
larını farkeden Nigar, Mustafanın 
ağzına kendi eliyle meze uzattık
tan sonra sordu: 

bda sabaha kadar siircce) il 
susi bir ziyafet ver ecel. l ek 
bu ziyafete davet ediyol ıı: ri 
Kahyanın sokak kap1'1 ğr 

ve ayakta olarak ettiği )il ş · 
Nigar da pencerenin koi"t •k 
sından duymuştu. KahY1 us 
Mustafa içeriye girince an 
du: 

- Gidecek misin bu 
- Nasıl gitmem? J\ 

bu!. 
- Ya ben ne yapacaiı1" 

gece sabahlara kadar Y 
- Demek ben iyi kadınım ha?. 
- Hem de çok iyi!. 
- Sen benim daha iyi olduğumu 

ister misin?, 
- İstemez olur muyum hiç?. 
- Öyle i'" beni bu hayattan 

kurtar!. 
- Hangi hayattan?. 
- Herkesin ağzının kokusunu 

çektiğim bu çengilik bayatından!. 
- Seni bu hayattan ben nasıl 

kurtarabilirim?. 
- Gayet kolay!. 
- Nasıl?. , 
- Artık orasını da ben mi söy· 

liyeyim?. Sen erkeksin, ben ka
dın!. 

- Anlıyamadım!. 

- Anlamıyacak ne var bunda 
a canım, a kuzum, a şekerin1, a 
canımın içi. a ciğerparem, a yiği
tim, to5unum, arslanını, koçum!. 

Tam bu sırada çenesini l\tusta
fanın omuzuna da)·ıyan Nig3r, e
liyle de onun saçlarını okşamıya 
başlayınca l\fustafa meseleyi kav
radı: 

- Peki, dedi, mademki sen öy
le istiyorsun, yarınıfan teziyok, 
ben de seni bu hayattan kurtaTl
rım !. 

- Sabi mi? 
- Sabi!. 
- Söz nıü'i 
- Söz!. 
Nigar, se\'inçle yerinden fırla

yıp zurnacıya emir \.'erdi: 
- Çal bir düğün havası öyleyse! .,.. 

Yükte okunan 
bir ezani 

Nigar tisküdardaki sünnet dü
ğününün ertesi günü akşanıı l\lus· 
talanın Ahırkapıdaki evine kapa
ğı atmış, şimdi orada bir yıla ya
kın zamandır nikahsız bir karı • 
koca ve ş;.,.diki tabirile samimi 
bir metres hayatı geçriyorlardı. 

Nigiinn zoru l\fustafayı kandıra
rak arada bir de nikah kurmaktı, 
bunun için Mmtafaya karşı yap
madığı kalmıyor, evde boyuna na· 
nıazlar kılıyor, dualar ediyor, mü
barek kitaplar okuyor ,nafile o
ruçlar tutuyor; fakat nedense 
l\fustafa, bu nikah işine bir türlü 
yanaşmıyor, bugün, yarın diye işi 
boyuna savsaklıyordu. Daha doğ
rusu, onun bu işi savsaklamalliına 
Balyoz Muharremin anası ile ka
rısı sebep oluyor, onlar Mustafayı 
bir e5ki çengi ile değil, hakiki bir 
ev kadını ile evlendirmek istiyor
lardı. Nigirın ille nikah, ille nikah 
diye Mustafayı çok zorlamıya baş-

ne zafer gayesi olarak gösterdiği 
Gümüşlü Künbendin yanıbaşına 

gömüldü, 
Orhan Beyin vefatı Türklerin 

Tunaya doğru yayılmalarına ve 
Bizans üzerine yürümelerine kar
i' takip ettikleri siyaseti asla de
ğiştirmedi. 

Türkler, Anadoluda kuvvülen
dikçe, Rum Bazins ve Tuna ağ
zında bulunan Bulgarlar ve Sırp
lar günden güne zayıflıyorlarch. 
İmparator Yuanis Paleologos, 

hala sağdı. İmparatorun yeni pa
dişah Murad Beye karşı ittihaz e
deceği siyaset de a~ikardı. 

- Sen de akşam Y 
sonar bir komşuya ııidcl . 
zamanına kadar orada Ch; 

sın!, Yi 

Bu gece da.-eti dolaY 
dini pek üzülmü~ göslt 
biraz sonra, :Mustafa dii 
mek iizere evden çıkar 

yalvarmıya başladı: 

- Bari yarın ak~a111 
erken gel de beni merak 
ma, emi canım, emi kt11 

şekerim, emi ciğerpareJll. 
sunum, en1i arslanım~ er" 

l\Iustafa da ona a) ni 
sözlerle erte~i ak~an1 t l"e 
kün olduğıı kadar erke~ 
ne dair teminat ,·erdikıcl 
kapıdan çıktı. 

Kaptan paşanın o get' "a 
verdiği hususi ziyarette bu 
şimdiye kadar ba~ındoll 
çok şeyler, maceralar.·-" 
acıklı vak'alar birer bJI:·, 
tırılarak gülündü. eit1•111 

gece yarısına kadar dii~ 
mur, yenilip içildikten 

ma zamanı geldi. Vak•• 
mükellef odalarından bir 
tafaya seçme bir yatak ti 
zırlanmıştı. Fakat. )ltı,t 

bna sabahleyin e\·drıı 

Nigarın yakarmaları gtl 
rada yatmak i.tenırdi, 

haneler uydurarak. bill 
su getirerek paşadan ·~ 
için izin aldı ve tam r· J 

yalıyı terkederek dind~ l' 
Ahırkapının yolunu tıı1111-

............................ 
- Çat, çal, çat, çat!. 
- Çat, çat, çat, çat!. 
Öst kat pencerelerdfll 

!arak: 
- Kim o?. v 
- Aç!. 
- Sen kimsin bu ,-ak11 1 
- Aç yahu, benim!. a 
- Sen kimsin? 

Kocanım, kocan!. 
- Ne koc;anısrn, i-11 1~ 
~ 

mı.. .. , 
- Yok lahana koçan•· 

pıyı yahu çabuk, dura<-' • 

yok!. f 
Yukarıda telaşlı a~ •"... 

rından sonra \·e biraz ı·~~ 
kapı açıldı, l\fustaf:ı ) ~ır 
içeriye daldı: 

. k d ,·dill - Derın uy u a 
Nigar!. 

- Öyle!. 

Süleyman Bey n rııiı~ .. , 
det ve ce,·,·a!iyct n c,·c 
rad Bey ise, ga)·et h, <ı 
ve nazikti. Te\'az~J lt
luplara bile' merlrnınet: ~ 

Süleyman Be;', müth 1 ~ 
dı. Fevkalade ha•in ,·e 
Siyaset tanımazdı Kırar 

Murad Beyin dört 
vardı. Beyazıd Bev, 5'' . ~ 

Yakup Bey, İbrahim :ae. 
lıı d .. im' ı·· rı• zı unyaya gc ış ı. 

tun. ee'. 

Murat Bey de Orhafl ıı' 
dindardı. Bu iki Be)' ~ 
içki ve şarap koymanııŞ ,ı 
maya ve dervişlere hilrıı' 
lerdi. 

Murad Bey de, ;,ab•
5
;
1
; 

Bey gibi imar~tler, catfl , -" 
""fi .. 

Tül'klerin himayesi Bi2ansı an• 

cak yakın diişınanlarına, e ela Ve
nediklilerle Cenevizlilere karşı 

ikoruyabilird:I. Bununla beraber 

Biı:uıs 'lü11k afiluzu altında inkı
raza maMı:tm elmakta:a kurtara
mazdı. 

citler yaptırır, cuma fi 
• karaya sadaka ederd '· ı 

Murad Bey in me1.ıy ptı:, 
mtiverritıler. de ta~'~ ~ 
ve Murad Bey baJ<l<·ntlJl 

Murad Bey ee babası gibi mü

debbir ve dtrendiş idi. Onunla 
Miyük kardeşi Süleyman Bey a
rasında tabiaten çok fark vardi. 

zıyorlar: 



Usu 7azwuı metinleri Auaıao;ua 
Aiansı bültenlerinden aıuımıpr) 

İı eden: Maanun• Alaı-. 
Ankara Radyo gazetesi. Şımalt 

adaki harekattan bahseder· 

1nailizler, lnaili.z - Irak 
ittifak muahedeai mucİ· 
bincc, Iraktaki münaka
le yollarını açmak için 
Baaraya asker çıkarmıt
lardır. Yeni Irak Baıv~ 
kili Seyyid Rqid Ali ev
velce verdiği teminata 
sadık kalarak, bu kıt'a
lara kolaylıklar ıöater

mektedir .. 

