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Sahip ve Başmuharriri: 
ETEM ızzn BENİCE ~ 

1.. '-· --•• 
Uç kilit nokta- 1 

sı karşısında 

- -

r 7if'lıaloı . 
'O' 

zarakı 

~ Fransa ikinci 
def aİ ngilteregi 
111.iişkülata sevk 
etmemelidir 

Almanlar i 
Termopil ge· 1 

çidinisayısız 
1 

tayyarelerle • 
zorluyorlar 

Din cephede mu· 
vakkat bir tevak· 
kal devresi geçtt 

• 

Vişi 25 ( A.A.) - Dün, Ter· 
mopıl geçidindeki Yunan 
cephe.<rinde bir tevakkuf dev
resi olmU§tur. ileri keşif kol
lan muharebeleri olmuştur. 
Almanlar muharebeye sayı -

1 
sız tayyareler göndermeğe 
devam ediyorlar. 

1 
/ 

Termopil önünde bngünkü vaziyet 

Marctal Peten ve Ami
ral Darlan Şimali Afri
kayı ve Fransız harp ge
llıilerini Almanların em· 
rine tahsis ve ifbirliğini 
ltabui ettikleri takdirde 
belki lngiltereyi biraz 
llıiitkiili.ta uiratacak· 
l.rdır. Fakat dünyanın 
bir kısmı ile beraber 
kendilerini de bir kerre 
daha yakacaklardır .• YUNANISTANDA Fransız -lngiliz HABEŞISTANDA 

~: ETEM iZZET BENie& • k .. k l İt 1 d Anlıaradaıı: Egeye ınme muza ere e- a yan or u-
Almanlara pa-ri başlamıgor,su, Dessie'yi ISalkanlardak.i harp vaziyetinin 

·~ ve inkişaf safhaları ile beta..._, Almanyarun başlacbğı Av
~ ı...rbi üç kilit noktası karşı· 
~ &elmiş ılayanmıştır. Çanak
~ Cebehittarık. Süveyş; Ak-

halıya maloldu Parise geldi, fakat \bırakıyor mu? 
Alman Sefiri ile 

. . kapamak, Afrika, Arap 
ıter IDglllzler yar
dım etmeselerdi .. 

.. .. d . DarmadaQnık ha ı de 
g O r U Ş m e 1 daAlara Çekl(lvorlar 

11.b · · ", Küçük ve Büyük Vişi 25 (A.A.)- Amiral Darlan 11 J 

. ~ lt,ö!ı: · bölı:e mihverin ha· 
kiıııi1etı _,ıı... keymak teşebbüs 
~ t vvarunıta kilit noktaları
•ır. Çana"kkale ve Karadeniz Bo· 
1-. Tiirki3'eniıı tam hakiRliyeti. 
•ltı•dadır. Ve .. Türkiyenin harp 
.... 'l>Uiyeti itibarile bitaraf; b• 
bitttaflık ihJil edildip takdirde 
~ geçit verm<!S bir lıaldedir ve 
lıer türlü hesap ve mülilıazanm 
•lfınıla tutulmak gerektir. Buna 
tatın-; Akdealz ve nm 
Boğazlan hakkıada bir Uısavvur 
ve tqebbüsüa mülilıaza edilip e
•ilnıiyeceğini llidiselerln seyir ve 
~h i~inıle &örüp ötreneceiiıı. 

Ahaaa ve tt.Jyu ....ı.ıan SU
~ lıaiotwaü ile f..WUJ.r. Sel· 
.... \lilcesiaıle ..... teearilıli-

aneHifi •akbl ,... lıir 
.. ~e IUıJip edebilecek ai.ır? 
...... ıltı ancak; Alm•• ve ftaly1111 
lı•vvetlerinin oradaki vaziyeti. 
:••aft takviye, ııöstereceli lı:ff· 

t ortaya koyacaktır. 
. Ancak, şurası aşikardır ki; İtl· 

tilız donanmasının ve hava lı:nv· 
••ilerinin teyakkuz ve tedbiri lı:ıır· 
~'11da Alınan ve İtalyanların Si· 
ı, hdan Trablu•a •sker çıkarma· 

tı h . 1 • tii ' arp malzemesi geçırme en 

NevyOlik 25 (AA.) - ~erald 
Tribune• gazetesi, Yunanistan • 
<iııd<i vaziyet balcl<ında diyor iki: 

cEğer İngili21er faaliyet gös • 
temnemiş olsalardı daha fena ya
ziyoete dü.ıjmezlerdi. Fakat 1Alman
lıar bu fena vaziyetedÜ§lllüşleroi:.• 

Bu gazete fW1lan ilave edi • 
J'Ol': 

1ııgili;r.lerin ilıı;anca ve harıp mal-
aril uyiatı • -

ctlb ıtu-etlffine nmıetle ancak 

~·---) 

Pariste Alınan sefiri Abetz ile gö
rüşınemiştir. Bu da Vişide Fran· 
sız - Alman müzakerelerine tekrar 
başlanacağı şayialarını doğru 'ı:ös
termemektedir. 

Irak Parllmentosa
na.n bir kar rı 

• 

-+ BeJTnt. 25 (A.A.) - D. 'H. B. i
arP11mentesu. İraklılara alt hlsııe-

hOlı:du-etten m 
llZUlt uhlmMlnı ,...ıt eden b1r ka
...... blMıl eımıtttr. 

