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EN SON TEL08AFLABI VE BABE8LEBi VEREN AKŞAM AZETESi 

DÖNÜM 
NOKTASI 
tJrupa Harbi 

;. En Hayati 
n.kişaf Saf ha
sına Geldi 
~&!kanlardaki vaziye
tin devıunı itinde A vru· 
Pa harbi en mühim aaf· 
tuına geldi çattı. Her· 

&ide önümüzdeki ay ve 
~aftalar en kanlı, en çe· 
tin boğuımalara aahne 
olacaktır. Fakat nerede 
~e naııl?. 

~ ETEM iZZET SEMie& 

Ankaratlan: 
t;~uıı~ Krıl Te büld'.lmetinin çe· 

• lııtsı, İngiliz ve Yunan kuv· 
•ııe. Ilı . lııi11 mukavemete devam et· 
~r Sollum önündeki harp vazl· 
~· 1 ııe olursa olsun; Avrupa bar· 
, 

1
• •sıı mlibim İllki§af devre.oinin 

l•liııe gelmiştir. 

16~tııı11ya; hal7ayı da pepnde 

1 Ultliyerek bu 7az sonuna kadar 
\tshit ettiii hedefler üzerinde 
ıt~ neticeyi almak azinı Te ka· 

tırıııda &örünüyor. Ne yapacak, 
110'•Ye ıaldıracak, harbin siklet 
~••lıeai, Avrupa karalarım takl· 
ft "' baııai lstika":'ete ~~cak?. 
uııu bu anda ke•tırmenın ımkl· 

~· Yolıtur. Herşer. Biti rin kabsı 
f•nde Te bir muamma halindedir. 
A.ltrıa11 4evlet t•fi ,.dec1> Alman 1 
••dusu11un önümüzdeki ııaman 1 
1ıı..,.fon içinde ciddi, bnh ve 
~Jillı loarpler vereceğini beyan· 
: ııı .. ı ile tebarüz ettirmiştir. Her• 

Almanlar 
Pirede deniz 
nakil vasıta-
1 arını bom-
balıyorlar 

Bir Türk şilebine 
de muvaffakıyet
siz bomba atılmış 

Atina 24 (A.A.) - Umumi 
Emniyet Nezaretinin dün 
akşamki tebliği: 

Birçok Atman tayyareleri 
mütevali dalgalar kalinde 
Pire, Sa!frmin ve Megaro 
mıntakanna hücum etm4tir. 
Deniz nakit vantalanna ve 
diğer tesisata, oldukça hasar 
tka edilm4tir. 

Sivil halk arasında ölen • 
lerin miktarı ııüksek değil • 
dir. 

Bir Alman tayyaresi Ege 
denizinde bir a,daya inmiı, 

tıç lcqılik mürettebatı erir e· 
dilmijtir 

we-•-.ı--ı 

Y11J11n ordulan Başkumandanı 
General Papaııoı 

Yeni Alman 
taarruzu anbe
an bekleniyor 

Londra, H (A.A.) - Röyter Man· 
lllllll İnalliz kuvveUerl nezdlndek! bu· 
rusl muhabiri Yunanlstanda bir yer
ftıı bildiriyor: 
Yunanıstandald fnıiliz ordwu 7enl 

mevzilerine çekildikten aonra da lnt'
ıı)anmız Alman ileri kollarını ılddeUe 
lurpalamak hususunda bilyllk bir azim 
... cesaret ıöstenn<!kte devam ediyor
lar. Alman kuvvetlerinin çok cenıı 

mlk.Yaıta yeni bir bllcuma ıeçmelerl 
ber ln bekleniyor. 

Cephe Moraya nakledildiği tak dirdt ,..uhim bir rol oy:uy Hale 
olan Kore nı bı oh 

B aı aaıarcla 

Vaziyete bakış 

Epir ordusu· 
nun teslim 
oluşu külli 
kuvvetlere 
tesir etmedi 

Yeni hatta 
muharebeye 
devam edileceği 1 

anlaşıllyor 

Lakin buradaki 
mukavemetin de 
devam edeceği 
tahmin edilme-

mektedir 
ANADOLU AJANSINDAN VE 
ANKARA RADYOSUNDAN: 

Yunan Kralı Yorgi ve Yunan 
hükümeti Giride varmış bulun
maktadır. Yunan Kralı millete 
bıtaben neşrettiği beyannamede 
bilhassa deıniJıtlr ki: 

(Devamı 5 inci ıa:Jfadal 

TRABLUSUN 
bom bardıma
nı hakkında 
yeni tafsilat 
Yalnız bir tek gemi 
150 to e atb 

Kahire 24 (A.A.)-- Röyterin, 
pazar ~nü ferırl• berob.,.· Trah
Jusgarbı bomba7 dıman ed"• Jng>· 

liz lil...,undakl hususi muh.-ı.iri, 

!Den.mı 5 lncl •:Jfada) 

•ldf', Alman ordul•rınm ••r•cek

leti ltaret edilen bu kanlı muha· 
ttlıoitt avni umanda Almanya 
lıeaaı.,.;. harbi kıt'l ..., nihai bir 
'•fhaya sokmayı istihdaf edecek 
~lnıı lıarp teşebbüs ve ı:ayreti •
•••khr. Ru takdirde: Almanya 
~11 llıl lıareket nokta •ve hedefi !--------------- ---·-- k B 
•erdır: Küçükpazar'da ! .IV!i~li ~üdafaa işlerinde çahşaca ayanlar 

Amerika dan 
şimdiye kadar 

• 
lngiltere ye 

1000 tayyare 
1 

teslim edildi 1 

lngilteredeki ima• 1 

lit ise geçen se
nenin iki buçuk 

mislidir 
Lon<lra 24 (A.A.) - Dun, Lort· I 

lar Kamarasında Tayyare ima -
Utı Nazırı Lord Bivcrbrok, Ame
rikanın Büyük Britanyaya tayya
re teslimatı hal<kında dikkate de
ğer beyanatta bulunmuştur. De· 
miştir ki· 

•- Şimdiye kadar Amerika ve 
Kanada bize 1000 tayyare ver -
m.ştir. Son günlerde 95 tan are, 
350 yedek aksam, 326 tayyare mo· 
törü gelmiştir. Tan are teslimatı 
hava yollle yapılrnak:adır. Bir 
tayyare, bir sahilden öteki sahile 
yedi buçuk saatte gelmiştir. Dı
ğer bir tayyare de, Kanadadaki bir 
tayyare meydanından İngiltercde
ki bir tayyare meydanına bırkaç 
saatte gelmiştir. Şiandiye kadar bu 

(De\ amı: 5 lncl sayfa.da) 

Ruzvelte da
ha geniş sela
hiyet verilme· 

isteniyor • Si 

Bir gazete Amerl
, kan mtldalaasımn 

tehlikede olda§anu 
s6yllyor 

Ilı~- Rant ve maden maddesi 

'Yacınıkar11lamak 3katlı bir evden jŞeh;rde mu••teaddı•tı 
.\:- Harbin birinci aafha'1DJ I 
lı den;•de ve Afrikada nibal ~•f· k yangın 

lı:~:.i.:rn~:"'.edkaı~:ı:~b~:::;·i teşeb· çı an eki p 1 er k u r u 1 u y o r' 
'·•d" lıahis lnet' ZUU olduiu gün· BQtöD semte tebUke -------
ı~. •; Almanvanın adalara bir 
•d.~ç '•şebbÜsü Y•ı•ma" yerine atlattıktan 
tı il •rı ınüıemadi tayyare akınla- 1 OD r a sôndftrüldQ 

e tahrip ~y1emeyi ve Avrupa 
<De•a.m• 5 mel-~ toı:.üçuh.pazarda Jiacıka~ın n.ah~lle-

ılnde maliye i:liltekaillerınden B. Sab-

YAKINDA 

ION TELORAFta 

1 ~========== 
Bir Casusun 
Gizli Defteri 
Dz'"""A_N_ lsk en der 

: F. Sertelli 
\ ll, _,.,, mulıarrlrl Francla 
la.cha.rd'dır. Arlkadıu,ıımu: İsken

d r p !\ . 
1 · 'en.etil. bu frvkal.ide mu-
1 "ll kitabı çok muvaffakıyetl~ bir 

' 1~ lıte dUlmi-%.e nakletml$tlr. E
Crd,. •kınan durduran clna1et

'•· T · ı.btıan devb'en, sarayları 
l ıl.an blr CUDllDl ha1a.t1.... Merak 2 ••nle oı.ııneaı...ın"" 

1 rinın 3 kath ah.;ap e"•n.;.n .rece yarı-
•i s.ıat 12 de bir yangııı çıkm~ş v~ e
vin lki katı ya;ıdıktan sonra sondurUl
mOştUr. Bütün semt gece bu yangın
<lan dola,,ı bil;ı'Wı: bir tehlike alla!· 
mıştır. 

Bugün Çocuk 
Haftasının 

• • •• •• 
ikıncı gunu ••• 

Akşama Makslmde 
çocuk balosu var 

Buglln Çocuk haftasının ikinci ıü· 
nüdur. Bu münasebetle muhtelif semt
lerde bugün de küçük yavrulara mec

canen sinema ıHsterilecek ve eğlen
eeler tertip olunacaktır. Bu~n Ma~
ıimd bir çocuk Balosu verilecektir. 

' Bugün toplanacak esaslı komite
den sonra tali komiteler seçilecek 

• 
Valinin Gazetemize izahatı 

K .. J.ı · · 1mızı mHU müdaf~a hiz
metındc çalışnııya davet eden beyan
namenin sehriınlz bayanları arasında* 

alfı.ka ile karşılandığını yazmış ve bu 
hususta bir komıte kurulduğunu ha
ber vermiştik. Bayan LQUJ Kırdar, 
Bayan Reşat 1\-limaroglu ve Bayan 
B asene IJgaıdan mürekkep olan ko
mite bugün ilk toplantı ını yapacak· 

tır. Bilahare de bazı bayanlardan mü
rekkep tall bir komite toplanacaktır. 

Hazırlo.nan emıslara göre yapılacak 
işler. sargı, 115.ı; hazırlnmak, ampul sar
mak, yatak, çarnaıır atöly lcrınde ('a· 
lı:ım k ve ıre gibi mutı..:nevvi olacak
tır . .;ıehrjmızın nıuht lil &cmtlerinde 
fa:lliyette bulunmak üzere ekıpler teı
kil olunacaktır. 

Vail ve Belediye Reisi B. Ldt!l Kır
dar bu hususta dMniştir kJ: 

- cSayın Bayan İnönüniln ncUı
liği altındaki yardım sevenler cenJye
ünin beyannamesi üzerinde derhal fa
aliyete geçilmektedir. Parll v113yet 

idare hey'etf bu bu. usta hazı~-lıklara 
başlamıştır. Halkevleri ve diğer vası• 
talarla İstanbulda bu iş; derhal ta. 
bakkuk mevkii.ne koyacaju;.> 

EN 

Onun hayatını 
Anlatıyorum!. 
y ~ZAN 1 HALÜK 

Pazar JÜDÜ de Gülhan• Parkında ÇO· 

cuklar için eğlenceli bir mQsamere ı--------------1 

Yunan tebliği 
Epir ordusu
nun neden tes· 
lim olduğunu 

izah ediyor 

CEMAL 
lla eserde masum bir reao b

;111 Uk l'eıttillt ıenelerlnde bq
a _, ıp bayatın türlü ztvk ve ef

lf'c('" salhala.rında.n t'Cetikten 80D
~. n:ı.....,ıı btdb&.b& oldufunu oku
'11*"-ın ıs . Bu eur sl'Le he7e-
:n· lf'\lk ftrecf'k, baıan düşün~ 

ur('('f')(. kalbrnlzl sıılata.cak .. 

terllp olunacaktır. 
ANJLUADA 

Ankara, 24 (Son Telgraf) - Çocuk 
Ba ramı burada da bilyOk merasimle 
1tuiıuıarunıştır. Milli Şefimiz 250 ki: 
tUlk bir çocuk hey..,tini kabul buyur
muilar ve kilçilklere ııııratıa bulun· 
muşlardır. ---o---

Bir katil asıldı 
Ödemişte seyyar sinema sahibi Ab

dullah isminde birini öldüren Altındiş 
1\1ustafa adında bir katil dlın sabah 

...Jlükômet Meydanında asılarak: cez.a· 
ıını bulmu~tur 

BOL CJl!ŞİD n YENİ STiL 

MOBİLYA 
AJmak veya görm~ Jstiyenl 

BARAÇÇI KAR
DEŞLER Limted 

ŞİRKETİ 
Salonlarını bir "ela gezmekle tat• 
mın edilirler. 

İstanbul, Fincancılar, Rızap •fa ı 
70~ No. 59/Sl/&3. Telefon 22060, 

Atina 24 (A.A.)- Yunan Baş
lrumandanlığının dün akşam neş· 
nttii:'i 181 numaralı tebliği: 

Yugıı lav cephesinin beklenme· 
dik inhilali, Almar kuvvetlerinin 
Manoshr ya) !asında seri ilerleyi
,i. bunun neıir•. i olarak Yugoslav 
ordusu ile irtihatıM111n kesilmesi 
"" Arnavutlııkta ~ulıınao kıt'ala
rımızın ark~dan teh;lıt edilmesi 
kuvvotlerimizin tuttuğu ballı ta
n.ıamile ho1.rnnş \:e geni )! ve 'ieri 

(D.vamı 1 inci !;lahifede) 

Ruzvelt 

Nevyork 24 (A.A.) - cNev~k 
H erald Tribün- gazetesi, I ngilte
reııe lıaı-p malzemesi götürecek 
gemilerin kafilelendirilm.esini te
min için Ruzvelte d4ha genif 
ıalahtyet verilmesini urarla ıa

temektedir. Memleket müdafaa • 
nmn tehlikede olduğunu söyli • 
ııen gazete d<yor ki: •Yardımı ta· 
cil etmeli!Jiz. Bitaraf politikası 
mümkündür. Fakat bii.yiik harp 
tehlikelerini sürüklemektedir .• 

Gazete, hadiselerin r~lited 
lcarşısında Amerikanın ha.re kete 
geçeceği ilmidini Uhar etmekte
dir. 

İngiltereye 20 
Seri torpido 
Daha verildi 

Vaşını'On 24 (A.A.) - Ameri· 
loa Biri~ ~vtttleri Bahriye 
Nazın a.lblıy Knox, gazetecilerle 
yaptığı bır &<i~de, 29 sert tor-ı 

pidonun İngiltere)'O tes!ôm edil· 
mek üzere hazır olduğunu ve bun· 
!arın ıhalen belki de yolda bulun· 
duğunu bildirmiştir. Bu t<ırpi • 
dolar saatte 96 kilometre eür'ate 
malik bulunmakta.dırlar. 

Bugünkü repbeyi gösterir harita 

T ermopil geçitinde tekrar muha
rebeye tutuşan Almanların Atina 
istikametinde taarruza şiddetle 

devam etmeleri beklenebilir 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
YUNANİSTA.'IDA: 

23 nisan tarihli Yunan resmi 
tebliği yoktur. Yalnız İngiliz, Al
man ve İtalyan resmi tebliğleri 
vardır. İngiliz tebliği, yalnız im· 
paratorluk kuv,,etlcrinin yeni mü
dafaa mevzilerini tahkim etmekte 
olduklarını bildirmektedir. Alman 

tebliği, Alman kuvvetlerinin ce· 
nuba doğru ilerliyerek tarihi Ter
mopil geçidi civarında İngiliz art
çılarına yetiştiğini, halyan tebliği 
de, Epir ve ve Makedonyadaki Yu· 
nan ordusu teslim oluncıya kadar 
İtalyan ordularının Yunan arazi· 

(Denmı: 5 inci sa:Jfaık) 

Samsun ve Sivasa gi
decekler 1-11 Mayıs
ta sevk olunacaklar 
Hasta, hamile ve ihtiyar yolcn· 
tar kamaralarda, diğer yolcular 
da güvertede nakil edilecekler 

İstanbuldan kendi aızu .. u·iyle muh
telit yerlere gideceklerin devlet vesaiti 
De parasız nakılleri hakkında yeni ka
rarlar vl!filmıstir. 

Samsun limanı ile Samsun - Sıvas 
de:mlryolu üzcrınd ir>tasyonlanı e:i
decek olanların ı Mayıstan 11 ~fayısa 
lr:adar devnm edecek Uk evkiyata da
hil edilmelert kararla~mı~tır. Btıyleltk
le istanbuldan Samsuna kadar olan 
lakelelerle Zonguldak - Irmak ve 
Samsun - Sıvas dcmiryollan üzerin
deki istasyonlara gidecekler bir Ma
y11tan 11 Mayısa kadar tamamen yer
lerine nakledilmiş olacaklardır Bu 
ilk nakllyata tahsis edılen Ak.su, Tır
ban ve Ankara vapurlarına parasız 
11akledllecek halktan başka hiç kimse 
alınnııyacaktır. Halk bu vapurların 

l(lverle ve ambarlarında nakledilecek 

Ki SACA 

VATANDA'I 
Dünyanın arıettiii çehre hll· 

tün çıplaklığile &özlerinin ;;. 
nünde. Harp ve İlitili, Türk yuı
dunun çok uzaklarında at oy
natırken, ılmcli, budutlarımıs

ıılaiır. 
Şunu aklına ke1: Tilrk mil· 

!eti lıtikliil, f<'ref ve bilrriye· 
tinden a la vazııeçınlye7cektir. 
Bize bir tecavilz olursa anlaa• 
lar ıibi döl-üşecek, binlerce ııl• 
fa kanımızla suladığımız h 
aziz yatan topraklarını bir kere 
daha korumasını bilec~tlz. 
İmanımız satlam, manevlya· 

tımız kuvvetli, ırücümüz taze
dir. Ordularımıza, Bliyük MilU 
Şefe ırüven. 

Böyle zamanlarda, lıer Talrit
teo fazla nefse itimat. Türk 
milletinin sonsuz manevi iis
tü11lüklerine ırünn lllzımdır. 

Şimdi, ruhlarımızda, milli kur
tuluş nvqı ,.Ularırun hararet 

•·e bunlann ltlnden dahJ para vt:Tenler 
olsa kamaralara konulmıyacaklaıdır. 

Yalnız yolcular içındc hasta, ı~be, 
Jhtiyar ve kamarada nakillerinde mee

(l>evıımı 5 bıcl Sahlfedo) 

Yarın Fatihte 
korunma dene
mesi yapılacak 

Yarın saat 14 ed Fatih kazasında 
pasif korunma ve paraşıitçülere 
karşı müdafaa denemeleri yapı
lracaktır. 

ve humması yanıyor. 
O günleri hatırla: 
Silah ız, para>1z adetçe az, 

himayesiz ve ''licutça yaralı 
idik. 

Yurt, bir baştan bir başa bir 
değil, bir çok dü<manlar tara
fından işgal edilnıi ti. Büyüğü 
vardı, küçüğü ardı. Türk va
tanperverlii', Türk yılmazlığı, 
Türk sarsıl,..,azlığı, Türk bü
tünlüğü, bunların hepsine kar• 
fJ koymasını bildi. 

. Boı:fuı, o günlerden ~~a çol 
aılahlı, daha kuvvetli daha 

' yekpare, daha imanlıyız. 
Yurdu müdafaa azmimiz kat'\ 

gönüllerimizdeki i. tikUll apa· 
mız ateşli, süngülcrimi;ı \:eskin 
ve pırıl pırıldır. 

Ankaradan grhhi) her 
"rlü sese kulaklarım ILJ..a. E· 

m n ol ve bil ki, Cumhuriyet 
Türkiyesi nyam: in, ne yaptı. 
ğın biliyor Ye 11~ yaparajuıı 
bilecektir • 

• • 



ARKADAŞ 

ARASINDA 

Bir cazete, bir zabıta vak'
uına ıu serleTiıayı kOfDNI: 

c:lki arkadq biribirleriııi 
1 praladılar.11 

Türkçe hataaı var. Bu iki 
adam biribirlerini yarala
mıtlaraa. demek ki. eaueıı 
arkadaı dejillermİf .. 

Binaenaleyh: etki kiti bi
ribirini yaraladı» demek da
ha doğru olur. 

Siyasi bidiaelerdelci, ah
beplık, do.tluk, arkadqlık 
laflar ve mi.nası bakın, nere
lere kadar ürayet ediyor. 
BAVUL 

YERiNE .. 
Anacioluya seyahat malUm. 

Bu yüzden olacak, bavul fi. 
atleri birdenbire yiik.aelmif... 
Naıreddin Hocanın mqhur 
heybe hikayesini habrladık. 

«- Heybeyi bulamazsa• 
nız, ben yapacaiunı bilirim, 
demif .. 

Sonu malfım.. Hoca, çuva
lı bozup heybe yapacalunıt·• 
Tıpla onun gibi, e...den bir 
ıeyler bozup bavul yapmalı! 
VAKJT GAZETESiNE 

ZARURi BiR CEVAP 
Bir Yakıt cazeteai vardır; 

hazan, garip garip ıeyler söy
ler. Bizim gazetenin askeri 
muharriri olan emekli Kurm
may subayı ve ıabık Bükre, 
Atqemiliterimiz lhaan Boran 
için: 

«- Emekli Kurmay Subay 
nuıl imza?. Acaba, aahici 
mi?. Diye bir li.f ortaya ab· 
yor. Yani, V akıt refikimiz, 
malik olamadığı böyle kıy
metli bir askeri muharriri 
laakanarak, okuyucularına, 
bb:im gazetedeki bu imzanın 
nıuaheyyel olduğunu söyle
mek iatiyor. Evveli., biz, bu 
askeri yazıları nqre bqlar. 
ken, maharririn kim olduğu. 
nu wrun boylu anlatmııbk. 
lwllıekaiyonlarımızı k&rlfh• 
ranlu brmu pek ili. bulabi
lirler. 

Yakıt cazeteıi, elbette böy
le bir askeri muharrire sahip 
olamaz, çünkü, Son Telgraf, 
bu mütehuaıs muharrire, Va· 
kıt refikimizin yazı itleri mü· 
dürüne verdiği maqtan çok 
fazla makale ücreti ödemek· 
tıeclir. Son Telcraf büyük ga· 
zeta,dir. 