, 
. ' 

S.<t n._ ':r. e. l · ~,~: f:J .. ~--~ 
İngiliz tayyare

leri Romaya 
hücum ederse ..• 

Cenubi Afrika 
kuvvetleri de 

Mısıra gelecek 

Almanların Sollum mınta - ==============! 
nda durdurulduktan ısonra, 

Kap 20 (A.A.) - Cenubi Af· 
rika Birliği Başvekili Ge~al 
Smuts dtin söylediği bir nutukta, 
Cenup Airikası kıt'alarrnın Ak • 
deniz harbinde bir rol oynamak 
üzere Mısı:-a kadar gitmeğe hazır 
olduklarını bildirmiştir. 

Londra 20 (A.A.) - Afi ajansı 
bildiriyor: 

İngilizler Romaya hücum et -
tikleri takdirde İtalyanların Va
tikanı bombardıman ederek bunu 
İngilizlere isnat elmeğe hazırlan· 
dıkları hakkında cer hedilmez ma
ICımat alınmıştır. 

Phede bir istikrar basıl oldu· 
nu bıldırmektedır. Tobrukta 
lunan Brıtanya kuvvetleri mu· 
\'emet ctmektedır. İtalyan ve 

an taarruzıan tamamen ıa.
nden, gundengune takviye 

n Britanya k"Uvvctlerinin ha
Hlt'.lt!ket erbestisıni ele alarak, as -

1 vazıycte hakim oldukları 
r n l~ktedir. 
Ş rnaU Afrikada üç Alman zırhlı 

rkn ı il~ Mareşal Grazıvnnı o:-· 
u unun bakiyesi olan dört İtal· 
an fırkası, bin beş yüz kadar Al
an tayyaresi ve üç binden fazla 
ilk mevcut olduğu zannedil • 

·- ... -·-=kedi:-, 

Alın~n tebliği, Tobruğa karşı 
rnbın » hucuma devam edil· 
nı ve stot tayyarclcrınin ge· 

ıı:.-.~ tahrbiat yaptığını bildırme.k· 
ır. Ayni tebliğe göre, Sollum 
arında 8000 tonilatoluk bir mu· 
n~ kruvazör batı..'"llnııştır. 

Ordü subay olnıak üzere 17 
iden nıürekkep ilk Alman esir 
fılesi bombaya getirilmiştir. 

ÇöRÇtL BEYANATI'A 
BULUNACAK 

Lolldradan bildırHdığine göre, 
kalya tatillerini müteakıp A

allı. l{anıa:-asımn yapacağı ıçti· 
L.ıLır-•cıda .Başvekil Çörçil, Avam ka-

ata ında son dC'fa söz almasın
n b ri vukua gelen hadıseıeı: 
tında beyanatta bulunmak nı· 

ındedır. Tesbıt edilen mukar· 
ta ta göre Avam Kamarası, Çör-
!' 1 -ın beyanatı uzerınde muza -
!'ede bulunmıyacaktır. Fakat, 

ilııyet aydınlanır aydınlanm:ız, 
Utün gruplar mümcssillcrınin iş· ( 
ırakık~ harp vaziyeti üzerinde 
umı nıüzakere yapılması mu· 
av\'crdir. 
GlLtZLER BASRA YA ASKER 

ÇIKARDILAR 
Londradan resmen bHdırıldıgıne 

0re, İngiliz - Irak ittifak mua • 
edesi nıuoöince, İngilızler, Irak· 
a rnunnkale yollarını -açmak ıçin 
a raya asker çıkarmışlardır. Ye-
l lrak Başvekili Seyid Rcşıd Ali 
ge,ıani verdiği ilk temınata sa· 

kalamk. kolaylıklar gôster • 
kledir. 

~İngıliz - Irak muahedesinin dör
ncu ınaddesi şudur: 
~Bır harp takdirinde veyahut 

>'akın bır harp tehlikesi takdi -
~ de, Irak Kralı İngiliz Kralına, 
tak arazisinde, demiryollnrının, 

l'" hırJcrın, limanların, tayya:-ele-
ın ve .. 1 kul ı ınunakale vasıta aının • 

el a ı da dahil olmak uzere 
ve bulunan bütün kolaylıkları 
ö~d tl'\ı österecektir.• 

luk k nildıgıne göre, İmparato=
ahede~~~tlerinin muvasalatı,_ mu-
Vuk n bu maddesi mucibınce 

ua gelr..ıştir. 
SO\ryET - JAPON PAKTI 
hi VE TÜRK MATBUATI .. 

«l>r oskovadan bildirildiğine gore, 
""kavda. gazetesi Sovyet - Japon 
- tık 1 at b ~rşısında yabancı matbu· 
le a lı ı altında uzun bir maka
~ ne retmiştir. P:avda, paktı 
Al 11111uniyetıe karşılıyan Japon, 
ın .. ınan ve İtalyan matbuatının 
,;t.aıealarını tetkik etmekte ve 
Cid~ara .nıatbuatmın da hadiseyi 
:B 1Yetıe nazan dikkate alarak 

un n So . . d"" ya harb · vy.ctler Bırlığının ~?. 
<>ld nın genişlemesine müm un 
au u kadar mani olmak arz~ ~ 
:rı:ı nu ve sulh azmini göste:dıği 
d u ahedesınde bulunduğunu kay· 
e~ it rnektecıir. 

İl<t ALMAN İAŞE GEMİSİ 
BATIRILDI 

İngıliz Hava Nezareti istihbarat 
t r 1~nun bildırdiğıne göre, sahil 

atına mensup Blen ım tay
ı lerinin Norveç sahılı açık -
atında bir dusman kafılesine yap· 
İıkl rı taa:-ruz netıce in 7000 to
rıı toluk bır ıaşe gem ı arkası a-
l~ er ıçinde ve 3000 tonıliitoluk 
d r bır gemı de sı} h duman· 
lar ·ıkar r:ık sur'nlle balar bir 
halde hır kılmıştır. 

Vnpurlardan birin<.' 15 metre 

de bu büyük vapurun arkasını 
alevler kapladığı görülmüştür. 
iNGİLTERE İÇİN 184 VAPUR 

Amerika Bahriye komisyonunun 
bildirdiğine gö:e, 364,800,000 dolar 
kıym~tinde 184 parça hcare~ va· 
puru sipariş edilmiştir. Bu sıpa. -
risler, Ruzveltin fevkalfıde de.ruz 
in~ nat P.togramının ikinci kısm~n~ 
tc kil etmektedir. Bu 184 gemının 
ll2 si hususi bir tipte olacaktı:-. 

Ruzvclt bu programı bıldırdıği 
vakit mezkur tipteki vapurların 
ngiltereye verilmek üzere yapıl· 
dığım söylemişt_ir_. __ _ 

Fransa oynak
lık mı ediyor? 

(Başmakalden De,-am) 
ederek italyanlarln birlikte bütün 
Alriknyı ,.e bilahare Ü\ e3 ş ) olu 
ile Arap şibihcezircsini, K~ç~k. ''e 
Büyük Asyayı yer yer ıstılaya 

kalkışacak ve İngliz Afrika • As· 
ya imparatorluğuna son 'erecek, 
Akdenizi kapıyacaktı. Bu arada 
bu vaziyeti gören Japonya da 
harbe müdahale edecek ve Uzak 
Şarkta ingilb imparatorluğunu 
yıkacaktı. 

İspanyanın dOrendiş • si~ as~Ü: 
Mareşal Petenin bö~ le hır teşrı~ 
mesai \'e ittifakı kabul etmemesı 
Almıın.)ayı bu geniş ölçüdeki hul
yakar tasavvu.runun ~a~ariyeden 
hakikate inkılabına manı oldu ve 
en nihayet Almanya Afı ikada 
itah·nn inhizamına şahit oldu ve 
onu~ ~ apnmadığını kendisi yap· 
mak üzere harekete geçti. Bu ha· 
reketi ;rapmıya kalkışırken de 
Yunanistan ve Şimali Afrikaya 
ayni zamanda taarruz etmeyi. t~
sarlad ı ve İngiliz kuvvetlerının 
Trahlustan çekilmiş oldukları bir 
de\•reyi seçti. Fakat, tehlike kar· 
şısında İngilizler kendilerini ça
buk toparladıkları ve Almanlar 
yeni tak\·iye kuv\·eti alanıadıklan 
için Sollum ve Tobruk önündeki 
şiddetli mukavemet karşı mda 
durakladılar. Bundan böyle de 
yalnız. kendi kuvvetlerine daya
narak Mısıra girmeleri ihtimali 
kalmamıştır. İngilizler akını dur
durmakla iktifa etmiycrck Şarki 
Afrikada serbest kalan ordul~rı, 

. . zamanda Trablus ceplıesıne 
a)DI • • t k 
çekmekte bulundukları ıçın e • 
rar bir mukabil taamızla Sollu?' 
ve Tobruk bölgesine kadar gelmıı 
1 Alman \'e İtalyan kuvvetle-

o. ani "r'atle imha eyliyecekler ,.e 
rın su kl ·kr 

d f Bingazide katma a J 1• bu e 3 h 
fa ctmiyerek, herhalde Tunus u-

k dar da) anacaklardır. 
duduna a v·. 

k hal ve vaziyet bu iken Jşt 
Anca ' k t• d b'r 

hattı hare e ın e ı Fran asının k 
d r.· 'klik varsa ''e yukarıya na : 
eoışı d .. ru ise· ·yanı 

lettiğiıniz haber og t T 
Fransa oynaklık ediyorsa; ngı ız· 
ler bertaraf edilemiyece~ olma· 
makla beraber yeni milşkiılat kar· 

d k labilirler. Almanlar, 
§ısın a a · t• 

.:ı • vasıtalanndan ıs ı Fransa .. enız. • l' 
fade ederek Tunu a, Cezaire gız ı 

l k kıtaat ıeçirebilirler ve Se-
o ara) bölgesinde Garbi Afrika 
nega d ki Üslerden istifade 
Fransasın a h , 
d ek denizaltılarını \'e na 

e er . '"'ı j ·ı·· 
l · · Atlantıkte.. ngı 1• kuv,•et erını hs" d 
... ' etmiye ta ıs e e-

kafilelerını ız aç . • 
. . Bö 1~ bir vHyette ıse; 

bılırler. y alenen değilse 
Fransa resmen ve 

. lh rtlarını hafifletmek ve 
bıle; su P ld tmek ümi-
bazı menfaatler e e e . . 
d' e kapılarak gizli bir teşrıkı me· 
ı~ ·ıe İngiltereyi harbin en ha· 

saı ~ti bir devrinde sırtından han
rare • olur Dalbukt, Fran anın 
rerlenıış . m. ag .. lubiyctinde hiç 
İngiltercnın • k ·b 

. • ·ok bilakis azamı a~ ı 
bır kirı ) •·a'rdır İO'brıiltcre mağ· 

e zararı • · .. 
v bütün ~aitler• :ragmell liip olursa, 
• !tında bulunan Frnn a ser· 
ışga~ ~ . ve hürriyetini bulanııya
bcslısını . h.k. Almanya· 

ki sız. ve a ını 
cak, ra P d .. u eltında \'e bir 
n~n bo) u~::;~:ı alnında olduiu 
hıyanet . hklını ,.8 ava· 

ld . bedıyen ma " :t·· 
ha e; eB hakikati biitiin çıplak· 
cakhr. u . · d' k' bir . .. d'"ö"'müz ıçın ır ı, lığı ıle gor u .. u .. 

. . aldatıcı rahatlık ugruna 
geçıcı ve • k Ge-

k ,.,1arecal Petenı . gere gere ı• "' • • -
1 Veygandın fngıltereyı muş· 

nera k bl oynak 
kül vaziyeyte sokaca r • 
lık yoluna, ayai um~nda ~endi 

LONDBAYA 
(1 inci sayf!Ml:uı devam) 

Mo kova 20 (A.A.)- Kızılordu

nun organı olan •Kra na) a Sve
da. İngiliz tan arelcri tarafından 
son defa Almnııynda vukun geti
rilen tahribat hnkknda tafsilat 
vermektedir. 

Sovyet gazete ine göre, bu 
hücumlardan bitinde bir tezgah 
ve 5 tahtelbahir tahrip edilmi tir. 
Krup fabriknsnın randımanı, bir 
müddet yüzde elli)e inıni tir. 

Krıısna) a s, c in, İngiliz tana
relerinin hedeflerini hul.!w.::ktaki 
muvaffakiyet \'e i ııbederini tak
dir etmektedir. l\lnkalcde, akınla
rın Alman sana)i i tih nlatını sek
teye uğrattığı ve halkın daimi u
rette korku içinde bulunduğu ya
zılmaktadır. 

llakrlkly denemeli 
(1 inci s:LJ'(ada.n devam) 

ekiplerin fnaJiyetini tetkik etmiş· 
}erdir. Atılan ınefruz bombalar
dan ) ağ fabrika mda ve bilahare 
Ycniınal.allede yangınlar çıkmıı 

hemen söndüriilmiistür. İncirli 
me\ kiine inen pnraşüçiiler de he
men imha ve esir edilmi lerdir. 
Yarın öğleden sonra da Adalarda 
bir tecrube yapılacaktır. 

Şehrin iaşesi 
(1 inci sayfadan ckvam) 

ri umum miidürlcrinin iştirakile 
yarın bir toplnntı l npılacakhr. Bu 
toplantıda, iaşe teşkilatının yeni 
faaliyeti üzerınde ve•bilha~a en 
mühim ticaret merkezi olan Istan· 
bulda iaşe teşkilatının gerek stok· 
lar vücude getirmek, gerekse bu 
stoklan tevzi ve rnüstchlme kadar 
götürmek için alınacak tedbirle
rin müzakcre.i yapılacaktır. 
ROl\1ANYAYA G1DEN HEYET 

Petrol ofisi umwıı :mildürii Tal
ha Sabuncu ile satış işleri müdü
rü ~abık Blikreş ticaret ataşemiz 
Nczat Romanyayn gitmişlerdir. 

Romanyadan petrol ve benzin 
almak için evvelce petrol limited 
tarafından yapılan anlaşmalar ve 
diğer bir anla ma üzerinde temas
lar yapacaklardır. 

Makedonyada 
{1 lnd sa:rfadan devam) 

'apJa.{ tŞıpuıed.ııq .ı.a4 ız1w1.1uc 

• u 1ıJt utJc1ueı\1un ·.IJpaprauııµc 

-a5 ~!Sl{<IUlllpa Jp{t.al 
1
ZlWQ'l?'l?llJ{ 

upınnn. .. uu.ıv aus1.ı\e1op ıv:ıı<>.ıuq 
Jl(Upu.ı\uopa:ııeı"l ·.ı1pap1aw1a ureA 

kıt'alarımız geri dönerek düşma
nı geri püskiırtmckte ve &ğır za· 
yiat verdirmektedır. 

Makedonyaaa Almanlar cenup 
istikametinde taarruz etmektedir. 

ALMAN ESiRLERİNİN 
ANLA T-TIKLARI 

Kahire 20 (A.A.) - Röyter a
jansının iyi haber alan mchafilden 
öğrendiğine göre, bugunlerde Al
manlar, Yunan:standa son derece 
ağır zayiata uğramaktadır. 
Alm:ın harp esırlerı, Yunanis • 

tandaki muh:ırebeler n, Polonya, 
Norveç, Holanda Belç ka ve Fran
sadaki muharebererden çok daha 
şıddctli oldu .. unu tasdik etmek • 
tedırler. Bunlar dıyorlar ki: •Hiç 
bir muharebede, Yunan toprağın· 
da tesadüf e!.tiğimiz mukavemete 
rastlamadık.• 

Bir çarpışmadA Anzaklar 300 
Alman öldurmüşler ve 150 esir 
almıslardır. 