40 OTOBÜS 
YETiŞiR MI?. 

Belediyenin 40 otobüa aa
t;ııı alacağı haberi yine orta· 
ya çıkb. Allah vere de, bu ae
fer, haber sahihe çı)ua.. 40 o
t.büa, latanbulun bugiinkii 
ihtiyaçlarına ki.fi ıelir mi, di
ye, konufuyorduk. Bir arka· 
dq: 

«- Ne münasebet canım, 
IJedi, yalnız V akıt gazeteai· 
nin iadelerini tqımıya bile 
yetipnez. ıt 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 39 

Her yerde 
tek ekmek 
Tek tip ekmek ima
linin bütün yurda 

teşmili kararlaşh 
tık olarak bliyil.k şıtıtrlerlmlzde 

tatbiJdne bıı,ıenan tek tip ekmek 
Yneliain bütün ~ teş • 
mili kararlaşınıştır. 

Esasen hım mı.ntaklarda tet ti
pin evsabna uygun olarak ekmek 
imal edildiği anlaşıhnıştır. Yakın
da her tanılta ayni evsafta ekmek 
imaline başiaııacaktır. Bu hasıuta 
alakadar4rca hırzırlı1tlar tamam
lanmıştır. 

KOÇfJK BABEBI.l!B 

TiCARET oc SANAYi: 

* Alt.ı.n flıatlan dün hatltçe 
yüksehnişiir. Bir Reşadiye altım, 
dün 2780 ve killçe akının gramı 
370 kunıştan satılmıştır. 

* Fiat Mürakabe Koınlsyomm
ca 'konulan yeni et narhı bu sa-
bah tan itibaren ı:ner't olacaktır. 

IBu sabahtan itibaren karamanın 
kiloı;u perakende 65, dağlıç ve kı· 
vırcıok 70 kuruştur. * Ticaret V6iletinin tensibile 
1thallt ve :thıııcat Birliklerin.in 
lfaaliyetJ.n;n v~ği neticeyi gös· 
tenmek üzıere bir ~-ür hazır -

lanınaktadır. Bu broşürde birlik
lerin kuruluşundan itlharen ge -
çen >ki sene urfında ve bundan 
iki sene evvelki zamanların itba
lit ve ihracat .itibarile mukaye -
sesi ve stok vuiyetleri karşı bş-
tmlacaktır. • * Gümıiilı: ambarmda bulun· 
makta oWı bet yüz çuval kahve
nin birkaç güne kadai piyasaya 
çıkarılacağı haber alınmıştır, Di
ğer taraftan kuru kahveciler fi -

aUara 50 kurut lı:adar zam iste • 
me!rtedlrler. 

* İ.ngilizlere satılacak ban 
maddeler etrafında al4ıkadarlarla 
temaslarda bulımmak üzere İz • 
mir ilıractıtçılarından müre1ı:tı:ep 

bir heyetin birkaç güne kadar 
§tiıriınlııe ,eleceği haber alın -
mıştır. 

MVTEfERRIK: 

* Dün Eminönü Halkevinde 
bir c Halkev leci ne§riya.t aergıs:ı. 

açı\ınıştır. * Osmanbeyde Şair Nıgiır so
kağında Celil Perin apartı.rnanm.ın 
t nwnaralı daire5İndelc.i sobadan 
baca tutuşmuşsa da ateş başlan • 
gı.çta sönıdül'iilm~tür. * Kasmıpaşada Pirinççi 90ka· 
ğHlda Mustalanın 4 numaralı e

vinın çatı köşesinden yangın çrlı:

mıştır. Başlangıçta yetışilerek 

yangının önü alımn.ı.,<1.ır. * Emet kazasının Haı:anlar kö
yünden 15 y a Melllllet ana
sını haşhaıı tarlasında başını ~ 

la emıek sure'.ile öldümıüştür. 
Bu cinayete, annesinin uygunsuz 
hallerinin sebep olduğu eaylen -
mektcdir. Mehmet derhal tevldf 
edilmiştir. * izmlııde Liman İdaresine art 
10 tonlu:lt ~yyar vin.ç gümrUlt ö
nünde denize düşmüştür. İki gün 
uğraşıldıktan sonra harap bir hal
de denizden çıkarılabilmlştir. 

KOlKO 
Müellifi : Nizamettin NAZiF 

Zavallı Zelı:iye! Allahın kend.i
&l!le tam gonlime gi>rv lıtr koca ıh-
8&11 e~ olduğunu nereden . bı
leeektil 

Bu akşam Zatı'nın evınde bu
lunanlar ancalr. saat yediye doğru, 
mutat oldnğu derecede kalabalık 
oımadıkl.uıru farkeckbildiler Mol
la Bey Jal= kocasına b:r sı.;:ara 1 
-.erirken : 

- Seır.!hı gorcmıyorum - de • 
dl - gelmedı mı~ 

- Ben dah.ı bırçokfarıru gore
miyorum • dıyc C(;\'ap verd; -
faraza Perıhan Cavıc:' .ın kardeş· 
ler. Farua Dan faraza kız kar- 1 
de i Ferı1ııı. ı 

R zz:ır lıu sıra,.a yanlarına gel· 
ınİitı: şakrak tıır kahkaha attı 1 

- Belki Naci Gal.p Bey tarafın· 

dan davet edtlmiş~r<hr, 
Jalenın kOc"51 alaka ile oo:du: 
- Sahı. · O n rc"<le·: Demin ita· 

rım da bırıne ondan bah dıyor
du galıb.ı. 

Rezzan boş bulundu . 
- Yaa ... O da mı? 
Molla Bey karı.sına di.kkatle 

baktı. 
_ Demek soranlar çok? 
- Hem pek ~'Ok? 
- Güzel amma ... Davet edil-

mlş mı' • 
Zckıvenın kocası bııde, be

nım y ~·;ooa davet etm~i. U· 
ta mış ~ı:ıcak. 

lkı erkek bır ağzıdan sordular: 
eye utanacak? :-<e yapmış 

ki utan.sın? 
- B•ı;:ürıkil gazcte!erı olı.uına

d•nız mı ku:ruın7 

Radyo"' UD btlytlll 
bir lllzmeti 

Ankara radyosUDda yeni ba~ 
lıyan bir servis ,·ar ki, haftalar
dır, matbuatta tek satır akis uyan
dırmadığını, hlıla hayretle takip 
ediyorum. Ziraat takvimi, çiftçi· 
nin saati isimlerile söze başlıyan 
spiker, memleketin en can alıcı 

m~vzularından k<nuşuyor. 

Türkyenin, herşeydcn evvel bir 
ziraat memJeketi olduğunu tek
rar ed~r, dururuz amma, tarla dı
fDlda olan bizler, bu bahse p~k 
az aliika gösteririz. 

Bence, Ankara radyosunun 24 
saat içinde yaphğı bütün neşri· 
yattan en çok yerine masruf olanı 
•Ziraat takvimi. dir. Zirai hadi
seleri, mevıs..imi, hu ,us.i şartlan, 

yai:ışı ve ziraat dediğimiz toplu 
hadisenin bütün teferrüat ve icap
lannı en ince bir dikkat ve hasııa
Sİ)·rtle mütalea eden spiker, emin 
olmalıdır ki bu saatlerde, karşı
sındır en ~ok dinleyici btllmakta, 
!:"Diş ölçüde, en hayrrlı ve fay
dalı memleket hizmeti Y1111makta
dır, 

Ankara radyosmıda, •Zirııat 

takvimi. neşriyatı fikrini bulnp 
tatbike geçenleri candan takdir 
ve teşvik etmek Türk gıısetelerine 
dü~en bir THifedir. 

Bütün Anadolu şehir, kasaba ve 
köylerinde bulunan idare adamla
rı da, Türk çiftçileri arasnada, rad
yonun •Ziraat takviıni• saatine 
aliıka toplamayı bir vuife bilme
lidir. 

RESA.T FEYZi 

Beşiktaş parkındaki 
esrarengiz cinaye

tin maznunlan 
Geçenlerde Beşiktaşta bir paıit

ta keskin bir aletle kesilrırlş iki in
san kolu ve bacağı bulunmu.!flu. 
Bu esrarengiz cinayeUe maznun 
olarak K.i.= ve Osman isi.mle • 
rinde iki kişi ile iki ~ ve Kazı
mın karısı Fatma tu.tıUmuşlardır. 
Maznunların, Mahmut isminde o
lan maktulü parasına tamaan öl
dürdtiıkleri tahmin olunmakta ve 
tahkikata devam eclilmektedir, 

Havacı olmak 
istiyenler 

Hava Kurumu bu sene için mii
hiın bir çalışına programı hazırla· 
mı~ ve bu programın tat>bikat.ıu. 
geçmiştir. İlk iş olarak, hava ge
diklisi yetiştirmek için tesis e
dilen İnönü kampının kadrosu 
1~50 kişiye çıkar•Jacaktır. Hava 
kurumu bütün vilayet ve kazala
ra gönderdiği bir taminı ile octa 
okul mezunlar•nın hava gediklisi 
yetiştirilmek üzere teşvik edilme
lerini istemıştir. Bütün vıliıyetler
de faaliyete geçen uçalı: büroları, 
müracaaUan kabul ve evrakı ta
mamlıınanların sıhht muayenele
rini yapt:rtmıya başlamıştır. VilA
yetimiz dahilindeki orta okul !De
zunJarından beş yüz .kişı bir haft& 
içinde uçak buroısuruı mür~caat 
elmiş ve kayıtlannın yapılmumı 
istemiştir. 

-
.Almanlana alaca

lı tattln 
Alınanlar yakında piyasamzı -

dan 2 milyon liralık. tütün ala -
cak.lardır. Bu münuebetle yeni 
bir anlaşma yapılacağı haber ve
rilmkeledir. 

Nezih bey; 
- Benim i~ten gazete okumama 

vakit mi kalıyor? 
Dedi. Molla Bey: 
- Tembelhğım üstümde idl 

Zehra getirdi amma ellini uzata
madrm. 

Dedi. O zaman Rezzan vak'ayı 
kısaca anlattı. İkı şayanı hürmet 
zat, sanki gözleri önünde, hatta 
evl-erinın yazı ve yatak odala • 
rında cere:ı:an edenler yanında bu 
İfilikleri de bir şeymış gibı: 

-- Hayret Hayret! 
Dıye bırbırl.erıne bakakaldılar. 

Neden sonra Molla Bey: 
- Peki amma, Dantşı, Ferihayı, 

Cavıdanı. Perıhan ile Nacı Galip 
Beyı haydı gclmcmekı.. haklı sa
yalım. Hatta bu !skandaldan son
ra onları kendi evlerımlze •okma
mağı da doğru bulalım. Fakat Se
mih niçin gelmedi? 

Rezzan güldü: 
- Herke ın kendisine saldıra· 

cağını biliyor da ondan. Si% 4in 
farkında değilsıniz. İki saattenbe
rı salonda herkes yalnız bu me-

1 Romanya ile yeni Van: i ran 
ir ticari anlasma demıryolu 

----------~ Hudut kısmmm etild 

Bükreşe giden heg' etimiz Ru
menlerle temasta bulunuyor 
Şehrımızden Romanyaya giden 

petrol ofisi Müdürü Halim Sabun
cu ile ofu sa~ şubesi müdürü 
Nejattan mürekkep heyet, Bük
re~teki l<'ma>larına <levanı etmek
tedir. Şehrimize gelen haberler, 
bı.. temasların müsbet safhada ce
reyan ettiğini göstermektedir. Bi
lind.ği g>bi. petrol limited riyase
tinde Rumenlerle bir mukavele
name im-zalanıruşlı. Bu mukavele
name mudbônce Rumenler benzin 
ve gaz sevkiyatı P\rafındaki taah-

hüUerini yerine getirmektedirler. 
Ayr:ca petrol ofisi namına da 

bir mukavl'lename mızaıanacak
tır. Yukarıda ismi geçen heyet, Ro. 
manyaya bu iş için gönderılmiftir. 
Yakında yeniden bir mukavelena
me imzalanacağı haberleri gehnelı::
tedır. 

İıı!je teşkilatı petrol ofisi, gerek 
memleketiıni:ze petrol ve lbm • 
zin ithalatında, gerekse stoklArın 
tevziinde nazım rolünü i!a ede
cektir. 

~-~-----.. ~---~-~~ 
Tuz tıtthsau için 
aımacak işçiler 

ı Bir u 6zUl ctlmleler 
mtlsabakası,, açıldı 

İzmirin Çamaltı tuzlasında 1941 
yılı istihsal d!."Vresi başlamıştır. 

Kanallar tathiri ve &Hnidra -
jı takip edecek sıyırma ve büyü!t 
yığın işlv!'ile ikinci silindirajı için 
941 bidncikanıın bidayetine ka -
dar her gün iş verilmek üz~ 
müstahdemler alınması karar • 
laştırılmıştır. 

Kanal tathiratı ve silindiraj 
için yevmiye ücret vasati 100 lru
ruş olup sıyı'111P götürü ol-iuğun
dan ça•lfan işçinin ücreti kabili -
yetine göre 150 ıliı 250 kuruşu ge
çebilecektir. İşçilerin Tuzlada ya
tacakları yer temin edilmiştir. 

Tuz işlerinde çalışımıık istiyen 
ameleler İzmir Çamaltı tuzlasına 
mih'acaat edebileceklerdir. 

Amcama cinayeti 
İmıir, cHusı.ıısi.erbnidf 
İzmir, cSon Telgraf, - Mene

menin :Emirfilem nahiyesinde mu
lı:i:m Kadir Ayyıldız ve .kardeşi 
Ali Ayyıldız, bir bakla tarlaruun 
taksimi meselesinden amcalan 
Süle:yıınan A'Yyüdızı sopa ile döv
müşlerdir. Süleyman da sopa ile 
:Kadiri öldürmüş, Aliyi de elmden ' 
;yaralamıştır. Katil dün yakalan
mış, Adliyeye verilmiştİ!'. 

Çocuğun yurt bak>mıııdan kıy
met ve ehaınm.iyeti, sıhhi, içtima!, 
güzel durumu gibi muhtelif cep
heleri gözönünde tutularak bun
ların en kısa ve en kuvvetli ve 
şümullü bir Şkilde üade edebi • 
lı!cek bir •özlü cümleler ınd -
sabakası açı~tır. Müsabaka 23 
nisandan 23 ma)'11!a kadaniır. Fdı:
ralann arasından 25 tane seçilerek 
Çocuk Esiıtıeme Kurumuna mal 
edilecektir. SeQilen beher fıkraya 
iki lira kıymetinde hediyelr v· 
rilcektir. 

Yalova kaplıcala
rında hazırbk 

Yalova kaplıcalan bir mayısta 
açılacaktır. Bütün hazırlıklar ta
mamlarunıştı.r. Kaplıcalarda yeni 
tedavi tesisatları yapılmıştır. Ha
yatın pahalılaşmasına rağmen o
tellerin ve remeklerin fiatlan ~ 
tırılmamış, bilAkis bazı tenzilit
lar yapılmıştır. Kaplıcalardaki 

Üçkardeşler gazinosu da eski mıüa
teciri B. Hayn'ya verilmiş ve u
cuz bir tarife lle yeni servis ih· 
das ohınmuştur. 
Diğer taraftan vapur seferleri 

de arttınla<:aktır. 

r • • "' --, ADLiYE ve POLiS J--

Sinema önünde kadınlara sar
kınhlık eden bir genç tutuldu 

~-~~~--~ .. -----~-~ 
Baragtmrlkte 

makinist 
evll kadınları 
hemen tevkil 

taciz eden 
edildi 

Karagii.mrii.lcte vuku& gelen bir 
sarkıntılık hadisesinin fa.ili dün 
tevkif edilımiştir. 

Vak'a şudur: Evvelce bir ma~ 
baada ma:kinistlik yapan Hüse
yin adında bir delikanlı, dün Ka

ragüınrük Aysu sineması önün -
i!En geçerken, sinemanın maki -
nisti Meh:mcdin karl6l Mesrure de 
Gülizar adında arkaıdaşile bera
ber caddeden gıeçiyor.ınuş. Hiliıe
yin arkadaşile birlikte ıkadınların 
~ine ta:kıhnış ve ileri geri lif 
atmağa başlamıştır. 

M~e evvela aldıııma:mış. Fa· 
Jrnt Hüseyinin fazla galiz laflar 

sekyi konnşuyor. 
Ve yanlarından ayrılırken ko

casının omuzuna \q.U'arak: 
- Mollam... - dedi - o filı:rin

den de vaz geç. 
' - Hangisinden? 

- Adları geçen gençleri bundan 
sonra eviıniıı:e davet etmemek 
fik:nnden. 

- Neve? 
- Mondai.n insanlar böyle lıA· 

diseler iı.zerınde pek durmazlar da 
ondan. 

- Canım, elalemin kızı ile ni
şanlan, sonra ağabeysinin n~an
lısıru al dağa kaldır ... Şey ... Evet 
sonra onun ağabeysı ile nişanlısı 
olan bir knı dağ otellerine götür. 
Böyle bir adamı ben evime nasıl 
alırım . 

- O ev yalnız senin değil bi
raz da benimdir sanırım. Hem 
ınondaın mubltıtıe evin teşrifatını 
kalın tanzim eder, erl<e.ıı: def!l.l. 

Molla Bey, bir çıngar çıkma -
ması için alt perdeden ald': 

- Şüphesiz. Ben sadece iatifarl 
ftkrımi söylüyorum.. 

söylemeğe ba.şlaıııası üzerıne za
·bıtaya müracaat etmiştir. 

Hüseyin yakalanmış ve Sul -
tanahmet Birinci Sulh Ceza mah
kemesine veriJrniştir. Muh~ 
esnasında Hüseyin, başka bir ka
dından bahsettiklerini iddia et -
mişse de, hfrkiım, Hüseyilnin mnu
ani fıdaba mugayir harekette bu
lunmasından dolayı suçluyu tev
ikif etmiştir. 

Hüseyin, kerwlisinin yanında 

bulunan arkadaşı Salimin müda
ıfaa şahidi olarak getirilmesini ta
lep ettiğinden, muhakeme Sa -

lirnin celbi için b•a bir güne 
bırakılınıştır. 

- Ben de sana bu fikrin hatah 
olduğunu isbat zahmetine kalla· 
ruyorum. Feriha Naci Galibin 
zevcesi mi? 

- Hayır .. Amma ırişıınlısı. 

- Nişanlı demcl; zevce deıne.ı: 
değildir. Öyle olsaydı Semihi o
tuz karılı addetmemiz lazım. Ge
lelim Perihana. Bu lı::ız Danişle 
evrendi mi? 

- Hayır ... Amma evlenmek ü
zere idiler .. 

- Evlenmek üzere olmak da 

evlenın4 olmak demek değildir. 
Binaenaleyh ortada ne aldanırut 

ne de aldatılmış kimse var. Yal
nız tasadanmış bir takını iıdl -
vaçlar mevcut idi. Şimdi olsa ol
sa bu projelere veda edilece!ttir. 
Mondain bir insanın vazifesi bun

ları duyunca duymamış gibi ot
mak, bilince ~ gibi gö • ! 
zükmektir. Hem ben size birşey 1 

söyliyeyim mi? Temeruri edini2: ı 

ki Naci Galip bu hafta bizım <;a.ya 

işleri Önümüzdeki 
ay başhyor 

Elazığ - Van - trm tıudndıı bııl
tının (İskeleköy) Van Wteie.ı • 
Van - hudut ıkısmxun dıemir)'Ol 

etüt işi dün Nafıa V~ 
münakasaya kooulmuftur. 

Münakasa 3/5/941 tarihine te
sadüf eden cumartesi gü:nii sut 
on ikide yapılacaktır. İt alan mö
teahhit etütlerini. biran evvel bi · 
tirecek ve raporlannı V ek!leta 
verdikten sonra icabeden hazır • 
!ıklar yapılıp inşaata sür'aUe bq· 
lanacaktı.r. 

Yeniden beyu 
peynir geliyor 

Trakya ve Marmara haval:iııin· 
den son günlerde şelırimizıe mü
nim mıktarrla peynir gelmeğe 
başlamıştır. Bu suretle piya:w;!a 
peynir bollamnıştır. 

Fiat Mürakırbe Komısyonunun 
tıesbit ettiği fiattan ucuza peynir 
satan tüccarlara rastlanmaktadır. 
Komisyon bugünlerde peynir b.at
larını yeniden tetkik edecektir. 
Buna bir sebep de beyaz pey • 
nirlerin fire vermeleri yüzünden 
baklkalların beher tenekede 58 
kuruş ziyan tııneleridir. 

Mekteplerde Bava 
Kurumn Dernekleri 

Mekteplerde Hava Kurumuna 
aza ıkaydi gittikçe ıfazlalaşmakta
dır. Şehrimizde havacılık teşki
latı olmıyan mektep kalm&mlftır. 
Talebeler büyülı: bir hevesle Ku
ruma aza yazıknaktadır. 

Hava Kurumu bu YB2 ~ • 
minde ist.iyen talebeleri tayy&.-""e 
ile uçurımağa ılrarar vemılştir. 

Bunun için bir program hazırlan
maktadır. Muayyen günlerde rm!k· 
tepler avrı ayn davet edilecektir. 

Kuzu eu acazlap 
Son günlerde şehrimize Ana -

doludan ~ fazla kuzu gelme!e 
başlamıştır. 10 gün evvel 90 ku
ruşa kadar satılan lı::ıuu eU Pmd{ 
dağlıç ve karamandan ucu:ı: ola
rak 60 kuruştur. K~çekme • 
cede ise35 kuruşa satılmıdrtadır. 
Bu ucuzluğun bir ay 'kadar devam 
edeceği tahmin olulllll.aktadır. Ay
ni zamanda kuzu sarfiyatı aı1mq. 
lroyun ise azabnıştır. 

İki kaza 
Eyüpdcn gelerek Sultan~ 

>ten geçen 3091 numaralı otobüa, 
.Remzi isminde birine çarpmq, 
Remzi otobüsle duvar arasında 
mkışarak yaralanm~ır. Şoför 
Yako oğlu Alber, y~tır. 

Boı!ıtanbaşı caddesinden geçen 
:Ayten isi.mli kız da, Rasimin sür
düğü arabanın altında kalarak, 
yaralanm~tır. Kız, hastaneye ~ 
dırılınış, Rasiıın yakalanmıştı.r. 

Fransadaki son 
ta 1 ebe kafilemiz 

geliyor 
Fransada bulunan son talebe 

kafilemizin yolda olduğu ve bir 
kaç güne kadar şehrimize gele -
cekler! öğrenihniştir. Bu talebe -
!erin tahsil müddetlı?rini kaytıet
rnemeleri için hususi .ııurtte h!ıti
hana tabi tutulm•lan kararl.Af -
mıştır. 

gelsin. Sanırım saiııon'un en nm
vaffa:lı: toplantm bu olur. 

Semih'e göre 
Sosyete adamı. .. 

İstanbul guetıeleri, Alınan çitt
liğı vak'asının ta.lsiltt.ı ile dolu 
olarak çıktığı gün, yani Rezzmı 
ile Raşklenın berberde ·buluftulı:
tan sonra Cihangirdeki garson! -
yerlerine gittikleri gün, sabeh -
leyin, bir bakıma gör dl.!rm.lt 
bir baknna göre kudunnuş hır 
ziyaretçi , küfür ederek bağırarak, 
bağırafrak, ha,anra..-a.lc, IY'UıJlnık 
ullıyaralc Semibiıı apaıtnna -
nına dalıruşlL Semihin d•uhl* 
payesi bahşederek boğaztokhı • 
ğuna çalıştırdığı yaşlı 1ilinıetçi. 
adının Daniş okluğunu ııöyleme

sile ~aba- kendsiinl göğüsle • 
yt-r~k yatak odas""' dalan bu a
daıre kapıyı açtığına da açac.ı -
ğına t!a ~ ıkere piprwm oluı·..mı 
Semihlıı: 

- Ou!' be 'birader! Neye kı> 
dıguıı anlat lı:i. •• 

lM1 8 'nJ. il.kı..11.ıt'"l 

cilter• ila Almanya ı...ııı' 
cephe.ı., nU!eadl'le ....,.;ye 

hmm.'\kta4:mar: Ba!ko 
malt Afrikada ve Att .. ~ 
zinde, .8a0rMlar cephdi, 
ıeden ıel-. halterltte 
•lana, tasfiye edilmek ö 
y.~ .... ~~ 

nanistanııı nzlyetiıı.1 .,,.r . 
~lller Yunanlılara 1 Jap 

L. • • ·# goze 
me .. ıçın Libya cepheııı k 
asker çekmekte tereddill a d 

mişlerdir. Yunanistan• i dii 
meselesi hakkında da ~u o ada 
tınla tutulmalıdır lı:i, Al Ponl 
Bulgaristaaa ıiritleri gil#j i. ın 
1 mart tarihine kadar Y Yo 
da İngible.rıien tayyıire .;e da 
yardımdan ba'!ka bir ın· lı:eıı 
istememi,.lerdir. Bililili ;1t 
yanın müdahaleüne vesilt la •h 
etmesin diye, İngilizlerin 
!ara asker çıkarmalarına 
muşlardır. Alma.nya da 
sözleri tekrar etmiştir: 

- İnıilizler Ba.lkanW' 
basmadıkça Almanylll11D 
lara asbr aevketmcs.i baJılt 
mu o!ama:a. 

İnıiJ.Werin 1 marttan •""'l""I.. 
man taar.rmuııun ba'1adıi' 
kadar Ynnanistana ne nıi 
ker gönderdikleri malfıırı 
Fakat Yugoslavyanm inb 
dan -sonra m.iktan ne olnı" 
bu askerleria Balkanlarcb 
bir cephe tutabilmeleri 
olamazdı. Naotl ki timdi 
ve müttefikJeri olan Y 
Alına& taa.rnmı önünde 
mektedirls. 
Şimdi vaziyet İngililller 

ziyade nazl.lr.leşmiftir. Bir 
Balkanlara wer gönderı~r 
tihdaf edilen gaye elde ~·. 
eliği ıibl. difer taraft.aD ·) 
cephe. ı.o,aıtııdığı için ~ i~ 
libye dlişmiiştür. ~ O lı 
giiıı bu. tehlike ıeçen h buı 
saran azalmıt gibi ıfu'ÜJI~ •ıı 
ıneplar, Vavelin prbe te, 
ilerleylfİD.İ hazırla.nan bit 
ile bütün Libya:rı ifgallerl 
alarak Mısır topraklarına 
gelmişlerdir. Fakat bunda' 
ileri gidrmedikleri gibi, bıt 
de mohasan altına aldıkl,ıı 
rulaa da lfpl edeme · 
tevakkuf da yeni yapıla ... 
kuvvetli bir hamle için 
mıdır?. Y olı:ııa Al manlu, lı' 
leyi yapark• AfribdaJd 
!erini israf ettiler de dah• 
demiyorlar mı?. Bu 11DJ1ll.,,. 
bir cevap vermek miimkill' 
dir. Ancak lnı:ili•ler, ~ 
hesinin, Balbıı cephe'lİ.ltd',' 
ehemmiyetli olduğunu 
melrtedirler. F'ılhaklka nıU 
niıa um1UDI otrate)iai b•l<l" 8 "' 

Sünyt Balbıılardaa daha. 
miyetlidir. 

Fakat İD8ilizler lçiıl S 
de daha ehemmiyetli ~ 
!antik mnbuebesl.U. lııı 

Atlantik mahareı.:.:.;.; 
lribffe İqiltere m t 

meımr.~yn~ 
rudaa d Anıya yaptaklarl 
hücıı:mlarile L.ıütere 
pi etmeP ma-vaffak 
AJmenlu, bu ilkbahar_ -~ ti 
adalan dllflhmek içiıl _.-. 
ti biye lı:ııllanmaktadırla(. MI 
tik ~ inkifP'...ı 
lam.ak Afrika ... Bal 
müeadelenba inkişafını Jıf> 
taa daha .-lur. Çilakl 
iki tarafın zayiat ıaiabetiııl 
zayiatı telifi etmek · , 
bağlıdır. Bıa noktalarda he' ti 
rafııa •enliil malilmat da. " 
1lYID&JB&ktachr. 

Filhakih her iki taraf d• . 
'f d• • h.;kında bt't itimat ,.a-.,.1 

sösler liylemektı>dir. f'V:. 
maıılann, neticednı pek ~ 
emiıı. oJın•dıklaruıa deli~, till bir vaziyet vardır. Atlan 
rebed, yui lnıiltere nı 
Almanyayı en keı;tirnı8 

0 

~ayeaine ulaştıracak bit ~ 
ledir. Eter neticeden bU ~ 
eııtlnııeler, o ha.ide nede~il~' 
başka sahalara yaymak dl 
nu hi'!Sediyorlar?. Herb~~fıt>.ı: 
kanlarda ve Afrikada ı:-1 ,.~; 
dağını.k te~bbüslerdc. 
muharebesinin netice•i lı.,-ı' 
Almanlar tarafından ~ 
şüphe anilmekUdir. 



lngiltereyc yardım bah
sinde, Amerikan Amiral· 
lerini, bilhassa al.ak.adar 
eden cihetler, aatikbal 
için neler düşünüldüğünü 
gösteriyor·· 

lı V• IKi Anyanlar, 
,ikôyetlM', temenni· 

z., o. miiıkiill.,. 
Daktilo hilen genç bir 

ku: I§ arıyor 
ortamektebln sekfzlnci smıfına ka

dar okumuş, yazısı, i!adesi nıuntazam, 
az daktilo bilen on altı yaşında müte
vazi blr aile kızıyım. Hem; şimdıye 
kadar bütün &efkat ve ihtlmnmiyle 
bana bakan aileme küçük bir yardım
da bulunmak ve hem de istikbalimi 
hazırlamak emeliyle ticarethane, ya
zıhane gibi müesseselerde bir işe gi
rerek bütün dikkat ve gayelerimi sa
dece vazl!cme bnğlarruık lstJyorum. 
Tek başıma hayat yolund3 attı ım bu 
ilk adımda yanlarında iş vermek su
retiyle beni teşci edecek olan iş s:ı
hiplerlnin Iütren Son Telgraf Gazetesl 
Halk sütunu vnsıta lyle (S. K.) ye blr 
mektupla mUracaaU:ınnı hürmcUe ri
ca ederim· 
Müessese ve yazıhanelerde 

iş arayan iki genç kn 
On altı yaşında, mall imkılnsttlık 

sebebiyle Orta Okulun 7 inci 
sınıfında tahsili bırakmıJ a mec-
bur kalmış bir gc •. .; kızım, A
ilevi vaziyetim do~ayısiyle ç:ılışıp ha-

t mı ıstikbalıını kendim yapmnk 
ya ı , ··-• mecburiyetinde olduğun dan husıa.& 
müesseselerde, ynzıhanelcrdt' herhan
gi bir iş ;ırıyorum. nann ~dkat elini ~~ 
zatacnk olan muhterem ış ahırtlerinın 
Son Telgrnf Gnzetc ı Hak Sutun (N. 
D ) rumuzuna mUrııc:ıafüırını dılerlm. 

...... ortaokulun son sınıfın:ı kadar 
:(nal bir tahsili bulunan ve şimdiye 
kadar hiç bir yerde çalışmamış olan 
genç bir kız kendi zaruri _masraflannı 
ailesine yuk olmndan tem~n etmek ve 
böylece \•azi!e hayatına gırrnek ıırzu
slyle resmi, hususi mllı:>.sse clercle ka
nııatkAr bir ücretle iş manınktadır. 
Kendisini tavzif etmek ıstıycn iş sa
hiplerinin lOtfen Son Telgraf Halk sü
tunu Mernl'o n1arncaaUan rıcn olu-

nur. I 
ş arıyor 

Lise 4 üncü ımfına kadar okumuş 
bir genç tatil muna C'beUyle iş ara
maktadır. Kendı ını muval~katen lslıh
dam etmek i tıyt'nlC'rin H lk utunu 
Remzi adre ıne murac:ıntlan. 

,.e seni bekliycn s·aadcteı itme 

Hizııııdır. 
Güldiım: 
_ Beni bcltli)cn saadet .. 

Dile güldüın. ı 'aciye: . 
- Gülünecek birşey soyleıue -

dinı .. 
Diyerek dc,·aın etti: 
- Halil 'ccip seni se,bor, sen 

··ı" ek onu se\'iyorsıın. Bunun gu unec 

bir tarafı olmnınak Hizam dev il mi? 
Nncye söziiıııi kesnıl'dcn i~ze • 

rimdcki telkinine dc\"Dlll cdıyor· 
du: 

- Bnna kalırsa sen en [ince Sa-
lihle olan rnbıtanı ke ıneli in. 

Hak veriyonım: fü li bir Jmdm
sın fazilet lıi lcrin, nile orn •ı ko· , 
en, ze\ cc 'ic ı "bi it' kati. rın 
seni 1 ocana hı~ nelh n ldi· 

şıboş pe ıer 

lstanbulun sokak köpekle· 
rinden §ikiıyeti çoktur. Ara· 
sıra, Belediye, bunların İm· 
hası cihetine gider. O zaman, 
yine §ikayet edilir: 

«- Bu hayvanlara yazık, 
değil mi?.» 

Mücadele bir ara tavsar. 
Bu sefer de1 sokaklarda do
lCJ§an baııboş köpeklerin çok
luğundan ve sarkıntılık et
mesinden ıikiıyet edilir. 

Osküdarda oturan bir do 
tumuz bize ıunu anlattı: 

«- Vapur iskelesine yÜ· 
rüyerek çeyrek saatte geli
rim. Her sabah evden çıkıp 
iskeleye gelinciyc kadar 
muhtelif boyda ve cinste 5.fi 
•okak köpeği mutlaka yolu
mun üzerine çıkar. Kimi, 
yanımdan geçer, gider, kimi 
kaçar, kimi dik dik bakar, 
kimi, bq on adım arkamdan 
takip edeT. Fakat bu hal, be
ni sinirlendirmiye kafidir.» 

Yukarıda anlattığımız. sah
ne hakikattir. Ônümüz ·yaz. 
Sıcaklarda bu pis köpeklerin 
daha muzır olacakları kolay-
ca tahmin edilebilir. Bu kö
pekler, insana bir ey yap-

. masa bile1 mesela, biraz üze
rinize sürünse, içinize bir 
kurt düıer: 

«- Acaba, bir mikrop bu
Ja§tırdı mı?. 

Herhalde1 ahipsiz, ba1ı
bo sokak köpeklerinin İm· 
hası ihmal olunmamalıdır. 

BURHAN CEVAT 

İki sarbOŞ--a marı 8ü 
Kumkapı civarında Garbisin 

birahanesine giden Mes'ut ve 

Sedat isimlerinde iki sarhoş !bu

rada şar.kı söyliyenlere tafkılmış

lar ve sorhoşl~a rezalet çıkar

mak suçile muhakeme.ye verile
rek para cezasına mahkiım olun

muşlardır. 

AYRAN 
Ayranı hep bllirız. onun tadını 

ve vücudilmUzdckl sıhhi faydnln
rmı da bılirız Hem de yapılması 
ne kolay şeydir. Yo urdun içine 
tnb'ımıza gore, az veyn çok çok su 
katarız. Sut gıbi bır me:ırup elde 
ederiz. Ayran bir defa midevi ol
dugu gibi hararetı de kesıcidir. O
nun ıcın memleketunizın her ye
rinde ayran bol bol sarfedilır. Yo
ğurdun foı.ileti aynen ayranda da 
me,·cuttur. Vucudümuzde biriken 
tokslnlcrı defetmlye çok yardımı 
olur. Mesela yazın, harareti dın
dirmek lstiyenler, bir kadC'h so
ğuk şarap veya bıro içeceklerine 
bir bardak ayran icseler ne olur?. 
Herhalde daha lyi olur. 

Anadolunun baı.ı yerlennde 
kahveh. nelerde çny ve kahve vc
rlldigı gibi, yazın ayrım da verilir. 
Bu guzcl usul m alc er biz.ım Is
tanbulun kah\ h ııcler.nde ta
nmnıum etmcmı lır Ş ylc dinlen
mek için girilen bir kııhvehanede 
1;o , soğuk olmamak şartıyle b r 
baıdak ayran içmek fena mı? 

yor. Ben de bundan baş:kn türlü· 
süiiii ana ta,·siye edemem. Et· 
mcm de doğru olmaz. Bu itibarla 
hl'rşeyden evvel crbcst knlınala
sın. Serbest kaldığın \•akit hit· şiiı•· 
lw yok ki, hiirr'yct içinde düsünc
bilecck \"e hareketlerini onn g(;rc 
tnn;-·ın edebilecek in. Şimdi seni 

tereddüde sc\ kcden bö) le iki tn· 
raflı bir düşiinrc kôbusu içinde 
sıkışıp kalmandır. Bir tarafta C\ -

gin \'Dr. Öbıir tarafta kocnn. Se\•· 
gin damarlnruıdan hır al \' gibi 
fışkırıyor ve seni bir hareket dal
gası halinde Halil Necip iizcrine 
se\'kediyor. Şuurun \'C iraden he 
yine seni mihaniki bir tesirle ko
cana ve ona ait olan haklara bn ~ •• 
byor. Bunun ıçindir ki, en bn tn 
serbestliğin geli) or. 

Naciycnin iizlcri bir konfernns 

halini alı~ ordu. 
- Hutiın üzll'rınde haklı ın. Ay

rıldığımız hiçl ır n kto ~ok. 
Dcd'm, de\ nı 

rak 

ş 

Sabıkalı yankesici, böyle söyleyip 
tacirin 750 • • 

ırasını aşır vermış ..• 

---f Yazan: 

İri yan, kalapıl kıyafetli bir a
damdı. Halinden, Gtonuşmasından 
giyinişinden, taşralı olduğu anla
şılıyordu. Hakimın karşısında 
meşhur sabıkalı yankesicılerden 
Moruk Hakkı ile yanyana yer aldı. 
Hakimin karşısında herhangi bir 
kimsenin Moruk haklkı ile yanya
na yer alması demek, cüzdanını, 
parasını çarptı..-mış olması demek
tir. 
Haklın, iri yıarı, kalıplı 'kıyafetli 

adama sordu. 
- Adınız? 
- İsmail Caner. 
- Nerelisiniz? 
- Kastamonulu. 
- Ne iş yaparsınız? 
- 'J\üccanm. 
- Kaç yaşlarındasınız? 
- Otuz sekiz. 
Moruk Hakkıya da ayni sual -

leri sorıdu. Sonra, davacı İsmail 
Canere döndü: 

- Anlatınız bakalım? dedi. 
Davacı anlatmağa başladı: 

- Dün akşam Küçükpazardan 
Eminönüne geliyordum. Karşıma 
bu adam çıktı: 

- Öpeyim elinizi efendim .. işim 
oldu .. Çok teşekkür ederim .. Tc
şckkü~c devlethaneye gelecektim; 
vakit bulamadım. Yalnız, bir ricam 
daha var .. Bizim küçük rahatsız -
landı .. Doktorlar da fena söylü
yorlar. Lutfen bir telefon edivc -
rin de bir hastaneye yatıralım .. 
dedi. 

İyice sokuldu .. Elimi tuttu. Op· ~ 
tü. . 

Ben ,her halde birisine benzetti, 1 
dedim. Öyle de ağız kalabalığı ya· 
pıyordu iki, inanmamak mümkün 
değil .. 

- Yanlış, dedim. Birisine ben
zettiniz galiba ? 

- Aman beyefendi. dedi . Rica 
ederim .. Nasıl o1ur? Zatıaliniz o
peratör Şemsi beyefendi değil mi
siniz? Bana tavsiye mektubu ver· 
mediniz mi? ı 

- Hayır! dedim. Ben d . lor de-
ğilim; tüccarım .. Kimseye de tav- l 
siye mektubu fiilin vermedim. Za
ten buranın da ynbancı::t~ ım; kim
seyi tanımam ki tavsiye mektubu 
vereyim. Siz, benzetiyorsunuz ... 

- Aman bcyofcndı.. Gözlerime 
inanamıyorum. Bu kadar benze
mek olur mu? Boy, bos, Çehre, 
ses ... Tıpkı beyim, tıpkı.. Allah 
insagları eş yaratıı mış derler. Ne 
doğruymuş .• İki ikiz kardeş olsa
nız bukadar benzcmezsiniz. Cid
di mi söylüyorsunuz? Zatialiniz 
Şemsi Bey değil misiniz? Latife 
etmiyorsunuz ya?. 

- Değilim bıradcr .. Değilim de
dim ~·n.. Ben tüccar lsmailim .. 
dedim. 

- Affedersiniz öyleyse .. dedi. 
Kusura bakmayın ... 

- Estağfurullah dedim .. Yü
rüdüm. 

Eminönüne geldiğim zaman ü
zerimde bir hafiflik hh>scder gibi 
oldum. Elimi cebimin üzerinde 
gezdirdim. Cüzdanı bulamadım. 

sile üzerime hakim olmu gibiydi: 
- Dcrb 1 Salihten ayrılmak.. 
Dedi. 

- Na'>ıl?. 
- Bıısb )ağı. 

Diyerek iln\e etti: ' 
- Sııl'he kendi i ile yn ıyamı-

yncnğıııı söylersin. Z nncdcrim ki 
itiraz etmez. 

- Ederse?. 
- Tahmin etmi~orum. 
- Ne chep gösteririm?. 
- Sebeplerin en büytiğü mu-

hakkak ki nnlaı;amamazlık. Sen de 
onu l'bep sayarsın. 

- Garip olmaz mı?. 
- Hic te olmaz. 
- Durupdururken?. 

- ~ihn~ et bir kn' gn çıknrabılir· 
sin .. 

- Aktör gibi mi?. 

Tnciye tuhaf tuhaf yüzüme 
baktı: 

- Amma garip kadınsın .. 

Di~ erek sözlerine ekledi: 

- {'nnıın kardec;im, mak at ı;;eni 1 
sa d t öt'" k bir hl'd fc bir 
an e\ el ula lll k degil mi?. 

BÇET=I-
O vakit anladım ki, biraz evvel 
beni doktora benzeten, lam ma
nasile benzetmış.. Cüzdan uçmuş. 
Hemen polise koştum.. Eşkfilini 
sordular tarıf ettim. 

- Resmini görsen tanır mısın? 
dediler. 

- Tanımaz olur muyum? de -
elim. Y nnkcsicilerin resımlerini 
gösterdiler. Baktım baktım, ara
larında bunu tamdım. 

- İşte buydu! dedifn. 
İki saate varmadı .. Yakalayıve:r

diler. Ciızdanı atmış .. Paraları 
buldular.. On lirasını sarf e miş .. 

- Kaç paranız vardı cüzda -
nınızda? 

- Yedı yüz elli lıra vardı. Yedi 
yüz kırkı bulduk.. On lirası ek -
sik .•. 

- Po.ki efendim .. Siz oturunuz .. • Sen kalk bakalım Hrtkkı.. Duy -
dun ya.. Doktora bcnzctmişsin .. 
EJine sarılıp öpmiışsun .. O aralık 
da cüzdanla beraQer yedi yüz li
rayı çalmışsın .. Ne d ' crks n! 

- II.1şa efendım .. Hn a!. Ben 
çalmadım. 

- Nasıl çalmadın? Ycdı yüz 
kırk lirayı üzerindc bulmuşlar ... 
Polis4.e de iti-::af et.mi n . cOn li
rasını sarfettim• dcmışs n .. 

- O paralar benim 'k ndi pa- ı 
ralarımdı.. İki senedir b"rikti -
rıyordum. Ben artık bu ı 'erden ı 
elimi çE.>ktim. Narru u'llla ç:ılıı;ıp 

!kazanıy..,rum. Kazandı ımın ya
rısını da biriktiriyorum. İki sene
dir h~ geldim mi?. 

- N is yapıyıorsun? 

- Balıkçılık yapıyorum. Ça-
paryaya cıkı orum. Allnh bere -
ket versin, para kaznnı\ n Ar-
tık ela' emın k('se ndc ' k. 

- Pekı .. Polıst çald m demış
sin .. Nive SÖ) ledın? 

- Ko ktum .. Korkumdan söy
ledim. 

- Ona da pek".. Da\•acı. senin 
cebin dl kı parayı nereden bile -
cek de. c rsler il', adetlerılc, bi -
rcr bı sövlı) re k? PolısC' ver
diğı ıf dedP. vedi tane yeni yüz 
'liralık. b · tan de onar lıralık 
parasın n çalındı ,ını sövl('miş. 

Senin üzerinde> de, yedi tane yüz 
liralık a dört tane on lıralık bu
lunmu . Buna ne diyeceksin? 

- Ne dıyey'm efendım. Te -
düf. 

- Peki.. Bak, davacı, b nim pa
ramı calan buydu diyor senin 
için Sana ne ka.sdi var? Tanır mı 

seni? ATanızda geçmiş birşey var 
da, intikam almak için iftira mı 
ediyor? 