Atına 20 (A.A.) - Alman harp 
esirleri Alman kıt'alarnın maruz 
kaldığı bomba:dımanlnrın şıddet
li olduğunu söylü,> orlar. 

Bir kızı kirletip 
öldüren alçak 1 

(1 lncl sa>fad:an devam) 
isminde bir kızcağıza ormanda 
cebren taarruz edıp kirletmışti. 

Azgın mutecaviz bu taarruzundan 
sonra Kamileyi oldürmüş ve c;onra 
bıçakla c.tlerini parça p rça edip 
ateşte yakmıştır. 

Balkanlarda Vazi
yete Bakı' 

(1 inci sayfadan devam) 
müstakil Hırvat devi tı merkezi o· 
lnn Z ğrcbe Almnııyn bır st'fir 
gondermek tlzeredır. 

Berlınde dolaşnn ş:ıyl lara göre, 
Yugo la\ynnın yen den t m~lml için 
V1yan:ıda bir konferans topl nac:ıktır. 
Gazct dö Lozan Bcrlıne itmekte olan 
Alll'anyanın Ankara St'fırl Fon Pa
l>t'n'ın bu konfer:ın :ı lşt mk etmt'k Ü· 
ze e b r mOddet Viy n d k J c ğın.ı 
yaı.mnktndır. \lm n Harıc ye Nazın 
Fon Ribb ntropun nerede olduğu ma· 
lQm değıldır. Başka bır şayiaya göre. 
yakında Hıtlt'rle Mu lınl nrnsında 
yeni bir mulAkat olacaktır. 
BULGARLAR DA ÜSKÜBÜ 
İŞGAL ETTi 

Soryada rcsmı bir membadan bil· 
dirildığlne göre, Bulgar kıt'alar• da 
Yugo lav topraklarına gırmı lerdlr. 
Üskupte bir Mekcdonya han.:k t mtt· 
kez komitesi teşkil edllmı tır Bu ko
mıtcyc Makedonyalı Bulg rforın en 
mühim mümessilleri d h 1 bulunmak
tadır. Bir böltOkten ibaret Bulgar piş
darlıın şlmdldc.n Üsldibe gırmlşlcr
dlr. 

KRAL PETRO VE GL. 
SİMOVİÇ ATİNADA 

Ankara R. dyo Gazetesin n bıldirdl
ğine göre, genç Yugo lav Kralı ikinci 
Petro ıle General Sıma\ iç Atın ya 
gclm.işlerdır. Yugoslavynnın muk dde
ratı artık harbin neticesine bn lı kal
mıştır. 

?ıU:ÇOV A ÖNÜNDE 
KANLI BİR SAV AŞ 

Atinadtm gelen bir haberde Alman
lar merkez cephesinde y:ıptıklnrı şid
detli bir yarma hareketinden sonra 
kısmen muvntfak olarak Mcçova ~chr 
rine ginni lerdır. Fakat Yun nlı • 
yaptıklan çok şiddetli muk bil bır 
taarruzla Alınan kıt'nlarun burnd:ın 
atmışlar ve şehri geri olar k cepheyi 
duzeltmişlerdir. Bu suretle Alın nlar 
Yeni hir ov na inemem ı;lerdır. 
Cephcnın diğer mıntak larıııda da 

Alm n zırhlı tcşckküllcrının \C P ya
delerfnln §iddetll hücuml rı pOsJdlr· 
tülmOş ve b r tok r alınrn t r. Al
man ku\"l:eUcrinln bütün g yr Ucrlne 
rağmen, cephenın hıc bir yt>rıne glrll
memls ve cıcnahlar çcvril<'memi tir. 

Almnnlar fevkaH'ıdc z yiat vermek
tedir. M kedon7a C('phesindekl muha· 
rebe meydanı Alman l!lO ve yaralıla
riyle doludur. 

Alman tebliği ise, Olımposun iki 
tnrafınan yapılan taey k uicrJne Jmti· 
Uz kU\ nyı külliyesinin, dilmd rları
nın mağlup edlld lnl ve T lya ova
sının muhim münakale yollarının illi· 
sak noktaSlnı ~şkı1 eden Lfuisayı 
(Yen eh r) aldıklnnnı bildirm kt<'dll'. 
Diğ r kıt'alar do Olımpo d mın zir· 
\esine Alman bayra nı dk 1erdlr. 

İtalyan lcblili de, D lm cyn arazisi
nin f alınln tam ml nm ı dev m 
edildiğini ve, Çetine \'C K t royu iş· 
gal en Jt lyan ~U\'Vt'tl ln n aldık
lan t'Sirler ara ındn bır ordu kuman
rinnı ile b ş General bulundu mu t 1-
dirmcktcdlr. İtalyanlar, Yun n cep
hesı boyunca Yunanllara nefes aldll'
mıyorlarmış. 

YUNANSİTANDA ASKERİ BİR 
KABİN KURULUYOR 

MQtevcf!a Yunan Bnsvcklll Korl
zls'in ccnnzc merasimi dOn öğleden 
sonra Alinanın bOy(lk kilisesinde 7a
pılmıştır. 

Korizts'ln vefatı üzerine, Kral joıj 
Atinn Valisi Nazır Koııtnntln Koçfas'ı 
hüki'ımet crk!nının listesin! tanzime 
memur etmiştir. Kral bizzat meclisin 
iı;tL-nalarına rl,.aset edecek, Koçiu 
Başvek:[l Muavini aıfatlyle vazife gG
recektir. 

Koçlas beyanatta bulunarak, Yunan 
ordusunu sclftmladıl:tıın sonra, 28 İlk· 
te'Srin 1940 ta olduğu gibi sonuna ka
dar harbe devam edilcceıtlnl s!Syle
ml tir. 
HİTLER CEPHEDE Mİ? 

Ankara R dyo Gazet inin ı.ondra 
rady ndan aldığı bir habere göre, 
Hitl r Cenubu Şarki Avrupasma gel
miştir Hltlerin bulunduğu yer ta•rih 
m h eme tcdlr. 

Sovyet - Jap n paktı 
ve Amerika 

1 - SOR TltCRAP - 19 ıd1Wf ıtct 

HARP VAZiYETi ball•l•J• gltmell 
latlf ealer 

(1 inci sa.rrada.a devam) 
vetleri bir taraftan tahrip ve im· 
ha ateşlerile müdafaaya iştirak e
derken diğer taraftan Siailya • 
Trablusgarp ara andaki deniz ir
tibatını sıkı kontrol altında bulua
duruyorlar. 

Bu şartlar mukal ese edilirse 
,·aziyet şüphesi% ingilizlerin lehi
nedir. Alman • italyan motörlil 
birliklerinin hem cepheden ve hem 
de geriden yakında bir İngiliz ta· 
arruzuna uğraması çok muhtemel
dir. 