- Hayır.. Hiç tanımam .. O da 
beni tammaz ... Amma, bu da bir 
tesadüf .. Her hald-c, benzetivo:-. 

- Bu kadar tesadüf bir a~aytl 
ırelir mi? Şeklini, şemailini ta -
rif etmiş .. Re.sminı görünce •buy
du• demiş. Seni ya!kalnyıı) karşı
laştırınca da cevet, lbudur!• '<iP. -
miş. Sen d bülbül gibi hepsini 
anlatmışsın.. Cüzdanı da denize 

(DC'\'MIU: 1 llllcıl ~ 

- Evet .. 

- O halde o hedefi istihsal et-
mek yolunda her çareye baıvur
mak yerinde olur. 

w - Ynlnız onu icat edebilmeyi 
ngır buluyorum. Yani bir.yalan uy. 
duracnğım, onrn ona kendimi i
nnndırncntım, daha sonra da Sa
libi o yatanın yoluna sürlikliye
ceğim. 

- ~c çıkar bundan?. 
- Tnbii hiçbir ey çıkmaL Fa· 

knt karnkter mc ele i. 
- O halde hayntta mU'\·affak o

labilmen de çok güç. 
- Belki. 

- Belki değil, mutlaka öyle Ha-
lil Necibi sevmen bir hakikat ol· 
duğuna göre gidecek üç yolun var. 

Ya kocana hiyanet edeceksin. Ya 
kocana söyleyip ayrılacaksın. Ya
lıut da kocnna sadık kalack ve 
Halil Nedbi unutacak ın. Bunun 
bir dördtincü şekli nnc k imdi sc-

nın içind€' bulunduğun tereddüt 
dcvr<'-;d' ki. hu da seni iızınekt n 
critmekt<'n harnı> ctm 1 l 

lArk cırJ 
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Başmabarrirler 

Ne Diyorlar? 
IK DAM 

B. Abıdın Da\ er cSevkulceyş1n se
sim din cmeiı. lazımdır :tı ımh bugun
kll bnşyazısında Yunanistandakl as
keri ha:~;cetlcrın ıstenılcn değilse de 
tahmın oluunn şekılde fakat dabn silr
nUe ink~! etmekte olduğunu söyle
dikt• ıı sonra: 

clngıltere, yalnız kendi ordusunu 
değil; Yunan ordu unun da kaçınlma
sı mumkun olan kısmını, Yunanistan
dan :ıııp G ırıde \ e Mısıra naklctme.U
dır. :3unıar da Gırid aibl SC\ ulcey11 
l>:ıkımınd~ muhım bazı Yun n dala
r ylc Su' eyıı n miida!a s nd kul-
1 ıl lıcıır. Nasü olsa, eriec, Mıhve
r n ! ne geçecek olan Yun nı:,tana 
n ızar;ın, Mısır \'e Suveyş, son ITT-rece 
b lyuk ehemmiyeti haizd rler. Alman
ya, SU\ey;ıc başka yollnrdan da gıt
mek ister gıl.ıl gorilnuyor; o yollan 
muhafaza etmek içın, İnglltcrenuı 
kuvvete iht y cı olacaktır. Bu kuv
\ctlcrı Yuı an toprak! nnın bmitslz. 
mUdafa:ısı için lsr. ! tmck doğru de
ğıldlr. Harbin siklet mcrkezı Şnrka ve 
AkdC>nize tn•ık 1 tt ı iç n fnı;ılterc, 
Şarkta ve Akde ule, mümkun oldu-

kndar ku' v tl bulunmak mecburi
yctlndedır. Pre t J davasını bir tanıta 
bırakıp se' kulCC)S n sesinl dinlemek: 
l!lzımdır.> demektedir. 

YENi SAIJAH 

B. Hılseyın Cahıt Yalçın cAlman si-
3'• t faal yeti> isimli bugunkü başma
kale ınde Tımcs &uzctc tnın; ıu sıra

larda Almanyanın İ panya ile Sovyet
ler Bırhğı ve Türkıyeye karşı siynst 
faaliyet ve taeyikı arttıgını Turkıyeye 
bir ademi tecavüz paktı tekll!ı içln ha
zırlıklar yapıldığını mevzuu bahseden 
bir yazısına temas etmekte \c: 

cAlman radyoları dn arnmızd bir 
odemi tecnvüz mls:ıkı yapıl c l:ını sık 
sık t krr ed.yorlarnuş. Aynı havadis 
muh elif memleketler radyolanndan 
da ~krar olunuyor. Anlnşılı;>or ki sa
d ce malüm f stanbul muhitlerinden 
çık rılan ndl şayıalardan bıri ltarşı
sınd değılız. 

R ı Türk mah fıli ademi tecavüz 
m kı r kkında bu dakikaya kadar 
sükıitu muh:ıfauı etmiştir. İhtimal ki 
tekı: be bıle değC'rlı addohınm mıştır. 

Zntcn hl'nilz Almanlarca hazırlık dev
re ınde bult ndu • oy enen bir tescb-
busun şiındıkı halde bizim tarafımız
dan tekz bıne de ınantıkan imkfuı ola
maması bu siıkütu ıcap cdıyor. Her 
halde, Turkiye ılc Almanya aru ındn 
bir ademı tec:n uz mıc; kının akdi key
fiyctı bugünkü \ a lyette bir dediko-

du mahıyetıd n fazı bir kı.ymetı h:ıU 
dcğıl gibi gözfikmektedlu 

Dedıkten sonra bu dedıkodulann blr 
hak t ş klıni almasının kabil olup 
oln dığını tahlll etmekte \C bll1lliare 
şu r utalc d bulunmnktndır: 

.Almııny nın b zden bır tecavüze 
uf,r k korku u yoktur ki 1mznlıya
c ğ ı uz ademı tcea\ uz misakının onun 
n zarında bir kıymeti olsun. Biz de 
Almanya tarafından imzalanacak bir 
ademı tecavuz mlsakı ile ihtiyat ted
birlerinden vazgeçemeyiz. Şu halde ta-
ra!laı-ııı bır mısnk ıle elde edecekleri 
a,taye Acdlr? Normal mUnnsebetlerln 
devam cdeceğıne itimat ise bu itimadı 
normnl münasebetlere devam sureUy
lc fiili olar.ık telkin etmek en basit 
bir çare değil midir?. 

Fıkriınizce, diplomasi inceliklerine. 
siyaset sırlnrınıı ve manevrahnna ya
bnı rı, vnsnti bir adam bu mantıkı la
kip eder ve meseleyi bu tanda dOşü
nur.> 

CUMHURiYET 
B. Yunus Nadi cYunanlstan cephe

sinde buhran> fsimh bı.;gilnkU Başyazı
sında Şarkt Makcdonyada çoktan ve 
Epırde bir iki gOndt'nberl rlcııt yollan 
kesilen Yunan askeri kıt'alarının hak
şız ve kuvvetli d!lşınanlarn teslim ol
mak ızt,rnrında kaldıklarını ve galiba 
Atin:ının son, kuvvetli ır.Udafna hattı 
olan Termopil eeçldınin de zorlandıiı 
ıçfn '-'uı an Knıl ve hi•k{lrr.etinln Ati
nayı terkedcrek Glride glttlklerlni 
söylyerck Yunan cephesinde husule 
gelmış ol n bu büyük buhranı tev
lit eden sebepleri tahlil etmekte ve bi
ltıharc: 

cButun samimiyetimizle biz doat 
memlekete temin edelim ki kcndisi.nln 
beşer takatini asan bu kahram,anlığı. 
küçük Yunnnlstana heın hilrriyet ve 
istiklal, hem en parlak bir istlkbal te
min etmışUr.> deınütedJr. 

V A T A # 
B. Ahmet Emln Yalman cYunaa 

mukavemetinden çıkaracajınm: man• 
tıkl netice> islmll buı!lnkU Bqma
kalesinde; ne 'Zaman Yunan askerinden 
bahsedilse Atatürkün bunlar hakkın· 
da büyük bir takdir aastererek dO.
ynnın en cesur, en Istidatlı askerlerla
dcn biri oldu~u söyl m ine işaret 

tmekte ve bu defak1 Yunaıı Juırbfaf.ll 
Atatiirk!ln ne k d r haklı oldutuaa 
ortaya l:oydutunu söyleıw.-kte ve: 

• Yunnn aı.ıkerl bu harpte iki bOyek 
rol oynamıştır. Blrlnclst kcncllslndea 
sekiz 'kere fazla nüfuslu bir milleti 
matlıip ederek hem kendi knbıliyetlni, 
hem de İtalyan hnrp mekanizma mm 
mnblyetlnl ortaya koymaktır. Bu 
manzara kaı-&ısınd:ı İnglllzler derhal 
harekete gelm-ek küçük blr kuvvetle 
Afrlkadaki İtnlyan kuweUerlnl te»e-
lemls1erdlr. ' 

Yunanlıların lldnel muvnff kıyetf, 
Almanlara kal'il durulamıyaca hak
kın ki cfsane$1 dağıtmaktır. KUi 
b ı iller clalma neticeye göre hftkilm· 

" rd lan " 1 in 1 in ckı dm 1-
d kl t in 

Kendi arzulariyle Anado
lunun muhtelif şehir ve kasa
balarına giden lstanbullular, 
şimdi, uzun zamandır ihmal 
ettikleri, unuttukları akraba
ları, ahbapları ile kuzu ıar· 
maaı, can ciğer oldular. 

Bizde adettir; Anadolu
nun bir köyünde, kasabaıııı· 
da dünyaya gelir. Sonra ya 
tahsil, yahut, iş bulmak için, 
çıkur İstanbul gelir. Burada 
okur, adam olur, yahut bır it 
tutar, dükkan, tezgah sahibi 
olur. Evlenir, barkiamr. İn
celir, kibarlaşır. Ve bir daha, 
çıktığı yeri lıatırmdan bile 
geçirmez. Orada bir çok ak
rabası, ahbabı, eşi, dostu, 
komşusu vardır. Hepsini u
nutmuştur, bile .. 

Arasıra, köyden birisi ls
tanbula gelse, görünmemek 
için binbir bahane arar. Şim
di, bütün bu haller değiıti, 
aksi oldu. Bir çoklarını tanı· 
yorum, akıamları, düıünü
yorlar: 

«- Yahu, bizim bir dayı· 
zade vardı nerede idi, o?.» 

Anadoluda akrabası, ah
babı olanlar için, bu tanıdık
lar, bugün olduğu kadar hiç 
bir zaman kıymet iktisap et· 
memişlerdir. Şimdiden, bir 
çok dostluk mektupları ya
zılmıya başlanmı§tır. 

Anadoluda yılladır unutu· 
lan bu hısım, a raba da, bü
yük bir hayret iç.indedir: 

«- Meğer bizi sevenler, 
düıünenler de varmıf .. ıt 

Bilirsiniz ki, lıtanbuldan 
herhangi bir Anadolu kaıa· 
ha ve köyüne sılaya gidilir-
ken, yakın akraba ve komfU· 
lara, muhakkak, muhtelif he
diyeler götürmek lazımdır. 
Bu hediyeler, lstanhuldan gi· 
denin haline, vaktine, hedi
yeyi vereceği kinulerin kara-
bet derecesine göre deiiıir. 

Çarıı pazar, hediye alan-
larla dolu.. Önümüzdeki 
günlerde, Anadoludaki bütün 
akral;a, taallükat, hediyeye 
garkolacak ! Herkes, bu ana
vatan çocukları ile aarmaı 
dolı olacak, bugüne kadar 
kısmet ve fırsat olup görü
ıülemediği iç.in özür dilene-
cek, fakat, ıevgi ve muhab
betlerinin daima kalblerde 
taıındığı ilave olunacak.. Bir 
çok İstanbullular için, bu ihti· 
yari göç, ayni zamanda zevk .. 
li, eğlenceli bir bava tebdili 
yerine geçecektir. Çoluk ço
cuk, Anadolu yayla ve kırla-
rında koıup oynıyacaklar, 
sezip tozacaklardır. 

R. SABiT 

Gıktldar, ratlb, Be
flktaştakl merasim 

Milli Şef İsmet İnönunun Ha\. 
kevlerine ve Parti şubelerine he
di&'e ettiği imzalı fotografları pey
perpey ımeras:i:mle yerlerıne asıl
maktadır. iBu meyanda dün sabaa 
Beşiktaş !Halkevinde mera ırn ~ a
pılarak Milli Şef in resıml rt a -
sılmıştır. 

Yine dün Usküdar,da hem Pa~ 
ti binasında, hem de Hnlkevı sa
lonWlda Milli Şefin lllllZalı to
çaflarının ihtiram m vk ta
Wrl merasimi yapılmış ve Hıılk 
fotogra.fta Milli Şe!in ~ mı h~ 
met ve say:gı ile alkışlam ıtır. 

Saat 15 de Fatih Halk Partisı şu
besi ve Halke\'i binasın.da da ay
ni merasim, Vali v,e Beledi:}/ e Re
isi. ~rfi İadre Komutanı ve diğeır 
davetli zevat huzurunda yapıl -
ımştır. Evvelce ihtıiram ımev'kdıne 
konulan resimleri örteR be~ az tiil 
İstildfil marşı çalındıklna sonra 
V:ali tarafından kaldırılmış ve 
hazır olanla illi Şdi sevgi ile 
alkışlamı~ır. 

çok yanlış nnlamıslriı. Yunanlılll; 
kUcilk ordulal'iyle, mahdut 'l:a ıtnlarile 
Alm nlann bütün t nklarına, mot6rl-
ı k na, tt erınc- kat kat 
f t ki or rına. lıta111 d\114~ 
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Jıılevsimin iki mükemmel §aheseri birden gösterilecektir. • IC§hıır 
GUSTAV UCİCİCKY'nn mükafat kazanan bü;vük şaheseri 

Ba lıarltln 
Simaları 

-

Bekri 

==€Yazan: FAİK BEBÇMEN -ılt---
1-ANA İZTIRABI 

Bu Film bayatta ıreuç yaşında yalnız kalarak çocuj;iunu büyütmek 

Vahşi hayvan
lar avcısı ve 

eski ustabaşı 
için nıücadcle eden bir ananın çektiği mihnetleri, karşılaştığı zor- Bu harbın tanhini güniln birhıde o-
lukları yenmek için yaptığı mücadeleyi fedakarlıkları ve bir aile kurken, meşhur ılmuları arnsıml.'\ dük 

Merdivenlerde ayak sesleri du· - Neden? mefhumunun tekmil saOıalarırugösteren ulvi bir ~abeserdir. Daost'a da tesadu! edeceğiz. 

Mustafa kararını ver ·, ij " 

iç yüzünü anlıyacaktı 
yuldu, biri uzun boylu zayıf, di- - Senin çenebazlığın<ian; 90 - AADET İtalyan Doğu Afrikası Başkuman-

iki. d lik nl dokto- cuğu öfkelendirip kon".+uruvor- 2 ÇALINAN S danlığına tayhı edilmiş olan dük Da-

selenin içl·iizün~ anlarınt, Eğer \ 
bu, bana karşı hır başka o~un, baş- · 
ka tuzak ise lizın1 geleni yaparıın. 1 
değil de iş gerçekten bö)· le ise ka
dını oradan kurtarır, izat ederin1, 
ben de meraktan kurtulurum! 
dedi. 

ta 
- Peki bir lıerıf daha' 11 

ğeri tıknaz, e a ı ...,. - ost, İtalya Kralının amcazadesi idi. 
bekle e salonuna girdiler ve sun. Senin gibi domuza benzemez 

run m CAARLES • T ANİA • SUZY • J ULES Hat>eşistanm muhafazası için İtalya boş iki yere yerleştiler. Zayıf de- o... V ANEL FEDOR PRiM BERRY kendı.inden çok şeyıer ümit eımı.u. 
likanlı kendini sandalyaya bıra- - Haltetmişsin, gideyim de.. Son muharebeler esnasında bir tayya-
ltınca, bir yarışın sonuna gelmiş - Aman sakın uğrama.. gibi meşhur Yıldızlar tarafından yaratılmış Fransızca sözlü mü- reden bir tayyareye atlıyarak, kuv-
gibi sık sık nefes almağa başladı; Osm&ı. zayııfa sordu: kemmel bir şaheserdir. vetlcrlnin maneviyatını yüksetlmlye 
neden sonra etrafına şöyle, tanı- - Ne yapıyorsun? DİKKAT: Bu müstesna Programı bütün ailelerin ve mektep çok çalış~tı. 

,,,.. 
dık bir sima anyornıuşçasına, ba- - Muharrirlik. çocuklarının görmelerini tavsiye ederiz. Ayrıca: Paramunt jurnal 42 ya~ında olmasına rağmen, dük 

b 1 k da V h h dun T b .• b dünya haberleri. DaoHt'un hayatı maceralarla doludur. iı:ındı; ve u amayınca ar a • - a • va • acı · a 11 ir Umumi Harpte 16 yaşında iken gönül-
flJla döndü'. !lflY kazandığın yok. Bak, ben A- m yazılmış ve harp bittikten sonra da, 

- Görüyor musun iki ayıdt merikadayken hasta bir muhar- k t·•· 
1 

Afrikaya giderek, vahşi hayvanlar a-
Bütün tehlikelere rağmen, Aşkin kendisini sev et ıgı ta ih ve merıilveni bile çıkamıyorum , rir ahbabım vardı, yatakta ya • k vma çıkmıştı. Uzun seneler izi l.ay- Ev sahibi karının b ir tuzag"ile kadere doğru giden bir ırenç kız ... Rolü, büyü Yıldız 

- Neden? zardı amma binlerce dolar kaza- I boldu, kendisinden hiç bir haber alı- Salmatomruktaki mabut batakba-

Batakhanede, insanı 
çıldırtacak kadar 

elemli bir manzaza 1 

Arkad14ının bu ahmakça sua· nırdı. Amerika dedim de aklıma • E B T B A r E L E B namadı. HattA resmen kayıplar liste- neye düştüğii gccedenberi, b ir da-
lini kızgın bir tavırla kar§ıladı: geldi, senin suyu ne yaptılar ? BANS SÖHNKER ile beraber yarattıklan sinsinde ııın edilm<:J< üzere iken, bir h•oranın semtine bile uğramamış 

gün Dük'ün Belçika Kongosunda bir 
- Sudan.. - <;ektiler. ı · G F A L sabun imalathanesinde ustabaşı oldu- olan Mustafa, bu gece oraya, ikin-
- A birader senin de bu su - - Yerine yağ koymadılar mı' ttı haber alındı. ci defa olarak İnce Araplıı birlik-

,-ımdan bıktık.. - Nerede o bolluk şimdi, yağ Nihayet memleketine geldi ve 1937 te damladı. Kapıyı karanlıkta çal-
Zayıf delikanlı içinden: cBu bulunmuyor ki.. İkinciteşrinindenberi Habeşı.tana cVls dıkları zaman önce kendilerine ka-

ııersemle de lakırdı edilmez ki> - Ha, tamam ya. Aınerikada Şaheserinde fevkalade bir tarzda oynamaktadır, Ruat oldu. pıyı açm yacak oldular. Fakat Mus-
diyerek başını salladı. O vakit olsaydın.. YARIN AKŞAl\ID AN İTİBARE~ İtalyan Doğu Afrikasındak.i mulıa- tafanın alaycı bir ta\"ırla: 
lı: . h to . - Yine mi Amerika? ŞARK er· J rebelerin bugüne kadar olan safahatı- b d ··ı· lık arşısında oturan sıya man gı- ~ınemasınua nı gazetelerde takip ettik. - Ben ya ancı egı ım ana , 
yinmiş kadına gözü ilişti. Kadın Bir sükOt oldu. Genç kadınlar Habeşistanın meşhur göllerinden bl- senin eski evlatlığın yorgancı 
onu süzüyor ve şöyle düşünüyor- sırbırsızlanıyorlardı. Yeşil suratlı ri Tana gölüdür ve derinliği de on beş Mustafayım!. 
du: cFena delikanlı değil amma ihtiyar kadın çenesini oynatarak _.lll•••••- Yarın matinelerden itibaren metreyi geçmez. Bu göl, ilk zamanlar- Demesi üzerine ev sahibi Hür-
pek zayıf.• Aradan iki dakika geç- etrafa bakıyor ve konuşacak kah- r- • da zannedildiği ıibi, Nil'in sulnnnı müz korkudan. biuat aşağıya inip 

ti; hasta, arkadaşına: 1 raman arıyordu. 1 TAK s t M sı·nemasında temin eden göl değildir. Fakat çok kapıyı açtı ve Mustafayı gaJCt gii-
- Çık, bak, dedi, doktor gel- Osman yine ağzını açtı: münbit arazinin ortasındadır. Mavi ler yüzle ve şu ,özlerle karşılad ı: 

nerede?. 
- O sizlere önıür. outı 

bir yıl kadar ôncc Balatlı 
marhanedc bıçaklad. lar! 

- Kimler bıcakladı?. . i~ 
- Altıparmak Tanar 

me Hırvat den:ıen iki , ab 
- Dönn1e Hırvat mı?. 
- Aman, bu isim b ııil' 

yabancı gelmiyor. 
İnce Arap lafa karıştı: 
- Şey cannn, hani sen 

"Sebilcilik ettiğin Yılanlı•f 
bize çatıp da bir araba d••· 
yenlerden birisi! 

- Ha ha ha!. Şimdi h• tı' 
su destisi zaten su \'Olund• • r 
mış. Neyse, Allah rahmet 

- Amin!. 
- Pek i amma, onun ~· et 

b birini almadın mı bur•· 
• - Almaz olur rnuyunı · 

gibi meşhur bir muh• 
h içbir kişi ile muhafaza ,1 
mi? Şimdi burada tam iiç ~ 
hafız nr amma bu gece I• 
olmadığı için onlardan biti 
teki kadın lar gibi, bu gt'' 
Biri ise çarşıya öteber alıt" 

bt 

li 

d 
mio mi? - Biliyor musun, hani bizim 1 Nil'in çevirdiği bu arazi, İtalyan Jm- _ Vay ar.lan yiğitim, tosun ci----. Şimdiye kadar görülen !ilimlerle mukayese edi emiyecek derecede t 1 ğu . 

1 - Gelmernış' daha. bir tanıdık müdür vardı ya, ne para or u nun Habeşıstanda hoyat vanım hoş geldin?. Ayağına sıcak 
heyecanlı ve 'ltıtraklı bir filnı bir mıntakası idi. 11.favI Nil'in bir aya-

- Nt>reden bildini? yaptı duydun mu? Kadroda do- su mu dökelim, soğuk mu, sen 
di, şimdi gelir. 1 

l 
ği olan Soba nehri ı;cyrilsefere müsa-

- Bunu bilıniyecek ne var, gel- kuz hademe mevcut olduğ uhalde A s K A z A K ittir. Bu göl ve nehirler mıntakasında buralara uğrar mıydın, hangi dağ-
ııeydl hastaları çağırmağa baş • üç hademe çalıştırıyor. hayli mücadele olmuş ve Adisababa da kurt öldü de bu gece buralara 
lardı.. - Altı hademenin işini ken - bu noktadan da hayli tazyik edilml:;- 1··.far !!"eldin?. 

- Akıllı imişsin pek.. d:isi mi yapıyor? •• •• tir. Mustafa hiç renk vermiyerek: 
Merdivenlerde yine ayalı: sesle- _Yok canım, sadece altı hade- (TÜRKÇE SOZLU) Habeş NecaşlsJ ve İmparatorlar im- - Yolumuz düştü de bizim mü-

ri peydahlandı. Bu sefer gelenler · paratoru Haile Scl~slye, sarayuıa Ha- barek analığımızı bir ziyaret edc-menın maaşını deve yapıyor. Ha Yüz binlerce askerin iştirakile ve milyonlar sarfile çevrilen beş bayrağı çekilmesine rağmen, Adi- ı· d' ld'k' 
iki kadındı. Yüzleri boyalı idi. b-'-, ben Amerikadayken sana _ •••••••• •- ım ıye ge ı .. 

""' muazzam tarhi film. sababaya girdi rn., girmedi mi, malüm S f ld' h Jd' .. Ve oldukça da şıktılar. Kanepeye to d tm - a a ı:e ın, oş ge ın om-ryom a ya ıştım bir aralık değil, fakat ilk zamanlar, Haile Srlô-
fl.işince etrafı istihfafla süzdüler. orada bir milyonerin kızı da bu- siyenin kendi pay.tahtına beya< at u- rümün varı!. 
Zayıf delikanlı onlara bakarak ar- ı ord b S • d zerinde gireceği •öy:ennılıli. - Safa bulduk, hoş buld"k be-
tadaşına hafif bir sesle: unuy u, ana tutulmuştu. ı BU Akşam S A R A Y ınemasın a İtalyanların Hobcıı.tanda kendileri- hey hınzır cadı karı!. Nasıl bu ak-

- Bunlar anaforcu kısmından Yakışıklı delikanlı bir kahkaha nl sevdirmiye muvafak oldukları pek şam yine meze olarak o kendi el-
att1: · F kal"d 1 şüpheli bulunduğundan, bu •on harp- .. · 1 ld - r· değil galiba, dedi. &.ı.. ve servete dogru yarış ... Bir gecenın macerası... ev a e ccgınız e yapmı~ o ugıın ne ıs 

- İlahi Osman, ge,...n sene an- ·~ le duk Daost. aokerlik kadar, diplo-
1 

? 
- Nereden bildin? .- bir kaçırma vak'ası ... Aşk uğruna Gangster. • maai hünerleri de go.terrrıel< mecb muşnıu a tur usu nr mı.. lattıgın• zaman milvonerin k1zı A n aıı bırak cı'mdı' la" - Bunu bilmiyecek ne var? Ba- ' 1 N D o u G L A S' riyelinde kalmıştır - ına c ım, , -

arkadaşıma tutulmu•tu demiştin! şte: M E L V y ın tı'fe · k n , ııkarı• a da gcrı'n bah kışlarından belli. ' ~·ı. çı 1 ... o' ' ' -
- Öyle mi? Demek sonradan da Güzt>l L O U 1 S E P L AT T ile beraber çevırdiklerl ., t·· d k' d h k ı 

Bu sırada yeni gelen ""nç ka- Yenı· bı·r z hlıya k aç çe rS un e 1 o aya • ayım .. 
.,. bana vuruldu .. • eyse bize kur 1 1 ır Biraz sonra balıı·e üstündeki o-dınlardan biri etr:tfa işittirmek bağa ziyafeti çekerdi. AS B R ADAM muhrip verirsiniz? dada hazırlanan mükellef bir rakı ister gibi: Ö 

- , ne dedin? sofrasınrn başına :\Iustafa, İnce - Aman ne sıkıcı yer! diye mı- İngiliz Atıantik filosunun yenı ve 
nldandı - Ne istiyorsun? Kurbag"a en Arap, " sahibi karı ve biri tom-

kıymetll vahitlerlndcn biri de •Beşin-
M lezzetli ve pahalı.. sevimli ve hareketlı filminde göreceğiniz başlıca sahnele" bulca, biri narince ik genç kadın erdiveı.de yine ayak sesi.. Bu ci (Corc> zırhlısıdır. Acaba bunu torpl-

se!er gelenler üç kişi idi. Tıknaz Osmanın çenesi iyice açılmıştı. İlaveten: Faks Jurnal son d ü nya havad isl eri do muhripleriyle mübadele etmek la- kar~ılıklı kuruldular. Sofra ba.ın-
t b 1 k b . Bereket versin ki bu sırada dok- zun gelse, bu zırhlıya mukabil kaç da. birinci kadehlerden sonra !ah o uz eş i ır adam, sarı be -

nizli bir delikanlı ve yeşil suratlı torun güler yüzü göründü ve ya- muhrip vermek iktiza eder. Nihayet Mustafa açtı: 
bir ihtivar kadın. za..,,f ve yakı- laşıklı, zayıf delikanlıyı çağırdı.. ş h d b d TURAN s· d a hesap meselesidir diyeceksiniz. Bu - Ey daha daha ne var, ne lj)k 

,. e z a e aşın a ınemasın zırhlı kaça çıkmıştır•. Muhrip kaça b k 1 k d 1 ? -ı..ı. delikanlı yeni gelen otuz '-4
•- a a ını. ora ea a oz .. 

.,..... "'91 B d bl zj ' b'" "k f'lm.i b' d mal oluyor• Bir cemi hesap yapınca İ 'l'k . 1 k I 1 lik tıknazı görunce: er aza a r ra. Mevsimin J. uyu ı ır en netice m•ydana çıkar. - yı ı . saı.: ı ars anım .. 
-Oo, Osman merhaba•. 1- SAR 1Ş1 N ŞEY T AN - Bu hanımlar kim?. at kurlu aç lacak Halbuki mütehassıslar, bu sual kar-

Osman sokuldu: 1 :\IARLİ.'NE DiETRİCH - JAMES STEWART şısında kendilerini çok müşkül bir - Bunlar benim yeni kızlaro .ı, 
- Doktora mô~teri getirdim. Ziraat Vekaleti, bütün Vilayet 2- C E H E N NE M A D A S 1 mesele karşısında addediyorlarnıış. ikisi de bura~·a geleli daha iki ay 
- Kendiniz ydış' mi""r musu- JOBN MAC BROWN - DOROTHY BUR GUESS Tonajı, yani geınlnin sikletini esas ya oldu. ~·a ol madı. 

' - ve kazalarda ziraat kursları açıl- tutsalar, İngiliz zırh! orta tipte, o-
nırz? Büyük macera filmi tuz be;, kırk muhribe muadünıi . - Bunlardan .başkası yok mu N masını kararlaştırmış ve alaka - d 

- e yaparsın doktor iyi adam, Kaça çıktığını h""aba esas tutsalar ev e?. 
bizim parasız olduğumuzu bilir. darlara bu hususta hazırlıklar ya- İngiliz zırhlısı takriben sekiz mllyo~ _ tlç tane daha vardı amma, 

Böyle diyerek odadakileri bir pılmasını bildi;miştir. Buralarda İngiliz llra<ına mal olm~tur Bir onlar bu gece izinli gittiler. 
bir gözden geçirdikten sonra: müstahsile her türlü hububat ve muhrip te 500.000 İngiliz lirıı<ına mal H 

1 
h 

1 
, 

Ş l olmaktadır. Şu bale gore. bu zırhlıya - e e, e e .• - u aptal surat ı herifi gör maddeler üzerinde ziraat usulleri yenı 16 muhrip vermek !Azım ıeli- _ Ne gibi?. 
müyor mu un? dedi. Paralı oldu- ögr" etilecek ve bunun i..ın ziraat yor. 

" - Bu gece bu evin içinde bu iki ğu halde vizita parasını vermez. mektepleri talebelerinden istifade Fakat mütehassıslar hesaplarını da- kadı nla semlen başka kimse yok 
- Vay aşağılık. edilecektir. ha teknik esaslara da istinat cttlrebl-

E . ·····-----------------,·---------------------" lirler: Salvolarının kuvveti, yanj bil- mu?. • - Dur yavaş söyle! lın serseını ıdlll tün toplarının bir atııtaki enerji ı... - Aşağıda gördüğün o herif var 
ile kavga mı edelim sonra.. 1 Son 5 senenin en muazzam filmi, ilk Türkçe renkli (Teknikolor) Film •Beşinci Corc> zırhlısının 356 ınill- iş te!. 

Zayıf delikanlının arkadaşı sö- B o R c u metr
1 
e~:~hbir topu, bir muhribin nor- _ K im 0 herif ?, 

ze karıştı: N A M u s ma '"" ını teşkil eden 122 milimetre-
- Çoktan görüş~ik Osman lik 32 topuna muadllmlş. Şu hale iÔ· - Tanımadın mı ayol, hani lıu-

ağebey' re, zırhlının biJ tek top beş muhrl- ruya ilk geldiğin gece herifin ar-

- Na•ıl bar kabadayı bi 
- Gözü gayet pek. hail'' 

reye salan cinsinden!. r•V 
göre değil tabii!. 

·!' - Niçin bize göre değ• 
- Siz artık buranın ,,• 

say1lmazsın1z!. 

- Sen şimdi şunu, bun•~ 
da bu gece sizden ba~k• 
kim var!. 

- Kimsecikler yok cnı> 1; 
dim!. 

- Doğru •öyle?. 
- Haa .. Bir zavallı, !ı•' 

dıncağız nr ki içeride Iıa>11 
ğindc yatı~·or. 

- Hastalığı nedir?. 
- Bazıları ince hastalı~ 

rı kan>ızlık, bazılar ,idd.ıt 
ğukalgınlı~ı )·iiıiındcn 

satlıcan diyorlar. . 
1 - ... ~a,ıl e~·ınıs su, bırf 

bilir miyiz bu kadını!. 
- ili~ görme~·in daha il 
- Niçin?. 
- Çünkü sırtını, bacakla; 

ni ilaçladık, kendine kard 
zencefilli ila~lnr i~irdik 

cc uyuınahtı~!ı. şimdı bU' 
bu il3çlaruı üzerine crkr•1 

lruya daldı. 

- P eki amma bö\ le h ıl-' 
kadını ne d iye bura.da ıuf 
nuz, onu bir hnbtanc~ c !• 
dırtsanızn ... 

- Belalı sı razı değil!. 

- Kimmiş bclalısi?. 

- Barut Zver di)·orbr t 
b ir Arnavut!. Kadıncnğıt • 
tanıdı, sevdi, şimdi burad 
bir yere gitmesini is(cn1İ ~ fl 

- Peki nn1n1n kad ın htı" 
- Ben onu iyi ettirir iııtt 

arasıra giz! olarak bura~· ~ 
hoca filan da getiriyor. 

- Neci bu heraf?. ~ 

- Neci olacak. Al la lıı ~ 

ı 
be bedel oluoyr k k d ' · · 

- Nasıl çoktan görüşmedik, l • E K (Kahraman Fedai) •Bcşinrl Corc> zırhlısında 10 top asına semer vurup en ısını e-
dün eve geldin ya .. Hem sen git- Yalnız J P Sinemasında bü~ ük ınuvaf fakiJetlcrle dernm ediyor. ohhğuna göı·e, mübadelesi halinde, bu şek yapmamış mıydın?. 
tikten sonra kardeşimin ağzındar hesaba göre 50 muhr'p ı·ermek Ulzıır. - Ay o mu o?. ~ 

kan geldi. ==========~================~=============S=e=a=n=sl=a=r=:=ı=.4=5==·=·=·==6=.ı=5=·==8=.4=5=d~e==-==-=·=-=·=-=-=-=-=·=·=~-=·=-=·=·=·=·=·=·=·=-=·=-==~==:==g=cl=i=y=or=.============================O==y=·a=!=.=====================================(~~~rJ 

lası!. Kumarhanelerden, ~~ 
lerden harar alarak gt(1 

kopuk!. 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 44 

TUNA BOYUNDA~ 
TÜRK ORDULARI 

Yazan : il. SAMİ KABA YEL -S---' 

Bir hadise rumlara cesaret verdi 
Fakat Papa da müşkül vaziyette 

idi. Bir taraftan Yuanis, diğer ta
raftan Kıbrıs kralı, onu islamiyete 
ve islii.m hükümdarlara karşı eh· 
Iisalip seferi iliın etmesi için srl<ış
tırıyorlardı. Yuanis Sultan Murad
dan Kıbrıs kralı da Mısır Sulta
nın<İan darbe yedikçe, yegane ha

lis ve selamet çaresini Papada 
görüyorlard. Maamafih Papa da 
fıcizdi. 

Hatta Kıbrıs kralına Mısır Sul· 
tanile uyuşmasını tavsiye etmiş
ti. Yalnız yapabileceği bir şey var
.. o da Ven~d klilerle Cenevizli-

lerin islamlara cephane tedarik 
etmelerine mani olabilmekti. 

Filhakika Papa buna man oldu. 
Hatta Aragonluların islamlarla 
ticari muamelelerd~ bulunmaları-• nı da menetti. 

Yuanise haber gönderdi. Rcma 
kilisesine tabi olmadıkça, kendisi
ne yardım edemyeceğin anlattı. 
Papa, Bizansı zayıf gördükçe, dai
ma onunla kendi manevi kuvve

tini arttınruya çalışırdı. Bununla 
beraber Rumların da takip ettik
leri siyase• bu idL 

Onlar da, n<' zaman aci:ı bir 

mevkide kalırlarsa, Latinlerin 
yardımlarını elde etmek için garp 
kilisesine iltihak edeceklerini va
dederlerdi. 

Türklere karşı Papanın hazırla
dığı Salip seferinden el'an eser 
yoktu. Papa bütün mevcudiyetile 
çalışmıştı. 

Vaızlar taraf taraf dağılmışlardı. 
Aflar birbirini takip etmişti. Bu

nunla beraber, sadaka namına bir 
l"Y görülmüyordu. 

Sen Piyerin hazinesindeki para 
gayet ehemmiyetsizdi. 

Papa, bu parayı Avrupayı ha
rap eden büyük bölükler aleyhin
de kullanmak istedi. Papanın bu 
hareketi büyük bir itirazı mucip 
oldu. 

İtiraz edenlerin başında da şair 
Petrak vard1. Dilber Loranın hüs
nünü hazin mısralarla terennüm 
eden büyük §air, Papanın aleyhin
de idi. O Rumlara yard:mı lüzum
suz görüyordu. Rumların bütün 
mevcudiyetlerile Lltir düşmanı 
olduklanru biliyordu, 

Fakat Rumları, Türklerden de dan bir ç.ok yerler almıştı. Bu za- zası şu idi: Artk Türklcrc karşı lı~ 
ziyade Liıtin dü~maııı addediyor- ter, onu Türl.-Jı•rin Bulgarlardan Şayet Türkler Rumlara galebe sinc lüzum kal:nadı. BcJ1 
du. Petrak;n fikri, Rumları ya ita- ve Rumlardan aldıkları yerlere çalacak ve Bizans imparatorluğu- ka. Papan'.n teşebbiısu dfşt" 
at altına almak. yahut zorla Latin yaklaştınnışL. nu devirecek olurlarsa, evvela dı. A\-rupa dev!ctltrı 
ikilisesine tabi kılmaktı. Esasen o Trükleri bu· yerlerin hududun- Bosna ile Sırbistana, daha sonra mevcut ihtil&.flaı:, onlarıJl 
devrin siyasi adamlarından çdğu dan uzaklaştırmak, onun da men- da Macaristana yürüyeceklerdir. ve müttehit .bir EhlisaliJ' 
bu fikirde idL faali iktizasındandı. Yuanis bu mütaleayı Macar teşkil etmelerine man'ydı 

Bu esnada umulmaz bir hfi.dise Papa, derhal bu fırsattan istila· Kralı Lüiye anlattı. Türklerin, bu teşebbüs!' 
Rumların cesaretini arttırdı ve de etti. Macar Kralına Türklere Lüi hak verdL Papaya 1'aber birinden haberler yoktU: 4' 
onlara pek tatlı ümitler verdi. Sa- harp ilan etmesini tavsiye eyledL gönderdi. Yuanisin vaitlerini. ken- hıristiyan Alemi aleyhlc~IJ' 
voa Kontu Ana da Türklerden Ge- Hatta teşekkül eden Ehlisalip dinin kararlarını izah ett. naşıyordu. Hatta haberıcr;şf 
lı'boluyu almanın yolunu bulmuş, ordusunun kumandanlığ:ını da Papa. Avnyondan kalktı, Roma- sa, korkuları ycldu. Ordıl 

1 orayı ana tarafından kendisine ona verdi. Macar kralı bu eklifi ya geldi. O sırada Yuan!sin gön- melini birbiri ardısıra zaP,,ıl' 
hı.sıım olan Yuanis Paleologosa memnuniyetle kabul etti. derdiği elçileı Papa ile müzake- du. Bizans imparatorıarı1~, vermişti. Bu şehri elde bulundur- Fakat Bizans imparatorile te- ratta bulunuyorlardı. fiyeleri hile Türkler el 
mak Türkler için pek mühimdl baası Roma kilisesine tabi olma- Papa bunlann sözlerine karni- mişti. ~ 
Çünkü, Anadoludan Trakyaya geç- dıkça, Rumlar için islİlmlara kar- len inandı. İmparato, imparatori- Yuanis Paleologos ııınl< ~· 
melerini kolaylaştırıyordu. Bun- §1 harbedemiyeceğinl anlattı. çeye samimi mektuplar yazdırdı. Nihayet, k~derini k~dın ~~ 
dan başka liman: da mükemmeldi. Yuanis Paleologos bu havadisi Bizans ve İskenderiye patriklerine unutmak ıstedı. Guıcl 

Türkler bu limanı elden çıkar- işitir işitmez, yanına nedimlerin- haberler gönderdi. resı vardı. I· 

makla büyük bir servet de ltay- den bir kaç k.şi ald., Bizanstan Papa memnun u. Rumları artık Bir papas kızı idi. fnıP9~ 
betmiş oluyorlard .. Gelibolu adc- kalktı, bin müşkü~t lle Budin Latin kilisesine tabi kılacaktı. Fa- vuc<J ıçıne almışt yuol~ 
ta bir ambardı. Türkler oraya hı- şehrine geldi. kat onlar•n ne hilekar oldukları- nıüddet onunla n/e~gul f 
ristiyanlardan aldıkları ganimet- Bir dakika kaybetmedi. Kralla nı anlaıramııt bavcl YOı uldu. K<'ndin~. 
leri yığıyorlardı .• (1), görüştıi. Bütün ailesi ve tebansile Bu esnada ani bir Mdısc Papa- za~an,"bir defa daha t v 

Macar Kral Lüi de Bulgaristan- Latin kifüPs;ne tabı olacağını an- nın ne 'csını kar rdı. ~facnr Kral, nemek isledi. Pap:ınıt1o l'r 
!atıl L - B ı K ı ı lı 'ld ğ ı · · d' l "af3 ' . uı, u gar •a ı e arı~tı n ' m.r erını ın em ·e " •• ~ 

Yuanis Pal< >L'Ggos.ın mulaha yerleri r.~rı verdı. ı " (ı) Lobn B izan• tarih i S. '25 • 

\ 



- Hitlerin General Fran
koya bir mesaj göndere
rek, altı Alınan fırkası
nın İspanyadan geçme
sine müsaade istediği 

(Bu~ metinleri AnadOl9 bildirilmektedir. Hitler, 
,.. .\Jansı bWtenıerinden alınmıştır) Alman fırkalarının Fran-
·1eJlıiı edea: Maammer Alatc sız topraklarından lı-

1ı. panyaya geçmesine mü-
" "nıavutıuktan ....,,ı,:•-e~-ıft _,ft... . . d M 
.t unan k )'-.....um ·a.ı.c: vuu>o • ıaade edilmesmı e a• 
\telk· .. uvvetıe.ri kumandanı ev.· reıal Peten'den istemit-
\re ~F ~aat 21,40 da A1manl~ 
tarek ayısiJ.-e İtalyanlasla bir mu· ::::ti:r:··=======::::e::www: 
llih e Yaparak muhasamata ni-
bu ~eıt ~:zniştir. Kumarıdan~n sit adet farkı ımecburen Mihvere 
\re l3 teketi, Kralın, hü'kUmetm yardım edecekti. 80 
lırı. a~kııtnandanın muvafakati a- Alımanlarm garbi Tr~a~a 

llıadi.I\ ..... ,__ b' ı,;.,.i esir aldıklarım ıddıa et-
Cen •"'4u bulmuş1ıu!'. ın ~ lı1h. ttar 

\raın up 0rduısu. mukavemete de- melerine rağmen, sa ıı~ 
~ :~~e ~ de, cephe?in ne- Yunan m.ambalanna göre, Yun~ 
tıız b '4{,lu.gu ihilınmemektdır. Yal- ordusunun ıkuvayı külliyesi denız 
lind u kuvvtıerin Korent'in şhna- yolile kurtulmuştur. Yun~n ordu-
dağl~ ~ l.amyanın cenubundaki sunun geri kalan kısmı daıma İn-
hnkk.akarazide bulundukforı mu- gilizlerin sol cenahında muharebe 

tır~ etmektedir. Moraya giden lber -
BE~AŞVEK!L DE BİR zah müdafaası kolay bir berzah 