YUGOSLA VYADA: 
Yugoslav Kralı Piyerle Atinaya 

gelen General Simoviç Yugoslav 
mağlllbi3 etinin sebeplerini şöyle 
hulasa etmi tir: 

1- Dli man tarP.f ından tahmil 
edilmiş olan muharebe şartları•· 
da büyük farklar; 

2- Milletin ,.e vatanın biirriyet 
ve istiklnli tehlikede olunca, her 
ne tnrzdn olursa olsun çarpı mayı 
kabul t•tmek; 

3- Yugoslav ordusunda teknik 
hnzırhklnrın, çok ü~tiin d{i manın 
hnzırlıklnrile kıyas edil mil cce.k 
kadar az \ e nok nn bulunma ı; 

4- Seferberliğin 'e > ığuıağın 
yapılmadan ev\cl dü manın çok 
ü tiin ku\'vetl rle taarruz etmesi; 

5- Müttefiklerle herhangi bir 
isbirli"i l apılnmaması \'e sonuna 
kadar bitaraf kalmak arzusu ile 
bu isbirliği hnkkında her türlü 
müzakereden eski hükumetin iç
tinap etmesi; 

6- tı!,arruz ba lndığı :zaman, 
miittefiklerimizin büyük arzula
rına rağmen bilhıı '>a pek fazla 
ihtiyaç gö teren tayyare '\'e zırhlı 
birliklerle seri bir surette >ardım 
edemi ·ecek vaziyette olmaları; 
Bunların her birisi ibret alına

ğa değer hal ikntlerdir. Yugoslav 
mnğlubi)ctinin Alman zaferinden 
daha erefli knlacağına kaniiz. 
YUNANİSTANDA: 
iki senedenberi harbeden Alman 

ordusu, şimdi~ e kadar böyle bir 
miidnfna ile karşılaşmadı. En iyi 
tümenlerini ve motörlü birlikle
rini taarruza soktuğu halde Yu· 
nan • İngiliz hatlarını ynrnınğa 
ınu\'a(fak olamadı. Bu nıiidnfan, 
bize 1877 de O ınanlı • Rus sef c
rinde Gazi O mnıı Paşanın ı•ıev· 
ne müdafaasını hatırlntı~or. Ora
da Tiirk kumandanı yeni ilfıhlıı

ra kar ı yeni bir rnlidnfnn tabh e
si yaratmış ve bütün dünyanın 
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takdiriai kazanmııtı. Garbi lla
kedonyada da Yunanlılar ve bci
Uzler şimdiye kadar yanp ceçae
ie alışmış olan motörlü ve sırblı 
ibirliklcrr durdurmak için yeni hir 
müdafaa tibiyesi yarattılar. Ba 
yeni müdafaa tarzında bombanlı· 
man tayyarelerinin, araz.inin " 
mane\•iyatın büyük rll oyna•ık· 
ları muhakkaktır. 

Almanlar Yeniıehir ve Tırhala 
btikametlerinde mevzii yanmk 
istemiılerse de çok ağır uyiat ve
rerek dumnlflar; hattl blr Ya
nan - İngiliz mukabil taarrmile 
geri ablmı )ardır. 

İtalyanların taarrmlan da ber
mutad süngü hücumile püsldirffil
müştür. Her yeni müdafaa mınta
kasında Almanlar 50-60 bin ö1B 
verirler ve zırhlı \•asıtalannı bol 
bol ka.> bederlerse örnek olmağa 
layık olan Yunan • ingiliz müda
faasının u:aun sürme'iİ kuvvetle 
muhtemeldir. Yunan • İngiliz mu· 
kabil taarruzu müdafilerin de ma· 
neviyatının sağlam ve )Üksek ol
dul:'llna en bnriz delildir. lngiliz 
ha\ a ku\'vetlcri motörlü \'e zırhlı 
va ıt:ılara karşı mu\'af{akiyetle 
muharebe etmenin ırrını ö!:rret
miştir. Almanların 5-6 gün içinde 
50 kilometre ilerliyeıncmeleri ve 
50 • 60 bin ölü '\ermeleri bunu gös
teriyor. 

Pnkat tahmin ettiğimiz ,•eçlıile 
mevziin sağ ve merkez cenahlan 
Almanların hakiki yarma teşeb
blis1erine yine maruz kalacaktır. 
Yenişehir ve Tırhala istikamet

leri cvkulccyşi hedeflere yol a
çarlar. Bu Jıedefler ev\ elce ~öyle
diğimiz veçhile Yunan - lngilia 
kuvvetlerinin cenuptan garba doğ
ru kusntılmnsı ve tekrar müdafaa 
cephesi kurmaktan menedilme. 
sidir. 

Almanlar, 5-6 giindür de,·am e
den ilk taarruzlarında muvaffak 
olamndılnr. l\lüdnfilcrin bundan 
sonra daha iyi dayanmaları kuv
vetle muhtemeldir. 

Yunan askeri 
(1 inci a.rtadan devam) 

Koçyas'ın teklifını tns\'JP etmiı 
ve General Maza:-ikten yeni hükQ
metin teşkili ışincre kcndisıne yar
dım etmesini rica clmiştir. 

Röyter muhabınnin kanaatine 
göre, yeni kabinenin şekli bugün 
belli olacaktır. 

(1 aıı .. ,., ... Clena) 

Devlet Demri V'e Denizyolla • 
n daireleri sefere hazır olan va
pur ve trenlerın hare.ket gun ve 
saatlerlAi ilin edecek ve bu va· 
pur ve trenlere hangi numaradan 
hangi numaraya kadar bılet ha -
millerinın bineceklerini bıldire -
ceklerdir. 

Biletlerle listelerdeki mütesel • 
sil sıra numaraları birlbirinın ay
ni olduğundan hiçbir karışıklık 

olmıyacaktır. 

BÜTON EŞYALAR BİR ARADA 

GİDECEK 
Yolculann 50 kiloya kadar olan 

eşyaları hep bir arada nakledile
ce}i için bunlar eşyalarının den) 
leri üzerine beyaz bir bez koya · 
caklar ve bu bezin üzerine gide· 
oekleri yerin isınıle bılet numa· 
ralannı yazacaklardır. 

Bu sureUe ~yaların hep bir a· 
rada naklolunınasında karı ma • 
sına meydan verılmi.> ecelctır. 50 
kilodan fazla eşya goturmck ıstı
yenler bunları kendi paralarıle 

bağaja vereceklerdır. 

HAREKETİNİ TEHİR EDENLER 

Numarası ilan edildığı gunde 
hareket etmeyip geri ka.an ann, 
kendilerine tayin edilen gunde nı
çin hareket etmedıkleri tetkık e· 
dılecek, eğer bunların mazeretleri 
haklı ve makul göf\ilürse sevk -
leri. bütün sevkiyatın sonuna bı
rakılacaktır. Mazeretleri makul ve 
haklı görülmıyenler meccanen 
sevk haKk1nı kaybedecektir. 

YENİ MO'RACAATLAR 

Dün de yazdığımız gibi bazı 

kimseler Vilayete, Kaymakam -

lıklara müracaat ederek mazeret 
leri dolayısile vaktinoo bc)·anna
lme ~mediklerini mesela ço -
cuklarının hntihanda bulundu -
ğunu sbyliyerek ycnıden n kıl be-

yannamesi almak ıstemcktedir. 
Şimdiye kadar beyanname ve

renler sevkolunduktan sonra bu 
kabil yeni müraca:ıllara bevanna
rnc verileceği tahmın edılmckte
dir. 

Muhasebel hususiye, Belediye 
mütekait eytam ve eramıli de 
maaslarını gittikleri yerlerın Zi
raat Bankasından alacaklardır. 
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:Beşiktaş Maff7e SUbeei MUkeHenerinden :yukarıu MI, iti \'e t care1'A~ a•r y uh ph 1ar terle t caretle Y ı ad 
bı k• .._._ l l da bulunnırıam•• oldukla· resJerinl bıldırmeıaia ve tebellüğe sallıtiyetıı r unse ı ... .-Titm ı e yap aa araş .., 

kadar yuk ekten taarruz edilmiş
tir 4 ağır bomba ortasına isabet 
elınış ve ıddetli bir infılak ol -
rrıuş ur. İ iliz tayyaresi uzak -
la ırk~n bu vapur sol tarafına ya
tıar k sur'atle batıyordu. 7000 to
nilatoluk dığer bir ıaşe vapuruna 
«l:ı r Blenhelm tayyaresi taa:no 
·~ ve aarruzun hemen akabın-

t 1 n S•limetıni istıhdaf va an arını .. 
Merek .. ,aıyacaklarını zannedı-
yona. 

Yakalanan hunhar sefılin ida· 
mına hukmedı~m ş ve al. ak adam J 
nisanın on bı:şıne gunu bahı 
Ant a Kalek ı meydanın-

da asılarak ceza nı bulmu tur. 