V'llna AN:'.f ~ 1'-ı"'EŞRETTİ. olarak .gözükmektedir: Hava. ıkuv-
lı.ı'ke n hüJcUmeti Gır.ide çeki - vetlerinin lüzumlu hımayesı tak-
Sud n, Kraldan sonra, Başvekil dirinde mulharerbe burada düşman 
hen e~~s da Yunan milletine hita- için daha pahalıya mal ola<:ak -
a ' ~~ beyanname neşretmiştir. tır.> F1 
sa ~-e '1 ~eyannamesinde bilhas- ALMANLARIN YENİ HEDE : 
l'ecJ0 r ilci: cBu eUm ve ayni de· CEBELÜTT ARIK 
dirzn e YÜ'ksek dakikada şunu !bil· İspanya meselesinde yeni bir 
l'ıltn ek isterim ki, Elen ruhu kı- inkişaf kay.dedilmemekle beraber 
et.tn arnıştır. Müstevlilere itaat Amerika gazeteleri, Almanyanın 
tedir et?ıek ~t~i azmini göstermek· Afrika,•a geçmek üzere geçi.d ver
lrıalti Bu hıssıyattan gurur duy- mek iÇin İspanyayı tazyik ettiğini 
sı~ ~/Y1m. Misli görülmemiş bak- ısrala 15öy1emektedirler. 
~ ır t~a':'üze karşı kendi~iz~. Yarı resmi bir habere göre, Ru-
tu a~.aa ediyoruz. Dün.,yadaki bu- dolf Hes General Franko ile gö
de~ı~~r milletlerin iksinti ile red- rü.şmek üzere Madride gitmiş ve 
Çı.k gı bu !mtihandan açık alı~la Berline dönmüştür. Rodolf Hes, 
ı; ~ğız, Öyl~ göriinüyoc ki hıç ı Fra.nko'ya IHitler'in bir mesajını 
bn Yet verilmeden Almanlarla veımi§tir. Hitlcr bu mesajında 6 
~lanan ımütarelre gayri mes'ul j Alınan fırkasının İspanyadan geç
~ .an.danlara aittir. Bunun zaru· ı m"Csine müsaade istemiştir. 
tn ~aplan, tazyikin neticesi ol· Diğer hir habere göre, Hitler, 
tn as~ Ve yorgunluktan dleri gel - Nazi kıt'alannın İspanynya git-
esı .. nıuhtem-1 .u-. 1 d · ·ım ~ =uı..ı;- ;mek üzere Fransa an geçırı e-

d Ucadelem.iz anaddi at:ayıplarla sine müsaade edilmesini Fransa-
k ludur. Fa'kat kahramanları kor· dan da istemiştir. Mareşal Pe -
S lıtırnaı. Bunlar tel.Mi edilecektir. ten'in bu isteğe muhalif olduğu 
?ı ıkı durumız. Yeni Y:unanbta - zaımodilmektedir. Mareşale göre 
ç~~~.~k.kı muhafaza edilecektir. böyle bir talebin kabulü İngiliz-
~ılrn u bizim haklarımız k~nla .ya- lerce hasmane bir hareket telakki 

.. ıştır. Emin olunuz kı, milli edil~ektir. 
gu~un parlak güneşi doğmakta AFRİKA CEPHESİNDE 
~1~i~cekt!ir.• 
5o F'fRKA.YA KARŞI YAPILAN İngilizler 19-20 nisan gecesi Bar· 

'MUHAREBE diya civarına aSker çıkarmışlar-
~~ dır. Bu ıkıt'anın yazifesi mühim 

"' oyterin ısiyast muharriri di -
.ror iki: cA.lınanlarm, askeri mu- bir köprü ile ihtiyat malzeme do· 
l'affakiyete rajımen, hedeflerine ki bir depoyu "Ye aahil muhafaza· 
\'<ık daha yakınlaştıklan -söylene- sına ımahsus topları azamt de19 -
ltıez. Ahnanyanm müeadele ettiği cede tahrip etmekti. Köprü ber-

~as düşman, İngilteredir. Yuna- bava edilmiştir. Düşman ıçın 
ltistanın istilası İngilteryi za - çdlt kıymetli bir ganimet teşkil 
~fiatanıyacağı gi>i, Alımanyayı da edecek olan depo ise ateşe veril-
<\\l\·vtledir.mez. m.iştir. Mevcut dört sahil batar-
ın A~.rnanıarın bu cephede cIOrdü yası da işe yaramaz bir hale ge-
dı~to~lü asgari 25 fırkaları var - tirilmiştir. 
l ·. Italyan kuvvetleri (le tıemen Habeşistanda lttalyan lrnvayı. 
'tı.Ytı.i. ttıiktandadır. Halbu1ci Yu - külliyesi dağlık Dcıssie mıntaka -
?nan - İngiliz kuvvetler.inin mec- sında el'an mukavemete devam 

uu bunun çok dunünde idi. Ba- etmektedir. 
~ ~~~~-.~~~~~--".~~-

li ARP VAZiYETi 
Sitıd (1 tnct sayfMlan deV2Ull) 
llıc)c~ ~erlediklerini haber ver
ilet· edir. Bitaraf bir muhakeme 

ıce · tıla sınde bu tebliğlerden çı.ka-
ca)( '" i . .. 1 lab:,. ..az 1et ve netice şoy cı o-
r'I': 

- l) .reni§ehir ovasını geçen Al-
aıı k t' t ·ı· le 1 aları sağ cenahta ngı ız 
tı\·\etı · ' · k ıi) erıııe karşı sıklet mer e· 

..... et·"e Yenişehir _ Llmya istika-
·•ıe •n.d • 
lrı 'li e taarruza devam etmış, 
da.gı aleri Termopil geçidine ka· 
il r cekiinıiye mecbur ebniştir. 

tltada d" t . , 1 ti~. un ngıhz artçı anna ye. 
~, ~ş olan Alman ileri k.ıt'alan
U n Uliin İngiliz müdafaa mevzii 
sıe tlı1lJıarebe lemaSlllda buluııma· 
.. Çok nınhtemeldir. Bis evvelki 
,, aııtar . 
- tnıızda Almanların damı.a -e\' .. 
.. ııuı sat cenahına ve merkez-

e İnciliz • Yunan kuvvetlerinin 
•rası. . 
lar ıstıkametinde 7arma taarruz-
&ol 1 Yapacaklarını nrit görmüş, 
• cenahta bulunan Yunan ordu
tilln~n s~r'atle geri alınmasını ile-

surnıuş, ea müsait müdafaa 
~evzıj olarak da Lamya körfezi • 
ıe~pakto, veya Livad~ a hattının 

Öcılrnesini muvafık görmüştük. 
Ylc anlaşılıyor ki İngiliz ve Ya

llaı· kuvvetleri artak iki gnıpa 
~"'$rılmışttr ve Umya körfezi • 

a, Paktos veya Livadya hattını 
:btı.k Yalnız İngiJiz kuvvetleri tu

ılecektir. 
2) Tırhalayı cenaba geçen Al

~aıı ku,·vetlerl, İngiliz • Yunan 
b ll~' etleri arasına taarruz etmiş, 

1l cenahta buhınnn İnrrili:ı kuv· 
\·etleri C" • t•k ·" d k' I" .!DUp ıs ı ametın e çe ı-
ınce Almanlar için Yuna• sağ ce
nahı acık kalınıştır. Btından soara 
"-lıııan k t' ı · 

b 
ı a arı sıklet merkezı ce-

nu u c h 4r ena ta olmak iinr~ Yanya -
nı ~: hattına doğru ilerlemiı, şi-

a e lt:ılyan ordularıııın cephe 

1 

taarruzları karşısında muntacam 
ve fakat arazi müşkülatı dolayı
sile çok ağır çekilen Yunan kuv
vetlerinin Pindos dağlarında ge
rilerini kuşatnuı.ğ!l muvaffak ol
muştur. Bunun neticesi olarak E
pir ve Pindo1 mıntakasında Yu
nan ordusu şimal, şark ve kısmen 
cenuptan sarılmı~ vaziyette kal
mıştır. Yani evvelce tahmin etti· 
fim;z tehlike tamamile başgöster
miştir. Artık ayrı ve ihata edilmit 
vaziyete düşen Yunan ordusunun 
ecnuba çekilmek veya Adriyatik
ten gemilere binmek saretile pek 
u kısmı kurtulabilir. Yunan or-
dusu kaJınmaııca son bir mub· 
vemetten sonra mağl'1p ve esir 

olacakbr. 
Bizim kanaatimize göre bu ifte . 

bir sevk ve idare hatası vardır. 
Bidavcttcnberi Alman taarru:zla
rırH.; sıklet merkezine karşı dur-
nıağa mecbur kalacak sağ cenah 
daima mihver bilinecek, sol ce
nahta bulunan Yunan ordusunun 
müdafaa. oyalama ve ihtiyari ric'at 
hareketleri bu esasa göre ~·apıla
caktı. Sağ cenahta bulunan İn~liz 
kuvvetleri 4-5 günde 106-150 kile
metre geri çekilirken sol cena•ta 
yolsuz ve dağlık arazide bulunan 
Yunan kuvvetleri bu kadar çabuk 
çekiJeıneılerdi. Bu düşünce iledir 
ki biz bidayettenberi Yunan ordu-
sunun ger alınmasınJ, Arnavut
lukta arazi terkinin sev~lcey~I 
bir ebemmiyeti olmıyacagı.?ı, bı
likis derinliğine oynak mudafaa 
yapmak için çekilnıeni?. lü~~lu 
olduğuau ileri .sürmüştu.~ Mud~
faa cephesi bida> tte ~ınıale de· 
nüktü; bundaa sonra ~ephe t~t
makta esas şimali şarkıye tiogru 
deiil, iİmali ıarhi~·e değrn olara.k 

Almanlar ken 
di askerlerini 

topa tutmuşlar 
Kahire 24 (A.A.) - lngilizl-er 

halen, Sollum ve Tobruk mınta
kalarıııda mahalli taarruz hare -
ketlerınde ihk teşebbüsü ele alımı .. 
bulunmaktadır. 

Pazartesi salıya 'bağlıyan gece 
yapılan Tobruk hurucu çok ~ -
yanı memnuniyet olınuştur. Öğ -
renildiğine göre, düşman, bu hu
ruç hareketinden sonra Tobnık'a 
getirilmekte olan 400 !kişiden mü
rekkep bir esir grupunu, 'bizzat 
kendi aSkerlerini [bombardııman 

e~iştir. Bu salı gecesi hurucu, ya
pılan ·birçok huruçların en so -
nuncusudur. Bu huruçlar esna -
sında, ekserisi İtalyan olmak ü
zere 1500 esir alınmıştır 

Habeşistanda, Adisa'babada İm
parator Haile Selfısiye'nin avdeti 
için hazırlı:klara devam cdiLmek
tecUr. 

+ Budapeşte, 24 (A.A.) - Hariciye 
Nazırı Bardossi, Macarlstanın harid 
siyaseti hakkında bugiln Mecliste be
yanatta bulunacaktır. 

Trablasa 
bombardıman 

(1 inci sayfadaa devam) 

muvaCfaldyetle neticelenen bu 
hücum hakkında tafsilat vermek
tedir. Di~·or ki: 

ttBir kaCileye refakat etmek va
zifesini yaptktaıı s-0ura filomuz 
Trabhısgarbın bombardıman e
dilmesi emrini aldı. Trablusa gi
derken gemilerimiz Sicilyadan ağ
lebi ihtimal Bingaziye gitmekte 
olan üç ağır düşman tayyaresi gör
dü. Az :sonra ufuktan iki bombar· 
dıman tayyaresi göründü. Bunlar 
kıtaat nakline mahsus Yunkers 82 
tayyareleri idi 

Donanma tayyareleri derhal hü
cuma geçti. Muharebe uzak bir 
mesafede oldu. Safahatını takip 
edemedim. Fakat sonradan dört 
Yunkersin düşürüldüğünü, bizim· 
kilerin bir tayyare kaybettikleri
ni öğrendim. Cumartesi akşamı i
di. Gece olunca, ertesi sabahki 
bombardıman için hazırbklanmızı 
yapmağa başladık. Filomuz, o ge
ce tayyarelerimiz tarafından şid
detle bombardıman edilmiş olan 
Tra blusa yaklafh. 

Ertesi sabah saat 5 de filomu
zun gemileri, liman önünden ge
çerek 25 dakika salvolarım Trab
lusa bosalttılar. Ancak 25 dakika 
sonradı; ki, İtalyanlar şiddetli bir 
hava dafi ateşine başladılar. Bun
dan sonra gemilerimiz tekrar li
manın önünden geçti ve yeniden 
25 dakika bombardmıan etti. Trab
lusu geniş bir duman kaplamıştı. 
Bir gemi, tek başına Trablusa 150 
ton mermi attı. 

Gemilerimiz döniişte.. bir çok 
defa düşman tayyarelerinin mu
vaffakiyctsiz hücumlarına uğradı. 
Bir İtalyan tayyaresi düşüri.ildil. 
Bir Alman tayyaresi inmeğc mec
bur edildi. Avcılanmı:ı iiç Alman 
bombardıman tayyaresine hücum 
ederek, birini tahrip ettiler. 

tı. Bunun için de Yunan ordusunu 
sür'atle geri çekmek üızımdı; çe
kilme hesabında, yolSllz ve dağlık 
arazı müşkülatı hesaba kaWma
bydL 

Dün sabaht.anberi yüzümüz gül
müyordu. İçimizde yapılmuı 
mümkün olan bir işin yapılama
ması endişesi vardı; bir sevk ve 
idare hatası uğruna fena vaziyete 
düşmüş olan kahraman Yunan or
dusu için acı dı.yduk. Bundaa son-

ra ne olacak?. 
1) Cenupta ayrı bir grup halin

de kalan İngiliz ordusu, bir Nor
veç harekatına düşmemek için 
Liınya körfezi - I,ivadya hattını 
tutacaktır. Atina istikametinde 
müdafaaya devam etmesi muhte
meldir. 
2) Şimalde ayn bir grupu kalaa 

Yunan ordusu da tamamile e.ir 
olmamak için baza luslmlarile ce
ırnba ve Adriyatik sahillerine çe-

SON 

aAKİKA 

w DDID tebllll Eplr 
ordusunun neden 
teslim olda(taaa 

izall ediyor 
(1 lncl sayfadan devam) 

bir çekilme yapmaklığ11nızı icap 
ettirmiştir. 

Alman motörlü vasıtalarının 
Manastırdan cenuba doğru yaptık
ları seri ileri hareketi ve Arnavut
hık cephemizin sol cenahuıın baş· 
lıca ric'at ) olunun kapatılması bu
rada bulunan kuvvetlerimizi dağ· 
hk mıntakaya teveccüh etmeğe 
mecbur etmiş ve bu ınıntakada 
çekilme hareketi ,.e iasenin temi
mini meşkUk bir hal almıştır. 

Epirde bulunan ordumuzun son 
dakikaya kadar iki misli İtalyan 
kuvvetine muzafferane karşı ko· 
yan başlıca kuvvetleri de umumi 
çekilme hareketine iştirak etmiş
lerdir. Bu harekat, İtah an kuvvet
lerinin anudano hiicumuna rağ 
men intizam içinde tahakkuk etti
rilmiştir Kuvvetll'rimiıı bir çok 
defa mukabil hü('llmlar yapmı lar 
ve lıatta diişmandan esir bile al
mışlardır. 

Diğer taraftan iz'ac edilmeksi· 
zin ric'at etmekte olan kıtaatımızı 
ve gerimizi vuran mihverin bol 
ha,Ta kuvvetleri Arna\·utluk ccp
hcsi.ı:ıdeki Yunan kuv,•etlerinin 
gayriınusavi Alman ve İtalvan 
kuvvetlerine karşı mücadeleye 
de,·ammı giiçle tirmiş ve 20 nisan 
akşamı ~,ıkarıda zikredilen kuv
vetlerimizin Alman kuvvetlerine 
tc>limini intaç etmiştir. Bu kuv
vetlerin teşlim oldukları ana ka
dar İtalyan kuvvetleri Yunan top
raklarnıa girmeğe 'lnuvaffak ola
mamışlar ve kuvvetlerimiz tara
fından Arnavutlukta durdurul
mııslardır. , ....... ·---"""' 
Pire bombardımanı 

(1 lno.1 sa.yf:W.1.n devam) 
Korent mıntakasına da bom

balar atılrııq ise de, ölü ve 
hasar yoktur. Teb mıntaka
.sına ve Milas adasına da bom
balar atılmıştır. Alman tay· 
yareleri Loryon'da bir Türk 
Jilebini muvaff tıkiyetsiz bom
bardıman etmi§le-rdir. 

lagUtereye verilen 
tanareıer 

(1 lncl ııayfadan devam) 

uçuşlarda bir tayyare kaybohnuş
tur. Hava yolile teslimat usulünü 
ıslah etmekteyiz.• 

Nazır, bombardıman ve avcı 
tıayyareler.i imalatının gittikçe 
artm:lkta olduğunu söylemiştir. 
Mart ayındaki tayyare endüstrisi 
randımanunız geçen seneki mart 
ayından iki buçUk defa dil.ha U2:
ladır. • 
Nazır demiştir ki: 
c- Alman tayyareleri, tay -

yare ıimalat merkezlerimize ulaş
mak istiyor. Biz bu merkezleri 
muhtelif 42 mıntakada bulundu
ruyoruz. Düşman her merkeze va
rabi1mak için 42 muhtelif mınta-
kıanm tesisatına hücuma mecbur-
dur.• . 

Samsun ve Sivasa 
gidecekler 

(1 lac1 ~aclaa 4ieT&m) 
buriyet olduğu tesbit edilecelder ka
"'11Jlrala alınacaktır. 

Diğer taraftan vllllyette halka veri· 
lecek parasız vapur ve tren bileUerl
nJn hazırlanması tamamlanmı:;, kay
maknmlıldara gönderilmlştir. Bu sa
bahtan itibaren sevkedlfo~klerln mm
takalara göre listelerinin hazırlanma
sına baŞlanmıştır. Bu listeler hazırlan
dık9a nakliyat komisyonuna gönderi
lecek ve komisyon da bu llstclerdeltl 
miktaı·:ı göre derhal vesait temin ede
C<'klerdlr. 

68 yaşında bir ih~ 
tiyar yokuştan 

yuvarlandı 
Jtilerek kurtulınr.; ı çnP•~a•·akhr. Cihangirde Yeniyuva mahallesinde 
Yunan ordusu ) orgundur, karşı- 20 numanıd" ot ırrn Yunan tebaa<-ın-

dan 68 y.ışınn::ı Sıır n 1 Kumb~r·ıcı
sıadaki kun•cllcı- o kadar çoktur lar :YOkuşund. n ' ı.- vıp 
ki soa bi rdc.>fa kahramanca mu- <1üşnıliş ve tehlikclı .. un ttl' yaralan-
kavemet göstermesi az muhtemel- mı~tır. 

dir. 1 
3) TerJHopil geçidinde İngiliz or- Fazla rakının sonu 

dusile tekrar muharebeye tutuşan •t 
A · · t'k Oıi •' vd uçyıldıı. mahalle inde o-

Alman ordusunun tına 1s ı nme- t F 'h ı b' . . ur~n n e ır • bır ı 

tiade t arruzun~ . şıddetle devam • haldı> evıne derkHI du u \•e bllll 1 
etmesi beklenebılır. 1aşlara c: .ııak yaralanmı, •ır. ı 

DÖNÜM 
NOKTASI 

(Başmakaldcn Devam) 
lcrt'asına tam hakimi) et ile Akde
nizde, Afrikada harbin birinci ve 
nihai safhasını başarmak teşebbü
~unü tercih cdecef.oini ık sık teh
raz ettirmiştik. 
Alınanyanın 1941 yılı içindeki 

biitün hareketleri bu görüş ve 
noktai nazarımıza hak kazandır
mı!jtır. 

İtalyanın harbe girişincleki 
maksatları başarmak rolünü de 
üzerine alan Almanya; Balkanlar
da da kıt'aya hkimiyet tasavvu
runu birinci plana alarak harbi 
avni zamanda Akdenize ve Şimali 
Afrikaya sirayet ettirmiştir. Şi
mali Afrikada ,.e l\fı ar istikame
tindeki ilk baskın muvaffak ol
maımştır. Almanya Cebclüttarık 
ve Süveyşi ele gc~irdiği ve bu 
maksatla Şimali Afrika İspanyol 
ve Fransız miisteınlekd(•rinden 
istifadeyi temin ettiği tnkdirde; 
Akdenizdeki lngiliz hakimiyetini 
~,-lmnş ve A'·rupayı lııgiliz tema· 
"ından tamamilc tecrit etmiye 
muvn!Cak olmuş olacağ"u hesap 
etmektedir. 

Şimali Afrika, Cebelüttarık ve 
Si.ivcyşi ele geçiren Almanya için; 
rahat ve serbest şekil<le aktaraca
ğı motörize tümen ve kıt'alarla 
Afrika kıt'aı;ınm iizerinde ciddi 
harpler vermek. hakimiyet tesis 
eylemek ve Afrikayı kamilen A· 
rap şihihceziresini, Irak petrolle
rini Almanya ve İtalyanın sömür
gesi haline sokmak da hesap için
de bulunan gayedir. 

Ancak, Almanyanın bu planı 
başarması: elindeki hayat ve ma
den m.addelerinin stokuna bağlı
dır. Şark ve ~arptan ayn ayrı \&

ya bir kıskaç hnlinde şark ve 
garptan. a ·ni zamanda böyle ge
ni ölcüdc bir taarruza girişmek, 
biç sii~hesiz bnşnrılınası kolay bir 
tesebhüs olnııyacuktır. Çok çetin, 
knnh ve uzun boğu~maJarı, muaz· 
zam miktarda harp m:ılzcmes.nin 
sarfını icap ettirecek böyle bir 
miicadelede, eğer Almanya iste
dit:,ri miktarda ve en l>a§ta petrol, 
benzin, yağ. mazot ve tayyare i
mali malzemesine sahip değil,e; 
bu takdirde bu yoldaki tn~avvu
runu iz'aç mahiyetinde de~nm et
tirerek havat ve maden maddesini 
aramak ve bulmftk ihtiyacına dü
şebllir. Bütiin hu vazi~·ctler sara
hatle bilinmediği içindir ki; Al
manyanm yeniden inkişaf edet'ek 
olan hareket ve tııamız pliinmıa 
hangi istikamette ve hangi hedef 
ü7.erinde inkişaf edet"eği mnlfım 

değildir. Bu itibarla, Avrupa har
bini en kat'i \'e hayati inkişaf snf
balanmn eşiğinde ve bir döniim 
noktası içinde terakki etmemenin 
imkanı yoktur. Ancak, bu intizar 
devresinin çok slirmiyeceği '\'e ni-
hayet mayıs ortalarına kadar Al
nıanYanın tnarruz istikametinin 
kat'i şekilde anlaşılacağı asiknrdır. 

Şimdiki halde, Alınan) a lıem 

şarkta, hem garpta faaldir ve 
diplomatik taarruzlar peşindedir; 
fakat. ncı;cdc ve nasıl yeni taar· 
runma inkişaf n istikamet vere
ceği mechuldür. 

Bu yeni inkişaf safiıası bir <>Ürp
riz safha ve sahnesi de olabileeeğl 
için; Almanya ile hudut ve harp 

dışı, bitaraf vaziyet muhafaza e
den devlet ve milletlerin müda
faa tedbirlerini azami sür'at v• 

haurlık gayreti içinde arttırmala
n da elbette kl asla haksız obnı
yan yerinde t.ir ihtiyat ve teyak· 
bz tedbiridir. 

F.TEM iZZET BnltCS 

MABKEMILBBDI 
(3 üncü sahifedQfl. devam) 

attığını söylemişsin. 

- Korktum efendim .. KO! -
kumdan. 
Hakkıyı yakalayan, zaptı im

zalayan ve Hakkının ifadesina a
lan polis memurları şahit olarak 
dinlen}J.diler. Nasıl yakalandığım 
paraların üzerinde nasıl bulun -
duğunu anlattılar ve itiraf etti
ğini de söyl~diler. 

Mahkeme Hal&ının inka!'ına 

rağmen suçunu sabit gördü .. Se- j 
kiz ay hapse mahlküm etb ve tev
kifine karar ve!'di. Hakkı kapının 
önünde te\•kif ım;izeldceresinin 

kesilrnrsini beklerken: 
-- Şu parayı yiyemeden ya'kala

ls mp kod"se rı:irdi~me yam~~m. 
Hiç olm:ı7~a iiı; h~ş yüz JiraHnı 
yesevd'ın, yü=eğiım yanmıyach...Jc

tı. di' ordu. 

ZA d - İstanbul Tıp Fakiliesinden 
&lnuş , lduğum 81 IP. numr.ralı nlnt
yei cilzdanımı .t.ay1 ettım. Yenisıni a
lacagıındaa eskiahıiı h .. kmiı •ok~ır. 

Kam~eıtin A.!lı'TŞ 

;, - SOR T&LGKAF - Z• lllll&a' Dm 

Barll Vı Caaallü Tılrllıaa 

Bilen idam olunur 
Yazan: M. ATU Tefrika No. 62 

Her ihtimale karşı elimi tabaTt' 
canın bulund;uğu cehime soktum.ı 

Tuhwni o esnada birdenbire ce
binden saatini çıkarıp ibaktı. Sonra 
tel~la ~züme bakarak: 

- Affedersiniz ,sizinle artık a
çıkça konuşmak zamanı geldi!. 

Dedi. 
Ben japonun böyle saatine ba

karak, sanki evvelce kararlaştınl
mış bir plana göre hareket ediyor
muşcasına söze ibaşladığını görün
ce, ibirdenbire, irkildim. Her tür
lü ihtimale karşı elimi, hemen 
gayriihti) nri bir hareketle ve ıı
sulca tabancamın bulunduğu ce
lbime soktum. Kurnaz japonun bu
nu farkedip etmediğini bilmiyo
rum. Çünkü, benım bu hareketi
mi farketUğine dnır ylizilnde hiç 
bir değişıklik olmamıştı. 

Yalnız şişkin dudaklarında o 
takma diş gibi duran 'e hiç ek
silmiyen sahte teb ssumü ~irden
bire silinmiş, jap n ımdi f evka
lade ağtr bir ciddı • t takınmıştı. 

- Evot, müsaade edersenız. a
çık konuşmak zamanı geldi!. 

Diye tekrarladı. 
- Fakat, Bay Tuhumi, benim 

de demindenberi bek1ediğım bu!. 
Asıl ziynretinizin sebebini pek 
çok merak ettiğime eının olunuz!. 

Dedim. 
'f.uhumi o vakit kısa ve bodur 

parmaklarını yüzüme doğru u
zattı: 

- Aziz ve rnı.ıhterem dostum!. 
dedi. Söyliyeceklerim ib<.>lkl garip 
bir sürpr·z gıbi gelecek!. Fakat, 
nasıl ki, Varşovava ilk geldığiniz 
gün söylediklerime de evvcla iti
mat etmemiş, fakat sonradan şüp
hesiz hakikati sôylı?miş olduğumu 
anlamış iseniz, yine ayni şekilde 
hakikati size ıbildirdiğıme emin o
lunuz!. Vak•a, benım size niçin 
hakikati söylediğimi nayretle te
lakki edersiniz!. O cihet, benim 
hilcceğim cihettir!. 

- Böyle bir ciheti size sormu
yorum Bay Tuhumi!. Diye jap<>
nun sözünü ke5tim. 

O başım sert bir tavırla salladı: 
- Hayır .. Muhterem müsaade

nize güvenerek, her :ihtimali lııo
nuşuyorum!. dedl 

Sonra, gözlükleri altından ga
yet garip bir şekilde parlıyan göz. 
lerini yüzüme dikerek: 

- Aziz ve muhterem dostumf 
diye ilave etti. Ben sizin Varşova
dan, memleketinize veya her ne
reye gitmek arzusunda olursanız 
olunuz. Herhangi bir mahalle ha
reket edebileceğinizi ümit etmi
yorum!. Zira gayet tehlikeli gün
lere pek yakın bulunuyoruz!. Av
rupa müthiş surette karışacaktır!. 
Öyle zannediyorum ki siz Varşo
vadan dahi çıkmıya vakit ibula
mıyacaksıruz. 

Gülümsemeye başladım. 
- Muhterem Bay Tuhumi de

dim. Hakikati söyliyeceğinizi ve 
hiç şüphesiz samimi olacağınızı te
min ederek söze başladınız!. Fa
kat görüyorum ki ya hareket e
deceğim yeri anlamak veya beni 
müthiş bir surette ürkütmek için 
evvela garip kehaneUerde bulun
mıya başladınız!. 

Tuhumi sert bir el hareketile. 
ilk defa o sahte ve uysal nezake
tinden sıyrılarak, sözümü kesti: 

- Hiç kehanet değil!. dedi. Sizi 
temin ederim ki çok vahim ve na
zik günlerin arifesindeyiz. Hiç 
kimse ne olacağım bilmiyor!. Ma
amafih, pek fena günlerin zanne
dildiğinden daha önce başlıyaca
ğına da hiç şüphe yoktur!. Bww 
sizi tehdit makamında değil, için
de bulunduğumuz Anı izah edebil
mek içm söylüyorum!. Onun için
dir ki size kat't tekliflerde bulun
mak istiyorum!. 

- Ne gibi, Bay Tuhumi?. 
- Gayet basit, muhterem dos-

tum!. Mademki Varşovadan çık
mıya vakit veya imkfuıı bulamı
yacaksımz ve mademki muhterem 
arkadaşınız Ba} an Anna, artık 
kanaat gctirdiğinizeo şüphe etme
diğim büyük tehlikelere maruz-
dur, şüphesizdir ki siz muhterem 
v~ sevimli Bayan Annayı bir an 
evvel bu tehlikeden ic-...,rtıı.rma-k 

için teşeıbbüs !erde ~t 1 ~ırac.'a ksınız! 
Yani, elemek l'<lı•rım kı, onu yeni 
ibir cpera.sy<ım: t:.lı: tııtacak ıııız! 

Şimdi böyle bir n 'r 
bile, ergeç. buna le 
nıreb"...lTiyPtındesinız, 

·1 mı .. 
- Old>ilır. Ba\' Tıı .. nml1 V~ 

levki sizin dediğiniz giobi da .. 
ihi ıol.sa Bayan Annanın bu ameli
yat mesele veya tehlikesinin sm 
ne cilıettea alakadar ettiğini n
lıyam.ıyorum!. 

Tuhumi sert sert yüzüme bak .. 
rak: 

- Bunu anlıyacaksmız!. dedi. 
Yalnız, lutfe.n, müsaade ıbabş bu
yurunuz da maksadımı evveli si
ze izah edeyim!. Ondan sonra sual 
veya mütaleanızı ibildirini:ı!. 

- Pekala, onu da kabul ede
liın, Bay Tuhumi!. E\·et, bu tah
minlerde bulunmaktan maksadı• 
nız?. 

- Maksadım şudur: Sizi bu 
tehlikeden kurtarmayı ve her 
turlü külfete katlanmasına mey
dan bırakın mayı arzu ediyorum!. 
Münasip görecek olursanız, Mat
mazel Annan n derhal yarın be
nim göstereceğim emin bır klinik
te ameliyat edilmesıni üzerime al
mayı size teklif ederim!. Buna 
mukabil, yani operasy-0n netice
sınde Bayan Annanın bugün a
pandi9it nahiyesinde taşımakta ol
duğu madenin - ki size tehli:keden 

CArtruı va.r) 

Balkanlarda 
Vaziyete Bakış 

(1 lnel sayfa.dan devam) 
cEpir ordusunun benim, Başkuman

danın ve hfikCımetimln haberi olma
dan düşmanla mütareke unzalamasına 
saik olan hakiki ebeplcrı daha bilmi· 
yoruz. Bu fiil, milletm, Kralın ve bükA
metin her nzmlnl hiç bir suret.le takyit 
etmez. Milletın, Kralın ve bükQmetia 
her azmi kalan kuvvetlerle mlllJ men
faatlerimizi sıyanet için milcade1qe 
devamdır.> 
Diğer taraftan Yunan Ba~ekili Su

deros't.a bir beyanname neşrederek. 
Kralın beyannamesinde olduğu gibi, 
mücadele7e devam edileceğini teyit 
etmiştir. 

CEPHEDE MUKAVEMET 
DEVAM EDİYC' ! 

Kahlreden bildirildibtine göre, İngi
lizlerin sol cenahındaki esas Yunan 
ordusu jyi dayanmaktadır. 

Almanlar şimdi mfinakalelerlnde 
mil$kWAta maruz bulunmaktadırlar. 
Ci1nkO iaşe hatlan haRnı utramıstır. 
Almanların flddetlJ iler'.1e7iş!nde görü
len ğırlaşma, bununla izah edilmekte
dir. Bu alırlaıma do~yıslyle İmpara
torluk kuvvetleri daha müsait ıartıar 
altında yeni hatlarına yerleşm!Jtfr. 

Almanlann zaylab son derece afır
dır. MOltecllerin anlattığına göre, Ro
mnnyaya geri çekilen bır Alman nrtır
lı fırkası insaa ve malzemece yUzde 
65 7.Byiat vermişUr. 

Epir odusunun teslim olmasının Yu
nan kuvvetlerinin kuvayı lrlllliyesine 
tesir etmediği zannedılmektedir. Al
man tazyikinin .gevşemesi İngllzlere 
yeni me\"Zflerlni tanin etmek imkAnnu 
vermiştir. Lakin bu molanın devaa 
edeceği tahmhı edilmemektedir. Yu
nan kıt'alnrınm da muharebeye de
vam f'deceklerlnf gösteren fimit verici 
sebepler vardır. 
-~ 

Sovyet kıt' ala
n Uzak Şark

tan çekildi 
Stokholm, M (A.A.) - Böyter: De

mokraten pzetıesinin Berliıı mubablrl 
di;yor ki: 

Berlinde 6irenildiğine göre, SoY
~ kıt'alarmın Uzak Şarktan çeki}. 
dtklerl bakkmda bir Japon membam
dan verilen ILaberw teeyyüt etmekte
dir. 

laglllz doaıama
mnda yeni bir zırldr 

Londra 24 (A.A.)- İngiliz do
na•ması 35,060 tonluk •Prens Do
gah isminde yeni bir zırhlı ile 
kuvvetlendirilmiştir. 

Teni ltlr tanare topa 
Nevyork. M (A.A.) - Kraysler 

Fabrikalan Mildu lfiğu, f brik ların 
7 k•nda, bahriyeye en~up 40 mili
met c lk tayy:ırc toplan 1 l b ş-
117 gını bildırmiştır. Bu top' rdan 
ayda 900 ume i!l"al cdılebılccektir P1-
k~ bomb.trdıınan •ayyarelc. ıne ..cıır11ı, 
bu tc..plar en tyı müdn!ııa opu o cak
tır. 

-o----

~nl'fersl•"~e 
imtihanlar 

l'n t niver 
1lrır n::ı baş

ıı. :::~ .. r· • e iı..t :.t Fa· 
e! mel erine 'arın ve 

p-ııaı tes~ gü.r.u d vam Jlunacak· 
tır. 
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Bu haber hayıra alamet değil, acaba elçi
lerimizi mahbus mu tutacaklar ? 

- Maamafih, Turgudun donan
aıada oluşu, bizim, yani mahdut 
bir kısmı J.nsanlarµı lwrlulmsaını 
da i.mkin içine alınış bulunuyor. 

- Nasıl? 

- Turgudun karakteri malum .• 
Kendisine sığınanlan af ve hima
ye eder. Benim ümidim, tek ü
midim de bu .. 'l\ırguda iltica et
mek! 

- Nasıl? Bu olmıyacak bir iş .. 
- Olur .• Ben zemini de hazırla-

oimı.. o,,. bir mektup yazayım .• 
Kendimi ve seni tanıtayım .. Ba
bamın bütün ısrarımıza, yalva -
nşımıza rağmen ~hir ha!kırun ve 
eskerleria arzusu bilAfına bır!"be 
giriştipıi söyliyeyim .. Masum hal
ka eza eıtilmemesini söyliyeyim. 
GöreceUin denizlerin hür bava -
sıoclıı ,.mız iıısan faziletini duya
rak ya~ olan bu namdar Türk 
kahra.ınmı ricamıza hürmet gös • 
ıe.recektiri 

Alfiyei bidayette buna razı ol-
111adı. .. Anjelli, ı:enç subaya ümit 
ftrecek söı: ye hareketlerle yarım 
aat anbıttt. Muhafız zabiti ikna 
etti .. Yazdığı meolctubu ona verdi .. 
Gece sular kararınca Alfiyeri giz
lice bir ka)'lkla Türk donanmasına 
gidecek, mektubu Turguda vere -
cekti. lıWvllfakate mukabil sevgi -
llııiııin alnından öpmek mükafa -
tına da k:avu$llll Alfiyeri mektubu 
aldıktan 80llra cttlıce saraydan çık
tı. Kendi muhafız dairesine geldi. 
Akşamın ohnasını beklemeğe ko -
,WOu .. 

T rablus'un zaptı 
TUBıGUDUN TABtYESt 
MUVAFFAK OLMUŞTU •. 

Hadım Murat ağanın yanma 
Hasan ıt.elle gibi acar reislerinden 
bırini kattıktan sonra Turgut biz
... t Sinan p~ baştardesinde 
,ehrin üzerine beyaz bayrak çe
kilmeain.i beltliyor, arada bir ~ap
tan paşanın: 

- Nerede kaldı tuzwn bu Mu
ntla arkadaşlan.. Tez dönmele· 
rini de H:ıden tenbihlemiştim •. 
Acep bilmezler mi iti beklemek 
«leş üzerinde dumıakla birdir! 

Gibi cümlelerine münasip ce -
vaplar veriyor kah: 

- Ufacık bir palanga değil bu 
paşa .. Koca bir eyaletin teslim e
dilmesi de dakikaların işi olamaz 
,a .. 

Diyor, kah: 
- Bır taraftan da hazırlıklara 

başlasak paşa .. Murat ağanın ge· 
-ciktiğine bakılırsa bu işte bir kurt 
yeniği var. Sonu pahalıya mal ol
mamak için hazırlıklı bulunsak! 

Kwnandası gemilerde tarar -
lanırken düşmanın üçüncü defa 
yaptığı top ateşi altında demirle
rini tarıyan ön hattaki sefineler 
toplarını Trablusa çevirmişler, 
dümanı basmışlardı. 
Asırlardanberi sükfınete alış -

mış olan Trablus limanı deh~et 
havasına büründü .. Sahilden a -
lıeşlcnen düşman toplarının men
zili dışına çıkınca, Osmanlı harp 
gemileri hep birden ateşlerini 
Trablusa tevdh ettiler .. 

Şehirde bir ana, baba günü bıl§ 
gOO!erıdi .• Türk toplarının hem 
menzilleri uzun hem çapları bü
yüktü. Binaenaleyh sahilden ya
pılan ilk ateş baskmının donan -
maya pek zarar vermeyişine kar
ıılık, donanmadan Trablusa tev
cih olunan ateş şehrin iskele kıs
mını çabucak tahrip eylemişti .. 

Şehri boşaltan halk, çöle, vaha
lara doğru kaçerken bir ağızdan 
bu hadisenin müsebbibine söğü
yorlar, şövalye Kardiniye çeşitli 
küfürler ve lanetler yağdırıyor
Jaı.dı .. 

İlk salvoların nihayetinde, dU,
manın bu üstün ateş kudreti kar
f!Sında {pes) edeceğini ve teslim 
bayrağını kaldıracağını uman 
Kaptan paşa boşuna beklemişti., 
Sahilde hiç de buna del81et ede
cıek bir işaret görünmüyor, bil!
ltis düşman anudane bir muka -
nmetle hali. toplarla mukabe -
leye uğraşıyordu. 

l•tanbal Komutanlığı Sa
tınalma Komiayona 

lltinlwı 

Pazarlık JÜJlÜ talibi çıkmıyan •3000> 
Clyim be;rlir ve 2250 giyim k•tır nalı
nın yeniden pazarlıtı 25.4.941 ıünU 
aaat 11 de yapllacaktır. 

Sartnames.i hergün komisyonda &ö
rülebilir. Muhammen bedeU 4350 lıra 

olup lı:at'I teminatı 152 lira 50 kuruş
tur. İsteklilerin belli JÜJl ve saatte 
Fındıklıda satın alma komisyonuna 
eelmelerl. (3129) 

+ 
1340 lı:Ilo valvalln yalı 2/5/941 rıı

nü aa.at 11 de pazarlıkla satın alına

caktır. Muhammen bedeli 3613 lira 80 
kuruştur. Şartnamesi her gün komis-
7onda ıörülebillr. İstcklilcrı belli 
C'(ln ve ıaatte Fındıklıda satın alına 
k.omiayonuna ıelmeleri. c.3181> 

Jf. 
17.4.941 rünü yapılan pazarlıkta ta

libi çıkmıyan 46 kalem güvercinlilt 
malzemesi 30.4.941 günü saat 11 de 
pazarlıkla alınacaktır. Muhammen be
deli 4395 lira olup knt'i teıninatı 656 
lira 25 kuruştur. Şartnamesl her ılln 
komb:)'onda görülebilir. İsteklilerin 
belli ıün ve saatti" Fındıklıda aatm al
ma k.omin"onuna t:elmelerl. c3181> 

Anadolu Anonim Türk Sigorta 
Şirketinden : 

( Düııki 1ayımu.dan del'am l'e IOD ) 1 , 
2 - Şirket Müdürü ile Fen Müşavl rl veyahut Müdür Muavini veya İkinci 

Mlidürlerden biri veya aalı\hiyettar velı: il (fonde dö puvuar) !ardan biri, 
24 Nisan 1941 

3 - Fen Müşaviri ile Müdür Muavini veya İkinci Müdürlerden biri Teya ıe.oo Proıram, Ye Meınl!!ket Saat 
salfıhiyettar vekil (Foode dö puvuar) !ardan bi.rı tara!ından müştereken imza Ayan. 
edilmiı olnwısı meşruttur. Hayat Sigortalarından maada her nevi sigorta poliçe- 18.03 Müzik: R<ıdyo Caz Orkestrası 
lerıyle her nevi sigorta ücret makbw.lan ve carı muameleltre ve muhabereye (İbrahim Özgür İdaresinde) 

18.40 Müzik: Kadınlar Fasıl Heyeti. 
müteallik evrak şirket müdürü ile :tm müşaviri yeya müdür muavini veya 19.10 Konupna: Seyabat Röportaj-
Utinci müdürlerden biri tarafından münferiden veyahut salfıhiyettar vekJl 
(F ~ onde dö puvuar) !ardan ikul tarafından muştereken imza edilebilir. Bu imza- 19.30 Memloket Saat Ayarı, ve A-
tar $jcilli Ticarette tescil ve alelüsul ll~n edilecektir. Müdjiriln veya Fen Mil- jans HaberlerL 
şavirinin veya Müdür Muavinlerinden veya İkinci Müdürlerden birinin veya- 19.45 KonU$ma~ Ziraat Takvimi. 
hut ilci salA!ıiyettar vekilin mebakim ve devairl resmiye huzurunda 5irketi tem- 19.50 Müzik: Radyo İncesaz HeyeU. 
ail etmeleri makbul ve muteberdir. 20.15 Radyo Gazetesi. 

Madde: 35 - Murakıplara vcrilecekaylıklar, Bankalar ve Devlet Milesse- 20.45 Müzik Şan Resitali - Bayan 
.eleri Memurl3rı nylıklarının tevhit ve teadülü hakktndaki 3659 numaralı kanu- Frieda Böh.rn. Gounod, Schu-
nun 3 üncü maddesinde yazılı hükümler dairesinde tesbit olunur. bert. R. Strauss, joset Marks, 

Made: 48 - Şirketin senelik muame lfıtından ileri gelen satt temettü aşa- jcan Strauss. 
lıda yazılı ı;ekıl ve nisbetltrde aıra ile Jınrnen ihtiyat akçesiııe tefrik ve kıs- 21.00 Müzik: Dinleyici İstekleri. 
men de tevzi edilecektir: 21.30 Konuşma (Sıhhat Saati). 

21.45 Müzik: Radyo ôrkestrası 
A. - % 5 kanunl ihti;rat akçesine, Şd: H. Ferid Alnar) &etho-
B. - Bakiyenin % 5 ti 3659 numaralı kanunun 13 üncü maddesinin cC> ven: Üçüncü Senfoni (Eroica) 

fıkrasındaki atte istinaden 3460 No. h.ı kanunun 42 inci maddesi hükmü mucibin 22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 
oe bir aylık Istihkaklao yekünunu geçmemek 'bere ıirket Müdür. Memur Ye Haberleri; Ziraat, Esham _ 
Müstahdemlerine, Tahvilat, Kambiyo _ Nukut 

C. - % 10 u adi ihtiyat akçesine, Borsası (Fiyat). 
D. - A, B, C fıkralan mucJbince aynlan miktarlardan ıonra kalacak baki- 22.45 Müzık: Cızband (Pi.) 

yeden tediye edilmiş sermayenin % 7 sine tekabül edecek bir miktar birinci !3.25/23.30 Yarınki Progr.ım ve 
temettü hissesi olarak hissedarlara, 0Kaparuş. 