(2 hıci sahifeden devam) 
liği yapmakla istıhdaf ettiği esas 
gayeyi elde etnıi!I olacaktır. Fa
kat Alnıanyanın endi esi, ovyet
japon pn'ktının imzasına Tağmen, 
japonyanın hftHl Birle ik Amerika. 
ya kar ı bir ·idarei nıa 1alıat. si
yaseti takip etmek basiretini gös
termesi ve bu devletle harbe gi
rişmekten kaçınmasıdır. japon ha. 
rici politikasının tarihine bakıla
cak olur a jnponyanın takip ede
ceği hareket battı da ealiba bu
dur. 

nndan hizalarında ıosterilen yıllara ait kazanç ve bulu·aa -..erciler nl \e zamlarmı havı rı melerln bi1.zat c dl-

l lerıne teb ı i milmkln ol1Ram1JW'. 
Keyfiyet 3692 S8)'ık kanUftun 10 Mll lncl rnaddeleriat te\'fıkan teblJtf 1erine geçmek üıe~ Din olunur. (3112) 
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Mürat Ağanın 
sayan Kardini 

konuşmasını hakaret 
için için kızıyordu 

- Belki bu topraklar dediğiniz 
(!bi bereketsiz, yılan, çıyan dola 
olabilir. Amma, Padişahı Cihan 
Kanuni Sultan Süleyman Han 
hazretleri Afrika fütuhatına ka
rar verdiği zaman bunlara ehem
miyet atfetmemiştir. Burada ek
seriyet ahali Müslüman<iır. İs -
!imların küffar elinde esir oluş
larını hazmedemiyen ;;;_lışahı is
lam hazretleri Trablusu da Os -
manlı hudutları içine almağa ka
rar vermiştir. Sebep bu! Başka 
ııebebe de lüzum yoktur tabii.. 

O zamana kadar karşısında ser
best konuşan, söz düşüncelerini 
hiç çekinmeden sarleden bir a -
dam görmediği içın Mur t ağanff 
konuşmasını hakaret sayan Kar
elini içın, için kızıyordu. Konuş
manın baş taraflarında dudakla
rını ısırarak kendini zaotetnıi•ti. 

Murat ağaya içerlemekle be • 
raber hiç renk vermemeğe çalı -
ıarak konuşmasını sürdürdü: 

- Pekala amma, Padişahınızın 
iradesi yerini bulsun diye böyle 
bir sebeple sulh halinde bulunan 
bir bülrıimetin topraklarına tıe • 
cavüz doğru mudur? 

- Bunım doğru veya ~an.lış 
olduğunu tartmak benim ışım 
değil! Bana verilen vazife Kaptan 
Paşanın Padişah tarafından irade 
edilen teklifin isize bildirmektir. 
Ost tarafı onların V'I! sizin bile -
eP"inlı: ış! 

- Kuvvetiniz burayı işgale mü
ııait midir? 

Murat reis kaşlarını çattı: 
- Ne diyorsunuz? Şimdiye ka

dar böyle kuvvetli bir ordu, bu 
derece muazzam bir donanma hiç 
bir devlet tarafından hi-"i::- tarafa 
gönderilmiş değıldır. Donanmanın 

kendi ınü.rettebatı on bin kişidir. 
Buna yirmi bin kişilik de bir Ye
niçeri ve Sipahi ordusu eklen -
miştir. Yeniçeri topçuları!'ın üç 
yüz topu var. Gemilerdek; sekiz 
yüz topu da buna ilıive ederseniz 
kuvvetimızin burayı zarla olmaz· 
ı;a zorla zaptetmektelti k.ifaye -
tini pelı:iılıi anlarsınız! .. 

- Peki .. Tekliflerinizi kabul et
mediğimi söylersem ne olacak? 

- Ne olacak hiç .. Hemen karaya 
asker dökeceğiz. Razı olmadığınız 
işgali zorla yapacağız! 

- Bizon kuvvetimiz hakkında 
fikriniz var mı? 

- Belki Kaptan paşa ne Tur
gut reisin haberleri vardır. Bize 
aıt olmadığı için böyle işlerle uğ· 
raşmayız. Bize sizin kuvvetinizin 
mikt an, silıihlannız lazım değil .. 
Gazilerin, karşılarındaki ctüşmarun 
kuvvetini heoaplamadan kılıca sa
rıldıklarını bilmiyor musunuz? 

Şövalyenin sağ tarafında duran 
karısı ve kızları tercümanın şo • 
valyeye tercüme ettıği bu son 
cümleleri hayret ve heyecanla 
dinlemışlerdi. Tercüman sözünü 
bıt rırken şovalyenın kürük kızı 
Aı:jel'a Kardını kendıni tu' ama· 
dı, atı d •. Haykırarak sordu 

- Ne d v r bu adam? Drogot 
da rurklcrin ba,.nda mı 

rmuş? 

Kardın! kızının bu taşkınlığına 
da a !)eter kızdı. Bır van bakı ·la 
onu tekdir ettı. Murat ağa) a sor
du: 

- Kap' an )l:<a ile beraber bu
lunan Turgut reisten bahsettiniz. 
Bu, şimdi Fas Sultanının kaptanı 
deryası olan korsan Turgut mu? 

-Evet .. O; korsan Turgut! 
amma şimdi korsan değil; Fas 
Sul:anının kaptan paşası da de
ğil... Büyük hükümdar Sultan 
Süleyman Han Gazinin beylerin
den .. Karlıkeli beyi Turgut Bey! 

Sövalve yerinden kalka=ken 
söylendi: 

- Anlaşıldı .. Karmnızdaki mun
tazam bır ordu ve hükı'.ımet do
nanması deeil.. Akdenizin baldırı
"'Plak korsanlarının idare ettiği 
bir kuvvet .. Bu, böyle olunca ar
tık sizinle miızakere edecek bir 
•Pvimiz kalmıvor, Bır <Övalve 
hangi şart ve vaziye'tte olursa 
olsun korsanlarla müzakereye 
girişmeğe tenezzül etmez. Ben, 
burada Senjan tarikatinln mü -
rnessili bulunuyorum. Ve bu sı -
tatla size ihtar ediyorum: Bir 
devlet mümessili, korsanlarla hiç 
\lir konU§BCBk mevzua malik ol-

madığı için donanmanızla bir -
likte buradan defolmanızı emre -
diyorum. 

Tercüman bu sözleri hafifle -

terek Murat ağaya nakletmişti. 
Şövalyenin böyle tafra satarcası
na mağrur cevabı mütevazı Türk 
elçisi Murat ağayı hiddetlendır -
di. O da şu cevabı verdi: 

-Burada korsan olan sizs;niz .. 
Şu adam da - Kardini - korsan -
!arın başı .. Karşınızdaki koca Türk 
veziri Kaptanı Derya Sinan paşa
dır. Onun size adam göndermes; 
tenezzüldür. Bizim buraya geli -
şimiz ise sizin için şeref sayılma
lıdır. 

Mademki bizimle koouşmağa, 
müzakereye neyetiniz yok. Yarın 
yine burada, bu salonda, şu adam
larla birlikte sizi zincire vurup 
Sinan paşa ile Turgut Beyin hu
zuruna çıkarmağa ahdediyoruz! 

Bu cevap şövalye Kardiniyi 
küplere bindirmeğe kafi geldi.. 
Murat ai:ia huzuruna çıktığı da -
kikadanberi kendini güç zapteden 

Kardini tercümanın kendisine çe
virdiı?i sözlerin bitmesini bekle
meden hiddetten ıslık çalan bir 
sesle haykırdı: 

- Tutun şu baldırı çıplağı.. 
Söyletmeyin! Zindana atın! 

Sövalyenin muhafızlarından on 
iki kişi Murat Ağa ile arkadaşla
rının üzerıne vürüdüler .. Mız::-ak

larını ileri dvaranmış vaziyette 
tutuyorlar, kılıclarını da çekmşi 
bulunuyorlardı. 

Elçiyi her türlü taarruzdan ma-
1111n sayan Türk an'anesine zıt bu 
tecavüz karşısında evvela Hasan 
Kelle toparlandı: 

- Bire yoldaşlar, bire ağa! Ka
firler bizi tutmak isterler. Ne du
rursunuz. Sarılın kılıçlannıza! 

Diye haykırdı .. 
Etraflarını saran s;Iahlı muha

fız çenberine karşı dört Türk el
cisi kılirlarını çekip birbirlerine 
sırtlarını dayayarak dört taraftan 

gelecek hücumları ka=şılamağa 
c'avrandılar .. Hasan Kelle, yanına 
kadar sokulan ve kılıcını kaldıran 
muhafızı bir vuruşta başsız yere 
yıktı. Biraz evvel derin bir sü -
kut ve ihtişamın yuvarlandığı 

&alonda top gürültülerini niç -
Jeştiren bir nara duyuldu .. 
Hasan Kellenin hu narası salonda 
büyük bir panik meydana getirdi. 
Kardini, kansı ve maiyeti ile bir
birlerini çiğniyerek salondan sa
vuştular .. Yalnız sövalyenin kü

çük kızı Anjello Kardini salonun 
bir köşesine çekilmiş, büyük bir 
ipek perdeyi siper alarak Türk 
denizcilerinin meharctle pala oy
natışını, kılıç şakırdatışını ve her 
darbede bir muhafızı cansız yere 
ser~in! hayretle seyrediyordu .. 

(Arku:ı var) 
~~~~~~~~~ 

Denizcili tar hl 
(Dördüncü <ahifeden devam) 

cStra k3rgir» lcr 1r l l..ı'r·u·n ·t"· 
ka nrhari tıirrar kaptan mektebi 
lttiha7 le isfrk tden k. ;ıtoıı \C 

sairenin zJh·nnı hahri~cdcn tn ·in 
olunacak rnıınllinılcr rnarifctilc 
tt'dris \.'e tnliıui ile ikmali tahsil
den sonra bılimtihan iki -;ınıf iize
rinden şehadetname itası karar
laştırılmıştır. 

İşte, bizde ticaret denizriliğini 
disiplin altına alan ilk karar bu· 

dur. 
llfilli bbotajm ilanına kadar 

aksıyank llerlemei!e uğraşan 
Türk ticaret denizciliği; tam di
siplin formü1ile iyi randınlnn ve· 
recek formunu; istiklalini ilan et
tiği 1 temmuz 1926 tarihi ile ka
zanmış oldu. 

TAKVİM e 
Rumi 135'1 .Kasım Hicri 1360 

NİSAN 
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a. EVVEL 

7 23 
Yıl 941 u t \'a..aıı t:u.nı 

S. D. Va.kit S. D 

NiSAN ---------
6 13 Güııot 10 20 

20 
ıs 13 Ötle 5 20 
17 00 İklnd! 9 06 
19 54 Akµm 12 00 

PAZAR 
11 31 Yaı.ı ı 39 

4 24 fmsil 8 31 

Dl,çlUk protep 
deitlşlyor 

ll!Killl<te ıallba yeni bir lnlcıAp l>q
b;yor. DiJler! doldururken, artık bun• 
dan sonra altın ve plA tin kullanılnu-

7acalcmıs. Diyorlar ki, Almanlar bun
ların yerine diş protezenlnde kull:ını
lııcak yeni bir madde bulmuşlar ve bu 
madde tıpkı dişe benziyormu:ı. Uzvt 
"olduıtı için cWıa aıhhl teUkki edill-
7<)rmuş. 

Altı aybk eski bir 
gazete yarım ıterllD 

Bu harbin meselelerinden biri de, 
memJ~etlerinden çok uzak yerlerde 
bulunan askerlerin1 kendi memleket
lerinin ıazetelerıne olan lh.tiyaçları
dır. Mese!A t4 Uzak Şarkta, Singnpur
da bulunan, diyelim ki, cDey!i Meyb 
&PZetesini okumıya alışmış bir asker 
ne yapsın? Amma diyeceksiniz ki, ha
ber almak için radyo var, mahalli ıa
zeteler çıkıyor. Fakat insan kendi 
memJeketbıin gazetesini başka Uirlü 
ıdrOyor, arıyor. Bu gazetelenn ise. İn
(illereden S.ngapura gitmesi için ne 
kadar gecikUğini ve sonra Mdlsekrln 
de ne hızla yürüdilğünil tasavvur edin. 
İngiltereden Singapura ge!en en ctaze 
a:azeleler ve mecmualar> geçen sene 
Eylfiiünde çıkan gazete ve mecmua~ 
tardır. Yine öyle iken elden ele do1a
f8Jl bu gazete ve mecmualar yarım 

sterline s~tılıyo~rm=u'-'ş'-. -----~ 

20 Nisan 1941 
18.00 Program ve Memleket Saat 

Ayan. 
18.00 Müzik: Radyo E:az Orkeıtra

n (İbrahim ÖZgllr İdareain· 
de) 

18-'0 Müzik: Muhtelif Şarkı ve 
Türküler. 

19.SO Memleket Saat Ayan ve A-
jans Haberleri. 

19.45 Kamışına: Ziraat Takvimi. 
19-'0 Müzik: Me7dan Faslı. 
20.15 Konuşma: 

20.30 Müzik: Zeybek Türk.W.eri ve 
oyun havalan. 

21.00 Müzik: Ses ve tel birliği Ko· 
rosu. Şef Ahmed Adnan. 

21.40 Müzik: Senfonik Poragram 
(Pi.) 

22.SO Memleket Saat Ayan, Ajans 
Haberler), ve Ajans Spor 
Servisi. 

23~/23.30 Yannld Program, ve 
Kapanış. 

Sahip ve Başmuharriri: Etem İı7et 
BENİCE - Ne~riyat Direktörıl Cevdet 
KARABİLGİN cSon Telıraf> Malbaası 

~~PARA 
\ \ BAYAT l'ABIŞINIM' 

DIREKSiYONUOUR -
lf. ~-

T. iŞ Bankası 
/Ciiçilc T aarnıl 
hesapları 1941 

1941 
l adet 2000 L.lık -
s > 1000 • 
2 • 750 • 
4 > 500 • 
8 > 250 • 

35 • 100 • 
80 • 50 > 

• 20 > 

.. ' . . . 
IDARUINl BIUll IS BAN 

f ~AMIYELI HESAP 

İstanbul erkek lisesi talebesine 
19 Ma7ıs 1941 Gençllk Bayramında yapılacak idman şenlikleri! 

benin 24 Nisan 1941 Perı;embe günü saat a de okulda bulunırıa!atl 
"lUr. c3119.> 

Devlet Denizyo'.ları işletme U. Mü~ürlüğü ila 

ANADOLU POSTASI 
21 Nisan 941 Pıı.z&rtesl ıttnü Köprüden saat 17.25 de kalkac&lt 

baren Anadolu hatb .eeferleriııe tekrar başlanacaktır. İş'an a.hir 

~!:::: :::::~J 
1

-0e-vl-et -Cem-ir-yo-lla-rı ve limanları İşletme U. i~aresi İlanları 
&'..C. "' dön\i4te Sudlye iskelesine oframıyacaldu-, (3115) 

Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şube ' 
Eb'adı değirmenlerin hwusiyetlerine uyıun olmak aşrtiylc k3'1": 

miksct çuvalı alınaca~ından talip olanların acık pazarlığı yapılaınk 
Pazartesi &ünü saat 1 de liman hanındaki Ofis binasına müracaatları. olan 1 adet 15 beygirlık 1100 devirli 

cGro sley BWBI.> motörünün 22.4.941 
Salı ıünü saa 11 de Kasımpaı;ada bu
lwınn deniz levazım satın alın komis
yonunda pazarlıkla eksiltmesi yapıla
caktır. 

2 - Kat't teminatı c630> Ura olup 
p.rtnamesi her ıUn ı,, saati dahilinde 
mezk.ür k.om.isyondan bedelsiz alınabi
lir. 

3 - İ.sleklilerin 2490 sayılı kanunun 
istediği vesaikle birlikte belli gün ve 
saatte adı gecen komisyona müracaat-
lan ilAn olunur. c3067> ..,.. 

150 Metre Pencere teli 125 ı/m e-
ninde 

2 Kilo siyah başlı nalın çivisi 
50 Adet kordonlu tahta 400X22Xl.5 
100 Adet Gürgen ağacı 300X~OX~ 
100 K lo GOroen ağacı 300X28X3 
~00 Kilo Kalay 
Yukarda yazılı 6 kalem malzemmln 

21/4/941 Pazartesi günü saat 10 da 
Kasımpaşada deniz levazım satın al