E - - D fıkrasındaki birinci temettü hissesinin tefrikinden ıonra talacakj. -------------
bakiye ucincl klr hissesi olarak yine hissedarlara, 

Madde: 49 - Kırk sekizinci maddenin A, B, C ve D fıkralarına göre yapı
lan tefrik ve tevziden sonra Umumt Hey'et diğer mebaJ!ğin ıevziine mübaşeret 
etmeden evvel tahakkuk eden temettü üzerinden bir miktannın muhassasun
lehl tayin edilerek veya edilmlyerek nyahut sadece sene; atiye hesabatma 
nakledilmelı: suretiyle Meclisi İdarenin teklifi ile fevka!Ade lht!y~t akçesı olarak/ 
t.efrik ve l!razma tarar vereblllr. Hey'etl mezkQre 7ine Mecllsl lda.,,,,in teklill 

Ue bu suretle teşkil edllmiı olan fevka!Ade UıUyat akçelerinln mahalli tahsialni 

A•keri Fabrikalar Sah
nalma Komisyona 

ilanları 

IOO Sand* -e Lovtıa Alın"<!M 
Tahmin edilen bedeli 30.000 lira o

lan 500 sandık teneke levha Askeı1 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü ~erkez 
aatın alma komisyonunca 30.4.941 Çar
ıamba günü saat 14,30 da pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname 1 lira 50 
kuruştur. Muvakkat teminat 2250 lira
dır. Taliplerin mezkftr &ün ve saatte 

Udi1e ....,.a kısmen yeya ldmllen tevziine dahi karar verebilir. 

komisyona müracaatlan. c3124> 

Madde: 50 - Senelik 1811 temettü 48 inci maddede yazılı % 7 birinci te
mettü hlssesiııl itaya kifayet etmeditı takdirde noksanı fevkalMe ihtiyat açke
olnden icap eden meb!Ağ alınmak ıutttile itmam ve ikmal edilir. Marüzziklr 
fevkalade ihtiyat akçelertniıı de öderuniı sermayeye % 7 bırlncı temettU hi<Sesi 
itasına ademi JrifayeU halinde milteakıp senelerde nizamname! dahili mucJbince 
t.emettoattan i1razı muktazl ihtiyat akçealnln tefrlklnden oonra diğer hususat 
için mebalii Uraz edilmeden noksan olaralt ita edllmlı olan ıeneı sabıka blriııcl 
ıemettü hissesi % 7 ye iblAğ edilir. 

Madde: 51 _ Kanuni v~ adl ihtiyat akçeleri 48 inci madde mucibince sene-

1 

lffO Melre Yerli İpek Kamaş Atınaea.lı 
ını: temettülerden müfrez mebal~ terakümQnden teşekkül edecek ve muhte- Tahmin edilen bedeli 15.000 lira o
mel zarar ve masraflara karşılık tutulacak ve işlıu akçelerin miktan ıirket esas lan 5000 metre yerli ipek kumaş As
ııermayeslnln bir misline müsavi bir raddeye balll oldukta artık bu ihtiyat akçe- kerl Fabrikalar Umum Müdürlül!l 
ıert ifraz olunınıyacaktır. Şu kadar ki kanuni ve adi ihtiyat akçeleri aermaye- merkez satın alma komisyonunca 30.4. 
ııJn bir mh!ine baliğ olduktan sonra ondan sarfiyat lcraslyle m1ktan mezkQr 941 Çar;ıamba lilnü saat 15 de pazar-
nlsbetten qatı dllıerae tekrar temettliattan tevlrifat icrasına mübqeret 
olunur. 

Harp 
üzere 

Okuluna havacı subay yetişlirilmek 
sivil liseden mezun olanlann kayıt ve 

kabul şartlan 
1 - Lise olgunluk imtihanını vermiş bulunmalı:. 
2 _ Aldıkları mezuniyet diplomalannd:ıki kanaat notu 111 Ye;ra çok bl 

bulunmak. 
ı - Olııunluk diploma tarlhlnden bir seneden fazla mUddet ıeçmemlt bu-

lunmak. 
4 - Sağlık durumu pilotluk hizmeti ne müsait olmalı:. 
5 - Yaıları en yulı:an 21 olmak. 
Not: 

BilAhare hava muayene he:retl tarafından 7apılacak mua;renede ıağlılı: 
durumlan pilotluk ıırufma müsait cörülıni7enJer isterlerse harp oku
lunun diğer sınıflarına verilmek a:ibi hiç bir mecburiyete tabi tutul
mazlar. Tam aerbestlirler. Kendilerinin arzularına cöre muameleye 
tabi tutulurlar. 
Okul tedrisatı 15/Mayıs/941 de baılayacatmdan talip olanlan '• bu
lundukları askerlik e:ubelerine müracaat edeceklerdir. Askerlik ıubele
rJ, yaptıracakları sıhht muayenede müsbet netice alanlar evrakları ile 
Harp Okuluoa sevk edileceklerdir. (2822) 

hkla ihale edHecektJr. Şartname para
sızdır. Muvakkat teminat 1125 liradır. 
Taliplerin mezkdr &ün ve saatte ko-
misyona mü.racaaUan. c3135> 

+ 
Tahmin edilen bedeli 810 Ura olan 

Bakırköy Barut Fabrikası arazisi da
lıillnde bulunan otlar 9 Mayıs 941 Cu
ma gQnU saat 14 de Salıpazarında As· 
kert Fabrikalar satın alma koınisyo
nunca açık arttuna ile ihale edilecek
tir. Şartnamesi her gün komisyonda 
lllrüleblllr. isteklilerin ille teminat o
lan 60, 75 lirayı herhangi biı maimü
dürlüğüne yatırar.ılı: o gün ve saatte 
komisyonda bulunmaları. •3173> 

+ 
Tahmin edilen bedeli 502,5 Ura olan 

Bakırköy Barut Fabrikasında mevcut 
50 ton btsultat 8 Mayıs 941 Salı günü 
ıaat 14 de Sahpazannda Askeri Fabri
kalar satın alma komisyonunca açık art 
tırma le ihale edilecektir. İlk teminatı 
37,69 liradır. İsteklilerin ilk temınat 

G •• D k makbuzu ile o &ün ve saatte komisyonda oz o toru • bulunmaları. c3003> 

DOKTOR 
Rahz Cemal 
LOKMAN BEKİM 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Dinnyolu 104 

'-fua.T"ene aaflerl: ı.s · 6. TeJ: !!391 

Nuri Fehmi Ayberk 
Nilmune bastan esi 

Göz Mütehassısı 

İstanbul Beled!J'e k.u1ısL S&&I 
(3 ten ııonra. Tel. Z3ZIZ 

t.o.ı: llekinıi 

Dr. Murat Rami Aydın 
Beyoğlu - Parmakkapı, imam 
sokak No. 2 Tel. 41553 
l\Ju•~enc ve her Hirlü ı:öz 

anı<'H,.-~tı fıkara a parasızdır. -

. . ..... ~ ·-' - ... 

Baş, · Dif, 'Jl ezle, l Grip, Roma.timll" 
Nevralji, K.ınl'bk ve 86c6o Atn1arıal%ı Derhal KettS.. 

lcaoıııdı stıııı. 3 tqe •••HDIUı. UtLln!RINOtN 5A1t1N1N1Z. 
HP:R vtlf'OF: rutJ.u ~UTl!l.ARI ISRARlA ISTEYl .. IZ 

~ Devlet llemiryolları ve limanları İşletme U. İdaresi ilin~ 
Muhammen bedeli cıio.OOO) :rtız ;rirml bin lira olan 3000 ..ıet d<ıi 

5/5/1941 Pazortesl günü saat (15) de kapalı zart usulü ile Ankarada Jdll' 
~unda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerln (7256) liralık muvakkat teminat ile lı:lllııt 
yln ettiği ve•ikaları ve tekliflerini ayni Ciln aaat H de kadar "' 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (200) kuruşa Aakara ye Haydarpa§a veznelerinde P 
dır. (2998) 

+ 
Aşağıdaki cedvelde miktarlan, muhammen bedeli ve teminailari,yle 

mahalli ıösterilmlş olan iki kalem balast kapalı zarf usullyle ayn ayrı 
nacaktır. Münakasa 5 Mayu 941 Pazartesi ıünü birinci kalem saat 10 ~ 
kalem saat 11 de olmak üzere Sirkecıde 9 İ§letme lriııasında A. E. -.ti 
tarafından 7apılacak.tır. 

İsteklilerin teminat ve. kanuni vesikalarını ihtJva edecek kapalı 
aypi gün birinci kalem için 9 a kadar, ikinci kalem için saat ıo a ı.adJf 
yona vermeleri 1Azımdır. 

Şartnameler parası< olarak komisyoadan ~lmektedlr. 

Çekmece 27 
Ispartakule 41 

-ı.n 111 

6000 M3 
1000 M3 

--~ 

12600 
12600 

Deniz levazım Satınalma Komisyonu İlanları 

4000 kilo kösele 
25000 desimelre 2 Amerikan vidaluı 

15640.00 
2875.00 

11515.00 

1 - Cins, miktar, tahmin bedelleri yulı:arda yazlı kösele "" Anı~ 
dalas1lllll 28 Nisan 941 C~arteııı ıünll aaı 11 de pazarlıkla eksilim~ 
caktır. 

2 - İlk teminatı 1388 lira 13 Jr:uruı olup prtnamesi ller rüıı ko 1111 l 
parasız olarak alınabilir. 1"1· 

3 - İsteklilerin belli ıün ve saatte kanunun istediği Yesailde bir 
tanbuldaki komisyona müracaaUan. .3165> 

İstanbul Üçüncü Sulh F•tih 2 aci Suıh Huku~ 
HukukMahkemesinden kemesi Satış Men:urluğO 

Şefika ve Sare ve aatrenın f' 
mutasarrıf oldukları, A-'laltepcd' 
Maltepe mevk.ü.nde Şarkan de~ 
ben t.arjk, Sımalen Dımıtrl, 
lebiderya ile mahdut, Şehzade~ 
met vakfından, 1157 /52 numn.r' 
:redl dönUm miktarında 350 ıııt 
11,letinde bir tarl.i ıı.alei şııyu 

da açık arttırma suretiyle ' 
ııartıar dairesinde 20/5/941 11

11 
müsadil Salı eünil saat 14 teıı 
kadar Mahkeme Başkfttibinin 
da tapu kaydına ıöre satııoc•~ 
günü muhammen kıymetının 

bulduğu takdirde truıie edile~"' 
takdirde en çok arthranın ıP'. 
baki kalmak şartiyle 30/5/941 
hine müsadit Cuma günü ayni J 
ve ayni mahalde satışa devam 
en çok arıtırana ıtuı~~ edılec~ 
bu gayri menkul Usküdar 1-Af 
837 /5116 ve 3921 nurnarah doa~ 
Hasan BPsr!,ve 807 lira 4~ 
nış ıçın ve ayni icranın 
Numaralı dOfyoslyle 37281 
için Em!Ak Bank ' a mah • Cümlesire tedbir tavsiye edi -

:rordu .. 
Öğleye yakın, limanda duran 

elçil«>rin kayığını düşman asker· 
!erinin karaya çektiğini haber alan 
Turgut, Sinan pıl§aya manalı ma
llalı baktı: 

-====-====~--==============================================' 

Mustafa ile Şerifenin şayi.an ve mU,
terek.en mutasarrı.t olduktan İstanbul 
Mahmutpaı;ada Daye Hatun mahalle
sinde Hamam sokağında eski ( 16) ve 
yeni (10) kapı ve (257) ada ve (7) 
parsel numaralı ahşap bir bap haı .,._ 
nin izaleyi ıuyuu zımnında furuhtu 
takarrür ederek müzayedeye vno
Jwunuştur. Heyeti umumiyesinln kıy
meti muh.ammenesi (800) sekiz yüz 
liradır. Birinci aÇJJs. arttırması 20.5.941 
tarihine milsadif Salı günü saat 14 ten 
16 ya • adar icra kılınacaktır. Kıyme
ti muhammeneslnin yüzde yetmiş be
şini bulduğu takdirde o giln ihaleyi 
kat'iyesi yapılacaktır. Bulmadıiı ta.k.
di.rde en son arttırnnın taahhtidü baki 
kalmak UzE>re on gün müddetle temdit 
edilerek ikinci açık arttırması 30.5.941 
tarihine müsadif Cuma günü saat 14 
ten 16 ya kadar icra olunacak ve o gün 
en çok arttırana ihale ed.ilecrktir. İpo
tek sahibi alacaklılarla diğer alAka
da·rıarın işbu gayrimenkul üzerindekl 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa 
,dair ota.n lddialarınt evrakı mil!bitc· 
lerl ile on beş gün içinde bildirmele
ri 15.zımdır. Aksi halde haklan tapu 
2'İtillrriy!e sabit olmadıkça satış be
delinin paylnşmnsındrtn harir ka1ncak
lardır. Müter;ıklm vergiler hi e-dar1ara 
ve dellfı.liye ve 20 11enelik vakıf tôviz 
bedeli ve ihale pulu ve tapu masralla
n müşteriye aittir. Arttırma şartna

mesi işbu llAn tarihinden itibaren 
mahkeme divanhaneı::ine t~lik kılın
mıştır. Talip olanların kıymeti muham· 
menef:inin yüzde yedi bu('ıığu nlsbetin
de pey akc;asını hAmilen o gün ve sa
atte İı::tanbul Sultanahmetle tapu bi
nasının alt katında daireyi mahsusun
da Sultanohmet Üçüncü Sulh Hukuk 
Mahkemesi Başkitabetine 941/13 nu
mara ile milracaatlan llAn olun"r . 

ve varisler tara!ırıdan taTJ:zl!f'I 
6/7 /940 tarih ve 3077 No. h r:o 
musaddak kira mukave c .. iyle b 
müddetle ve mü~.tccir dı.icl.Llı 
de on beş srneye kati;..r Le· 1• 

mek ı.ırtiylc ve tt.puda tc"'cil t 
Bay Tarhan'a kiralanmış oldlılı.I 
dan blldırıhni tu·. 

- Bu haber hayre alamet ol -
masa gerek paşa .. Elçilerimizi a
caba mahbus tutmak mı isterler. 

Endişesini izhar etti.. Sinanpaşa 
oralı bile değildi .. Emri altındaki 
kudretli donanmaya baktıkça: 

- Ne ederlerse kendilerine e
ttrler .. Onlar bi:ıim bir adamımızı 
esir tutarlarsa Hünkarın adına ka
sem ederim burada te.k adamı sağ 
koymam. 

Diyor. 

- Hele bir de işaretle elçile -
rimizl geri çağırsak nasıl olur? 

Reyinde bulunuyordu. 

Öğleden u evvel Kaptan pa -
pmn elçilerin avdeti için çektir· 
diği işaretler paşa baştardesinin 
prova seren!erinde boy gösterir -
ken sahilin boynuzvari iki ucun· 
dan ve limanın merkezinden deh

ıetli b!:r gürültü koptu. Etrafı dü
manlar sardı .. Donanmanın ara -
sına dökülen bir gü ile yağmuru 
sulan havaya fışkırttı. En ileri 
hattaki kadirgalara tesadüf !!den 
taş gülleler mevzi! hasarat vukua 

cetirdi. 
Telı:mil donanmada bir hareket 

ı&ze çarptL. Sahilden atılan ikin
ci mermiler de donanmaya düş -
müştü. Bu vaziyetten birdenbire 
şaı;ıran ihtiyar Vezir Sinan paşa: 

- Bire !<Mirler bize hile ettiler! 
Narasile harp emrini vemıiş: 
.::-: Gaziler ı.avaşa hazırlanın! 

Türkiye 
k t 1 

Cumhuriyet Merkez Bankası 19 Nisan 1941 Vaziyeti 
A f • i f Lira 

p il 

s-ı 

.Alim: Safi lı:ilocnı.m 
llanlı:not. 

,2.603.100 

Ufaltlık • 
Düll•lkl Müablzforı 

Tllrk Li.ruı • ' 
aarı.ıeıı:ı lllllıUirler. 

Altın: Saf lkilotıram 11.761,848 
Alıma \alıvilı kabil ~ dll".ıU
ı.- • 
J:>i4er dtıvwer ..., borçlu llJlria& 
'1ıaki7e1"rl ~ 

- TaJoyilllri: 
Dttulıte ..ıilen evnla •k.U,. 
lı:a1'Wb • 

tc=unun 8-8 el madı'elerlne tevtl• 
lı:an Hazine tarafından vW ı.edl7al 

-tCibdaaı: 

Tlcarl Senetler • • • 
- 'N ialıY!Iii eW-

1 
Deruhte edllen evı-akı nalı:M• 

A • Jeoin kaf1ıhlı esham •• ...... 
Yil1t (itibari kı;rmeile) • , 

• • -- Esllam Ye TalaYllMI 
~-. 

Altın n d6vlz üzerine .._ 
Tallvil4t üzerine avans • • 

• 
' Haıine,e kısa vadeli a'BBI. • 

Jlald.De7e. 3850 No. lu kanuaa .... 

ııçılall altın karfılıklı ·- • • 
~ ... 

• • • • • • • • 

Lira 

102.123.194,18 
9,ı67,671,50 

874.845,43 112.165.711,11 

390.749,66 198.749,86 

lUU.980,22 

-,-
41.359.790,Vl IUOJ.Tll,13 

1 

151.748.563,-

1 28.230.442.- 131.111.121.-

274.IMl8.IH
1
8B 17i.811,IH,18 

45.BH.536,93 
?.926.118,17 U.711.153,10 

4.741,89 
•.101.122,-
ıunoo-

180.084.926,75 138.852.300,44 
p 4.500.000,-

8.306.072,38 

YekOn 
788.426.583,50 . 

--.,. 
hıUJraı AQ.ol ı 

de Ad! ve fevk.al.l 
'iusust . 

T•urile eki •rbctı.r. 
Deruhte edll 
Kanunun ı _ 

en evrakı nak~ 
8 inci maddelerine 

Hazmo tara1mdan ..W tevfikan 
tediyal . 
Deruhte edil 
bakiyesi . 
Karıılıtı tam amen altın olank 

le vuedilen !Uveten tedavü 
Reeskont muk ab!ll llAveten teda.-
ville vazedll.., . 
Hazlne;re ;rap ılan altın ıcaı,ı1ılı:lı 

ili 3902 Nolı lı.anua 

eten tedav1lle •-

avans mukab' 
mucibince llb 
ılilen • . . 

IDTitUA 'l'ı 

Unm ~ 

Altın: Safi lı:ll -
• • • 

1'77,150 

8850 No. 1u kanuna 16re Hazin.,.c 
mulı:ablll tevdi olıo-açılan avans 

nan altınlar: 

Safi kilo ,...,,, 
TaalolltWail: DiY!a 

il.Hl"' 

Altına tahvili kabil dövhler • 
Diler dövizler ve alacaklı Jt11rinı 
baki7elerl . • 
Muhtelif. . ' • ,ı 

1 

~-

Lira 

U88.666,15 
6.000.000.-

158. 748.563,-

20.230.4421 

lSB.518.121~ 

17.000.000,-

IŞ0.000.000,-

12.000.000.-

15.343,083,80 
1.233.712J)3 

'fl.124.11'7,90 

-.-
20.138.211.21 

--YekAn ...... w.ıı.,_ .. , __ .. _"' t 

Lirli 

15.000.000,-

12.188.1168.15 

•T.111.tll.-

IU7t.845,83 

fl.l2U17,90 

21.131.218,21 
109.8&0.594,U 

788.428.583,50 

941/ı3 

Askerlik İşleri 
Şubeye daYet 

Fattlı Askerlik !Jabes1ıM!en: 
Yüksek ehliyetnameli ve kısa hh:· 

metli askerliklerine karar verllm:ia me
zunlar 1 Mayıs 941 tarihinde Yedek 
Subay Okuluna gönderileceklerdir. 

Bu şeralU haiz ıubemlz mensuplan
nm şimdiden muamelelerini hazırlat

mak: ilzere ıubeye müracaat etmeleri 
ve işbu llAnın davetiye 7erine ka
im oladulu ll&n olunur. 

• 
Şube nzaifinln kesreti dola;rısiyle 

müracaat edecek olan esbabı meaallhln 
Cumartesi bariç olmak üzere hattanın 

, !!_er günü sabahtan öğleye kadar 1'1eri
ne bakılarak öğleden sonra da ıube 
kendi vazifesjyle iştigal etmek zarure
tinde olduğundan buna göre müraca
atta bulunulması UAn olunur. 

Sahip ve Başmuharriri: Etem İzzet 
Benice • Neşriyat Direktörü 

Cevdet Karabilgin 

1 - İşbu g:ıyri n1c..ıt.ulde 
ve eayri mu!!ecccl hak sahiple 
tarih.inden ilib3tl'n 15 glin zarfı 
saikleriyle mcmuriyetimıze n1 

ları lôzımdır. Aks1 takdirdeıP' 
müsecrel hak sahiplcrı paY 
hariç kalırlar. Ş 

ll - ArLtırmaya f~tirak ede 
1,5 pey akçesi vereceklerdir. / 

!il - İhale bedeli peşinen f 
mek l5zımdır. ~temur kanunl 
verebilir. / 

iV - İhale bed~h miadınd• 1ı 
miyecek olursa ihale testı0 

gayrimenkul yeni"den arltırrn~ 
rıhr ve en çok arthraua ihale 1' 
aradaki ! ... •k ve zarar müşteride 
büküm alınır. , ti' 

V - İhale tarihine kadar "'~!il 
&ller hissedarlara, ve % 2,5 dU -
ile 20 senelik evkaf Uviz t>edt 
teriye aittir. _ J~ 

VI - Şartname bugUndcO ';! 
berkesin görebileceği suret~e 1,ı 
FazJa malômat almak istıyerı ııt' 
dosya numarasiyle müracaatı A 

~ımdır. ;;;:;::! 
re TAKVİM I 
1 .~ 

Rumi 1357 Kasım ıııc~ 
NİSAN 8. 1 

11 168 z 
ı-.....:..:;_....ı..,...:..:..:.,....ı--ıf" 

YJI 94.l aJ' 4 Va. a \'ak ·' 1 ~'/. 

H'SAH s. D - t 1 1 6 08 Gün" • 

24 
13 1' l\il• 
•7 01 tı.ı.nd' 

! C) 58 
1 :s 1Tat.'lı 
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