ma komisyonunda pazarlığı yapılacak
tır. 

iıteklllerln belli Ciin ve saatte mez-
kür komu.yona mu.racaaUarı UAn olu-
nur. c30a9> ..,.. 

l - Kc,il bedeli c4600> lira 40 ku· 
ru:s olarak in$a edilecek iki binanın 
21.4 .941 Pazartesi günü saat 16 da Ka
sım paşada bulunan deniz levazım sa
tın alma komisyılnunda pazarlıkla ek
siltmesi yapıl:ıcaktır. 

2 - Kat'! teminatı •690.06> lira olup 
fennt ve husus! şartnamesi ~r gtin iş 
saati dahilinde mezktlr komisyondan 
bf:del~iz alınabilir. 

3 - İsteklılerln 2490 sayılı kanunun 
istediği vesaikle birlikte belli gün ve 
saatte adı geçen komisyona müracaat
ları il<in olunur. c3100.> 

l•tanbul Asliye Altıncı Buk1* !ilah· 
kemesl.nden: 

MüddeL Naciye Arica 

Müddeialehy: Hayri Arica Uzunçar
ııbaı• 27 No. da ağızlıkçı Fa.ikin dült
k~nı üstünde. 

Müddei Naciye Arica tarafından 
müddeialeyh Hayri Arıca aleyhıne a
çılan Bosanma davası için müddeia
leyhin 18.4.1941 Cuma günü saat 
(9.30) da mahkememizde hazır bulun
ma!'ı lüzumu illinen tebliğ edilmesi il
zerınc mumaileyhin o gün gelmemesi 
veya bir vekil göndermemesine meb:ıl 
hakkında gıyap kararı ittihaz olun
muş ve lmlfı kılınan bu karara ait ih
barnamenin bir nüshası da mahkeme 
divanhanesıne &:;almış \'e keyfıyetln 
on be$ gun müddet!e ilAnı lc;in tahkı
k 5 1941 Cumo ~n ı ! • ı ıtO) 
na brrakı'mış olduğ:..ı tebliğ yerine 
g k uzc U n o unur. 941/275 

Aşağıda]c:i cedvelde miktarları, muhammen bedeli ve teminaUariyle istihsal 
mahalli gösterilmiş olan iki kalem balast kapalı zarf usultyle ayn ayn satın alı
nacaktır. Münakasa ~ Mayıs 941 Pazartesi günü birinci kalem saat 10 da ikinci 
kalem ea.at 11 de olmak üzere Sirkecide 9 İşletme binasında A. E. komisyonu 
tarafından yapılacaktır. 

lıte.klilerin teminat ve kanun! vesikalarını ihtiva edecek kapalı zartlarını 
ay;ııl ıttn birinci ltalem için 9 a kadar, ikinci kalem için 18&t 10 a kadar komis
yona vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler paraaız olarak komlsyo ndan verilmektedir. 
(3094) 

Oca1ı: Kim. Mlkfuı llP Muhammen Bed. Maval<kM Te. 
Lira Lira 

eÇkmece 27 6000 M3 12600 9~5 

lıpartakule 41 6000 M3 12600 945 

Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden 
Kadıköy Sebze Halinde holü kapatmak üzere yapiınlacak ahşap kafesle ze

mine döşenecek. tahta izgaraların ve hol ün çatı ve sundurmasında kırık mahal
lere konacak camların 21.4.941 Paz::ırtesi günü saat 11 de Liman Hanındaki Ofis 

As~eri fa~ri~alar Satınalma Kom:syonu lr 
Tahmin edilen bedeli 502,5 lira olan Bakırköy Barut Fabrikıı 

50 ton bisuUot 8 Mayıs 941 Salı Ciinü 18at 14 de Salıpazarında 
kalar satın alma komLctyonunca ac;ık arttırma le ihale edilecektir. 
37,69 liradır. İsteklilerin ilk teminat makbuzu Ue o gün ve saatte 
bulunmaları. c3093> 

lstanbul Emniyet Müdürlüğünden 
MOdürlyetlmlz Sivil zabıta memurları için 550 takım olbl•enlll 

kapalı zarf usullyle eksiltmeye konulmuştur. Bir takım elbisenin 
bedeli c2~> Ura muvakknt teminatı clOJl.> lira c25> kuruştur. Eksiltıı"' 
Salı günü saat 15 de müdüriyetirniz bina ı içinde yapılacaktır. Teklif 
eksıltıne ıünü saat 14 e kadar kabul edi ıecektir. İstE'klilerin mez1:0r ı', 
atte komisyona, şartnameyi &:örmek için de Ş. S Müdi.ırlüğ'ü.ne mUr11 

binasında açık pazarlı~ı yapılacaktır. Talip olanların fazla izahat için Ofise mü- -------------------------·---~ 
racaatlan. (3059) 

TRA~ B_IÇAç_ı 

1yi ve Güzel Traş 
Olmak isterseniz 

POKER 
Traş Bıçaklarını 

Muhakkak kullanınız 
ve her yerde poker 

traş bıçaklarınıisteyiniz 

Ba.9, Di9, ır eale, Grip, Boma;.+.1.slll'lı 
Nenılji. Kırıklık te BDtlln Ağnlan•m Derhal gt#' 

.._.. rtıede 3 '"'8 -lılllr. TAtLITURIND!M SAll:!NtMı. 
Hl!!R YERDE PULLU KUTl/l.Alll ISllAllLA ·iSTEYiNiZ 

• 

1 - 941 yılı zarfında İnhisarlar fabrikalarından Trabzondan ve ssf 
Başmüdüriyetindekl ambarlarından Sankamış ve Karsa tahminen 
lo miktarında sandık, çuval, bidon, balya ve lıçılarla veya parça olaralt ~ 
cek bütün lçkl, tuz, mevddı infilAkiy·e, levazımı kırta.~lye vesaire bilfuYl 
ait emval ve İnhisarlar eşyasının nakliyesi 11. IV. 941 den itibaren 15 
detıe kapalı zarf usulilc münakasaya konulmuştur. 

II - İhale 2~. IV. 941 gününe tesadil! eden cuma (iinü saat 16 d• 
İnhisarlar Basmüdürlük binasında icra kılınacaktır. 

ili - Talipler bu nakliyata alt şartnameyi Erzurum Başmdütl 
müstakil müdürlüklerinde görebilirler. ti, 

V1 - Bu nakliyata ait muhammen bedelin yüzde 7,5 muvakkat 
ruı olan c2400> liranın, zarfların tevdi inden evvel makbuz ınukabillnd' 
Jar veınesine yatH'ılması şarthr. 

V - Tekli! mektuplan ihale saatinden bir SSllt evvel makbuz nı 

komisyon reisi.ne verilmelidir. Postada vukua aelecck gecJcmeler ı• 
mez. 2989 

O en~z levazım Satına ima Kom· syonu İlan rı 

cın.ı 

1 inci kat karina boya" cRed-
hend veya Holçapfel Marka> 21 ton 
ll lncl kat karina boyası cRed-

Tal>rnh•I FlyLtı 
Lira 

28350 

bend veya Holçapfel Marka> 15 ton 24000 
Faça boyası 5 ton 8250 

l - Yukarda ,-azılı Oç kalem bo7a malzemesinin 21/4/941 ....za~ 
aat 14 de pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. .-11 

2 - ı inci kat karina boyasının p.rtnamesı c142> kuruş mukabiJiP" 
ferleri bedelsiz olarak her gün lı aaatl zarfında komisyondan alınabi].lt·~ 

3 - İsteklilerin teminatlariyle birlikte belli &ün ve saatte KasırnP"" 
lunan komisyonda buır bulunmalan ilin olunur. c2953> _..,/ 

Rami: Satınalma Komisyonu Rs. deJI• 

DOKTOR 
Balız Cemal 

LOKMAN HEKİM 
DAHİLİYE !'tftITEHASSISl 

Divaoyolu 104 
\Jna:r•ne oaatlerl: ı.s •· Tel: U.-