A)manlann Ege denizin.~ bücmn botlan getırdi~le~i .bildirilmişti .. 
Yuarıki resim İngiliz hucum botları hakkında hır fikir vermektedir 

Kahire 25 (A.A.)- Son derece 
ıiddetli muharebeleri müteakip 
Cenubi Afrika İngiliz kuvvetleri 
DessieÔ.in dış müdafaalarına gir
mcğc muvaffali olmuşİardır. 1tal· 
yanliı',:niMı:tul ıruktarda nıalzeme 

. t~ketmişttr. 
Zabitler ve bir tok ••kn lr e

iilmi tir. Dük Daostun kuvvetleri 
karmakarı ık bir halde aleliıcele 
da lara çekil e tedir. 

inglllder, du anın tekrar top• 
!anmasına vakit bırakmnı,ııa~: için 
ileri hareketlerlııe devam ediyor· 

(Devamı 5 inci ••fMla) 

Yeni, tenzilat
lı et nar hı niçin 
geç ilan edildi 
Dün başlaması lazım 
gelen tenzilat kasap
lara bugün bildirilmiş 

Fiat Mürakabe Komieyonu tarafın
dan tesbit olunan yeui tenziliıtlı et 
aarhı dünden itibaren mer'i olacağı 
kaydiyle (l) ancak bu sabah rn<·zkUr 
komisyonra illin olunmuştur 

Bu 11Ana göre karaınan 65, dağlıç ve 
kıvırcık yetm .şer kuruştan ehkeUi o
larak saUiacaktır. 

l çl~şıniştir. Fransa ve ispanya 
ı:ıerınde lınşlıyım siya5i taarruz; 
.,, nı.a~Iann buraya, daha ziya~e 
ti( ilıı devletita işbirliğinden ı~· 
~ ".._, e4erek yüklenmeyi tecrü
le Ye kalla mak istediklerini gös· 
ri. tınektedir. Amiral Darlan Pa
fj ~edir. İşbirliği şeklinde ve Uık
'r~•de lıir nevi Peten - Franko • 
ı.ı.ıı~•r ittifakı hasıl olacak; bu 
ı.. .ırde Fransız ve İspanyol Fas· 
tt;'' '.le Cezalr, T11aus, Trabluıı bü· 
,.-: 1~lnlıın ve !isleri ile lıirle
b ltibrr rnihver bölgesi etauk; Ce· 
t e ttank lnliştereken EorJanacak. 
.::--• Ye İs11anyol harp ft tica· 
reı l•lltileri İtalyan llarp ve tica
.\ l:trnileri ile beraber en dar 

11~11 ı>a - Afrika geçitlerinıle l\lı· 
v a Yeniden taarruz edecek mih-

Ha r P t e k ad 1 n 1 a r a ba?L~·ç~~~d:1~:.::·~1~7ı~ ~'~~~0di!: 
hiç bir kasnbın bu narhtan haberi ol
madığmdan et salı.şiarı kiloda 5 kuruş 

verilecek vazif eler1-fazl_• fiatla-yapılmış_tı_r!. -

Babası askere giden kimsesiz ço
cuklar evlerde himaye edilecek 

er tümenlerini aktaracaklar Vf 

---- (llo-nmı 5 lnel .y1..ıaı 

Şehrimiz bayanları ~rt •ildaraa
sında kadınlarımızı vazife almıya da· 
vet eden Ankara Yardımsever Bayan
lar Cemiyetinin beyannamesine. bil· 
)'lil< bir aAka ıöstermlşlerdır. Yüzler-

1111 KAÇ aCNE UDA• BAŞLIYORUZ 

BİR CASUSUN 
• 

GİZLİ DEFTERi 
Yazaa: ISKENDER f. SERTELLİ 

Sizi hayr-etler içinde bKakacak ifıaat.. Cinayetler, 
entrikalar, cephe gerilerinde müthit mücadele .. 

Saraylar, tahtlar, devletler deviren caauıların eara• 
ren · h · _ l'lz ayatı .. Merak, ali.ka, laeyecan dolu bır eser ... 

======~SON TELGRAF'l'A 

ce kadın bu maksatla müracaat et· 
mektedir. Ankara Yardımseverler Ce
miyetinın §Chrimtzde de bfr şubesi ku
rulması için d• faaliyete geçilmıştir, 

(Devamı: 5 lııcl oayfada) 

Acı 'bir kayıp 

Bilecik Mebusu 
Salih Bozok bu 
sabah vefat etti 

Tee!.sürle öğrendiğimıze göre Bile
cik Meb'usu B. SnUh Bozuk bu&ün Su
adiyedekı evınde vefat etmiştır. Cena
zesi bugün tahnit edil€'Cek ve yarın 
ıaat 14,15 treniyJe Ankaraya götürü
lerek oraya merasimle &bmUlccektir. 

Milli Mucadeleye bıl!iıl 11urak et
il\~ ve vatana bir çok d('ğerh hızmt>t
Jet.-de bulunmuş otan S<ılıh Bozok İı:
tlkUI Harb:nde A tcrkün ya\crll
li.nı de ıta etmiş mert bır asker ve 
kıy et bir p.h.sıyettı Aılesine 61u
mUn miltevelUt en derın ac tarımı
zı şunar ve btyanL ta.zıyet ederiz. 

Sovget-Japon 
paktı Japon
gada şiddetle 
tenkit ediliyor 
Şanghay 25 (A.A.) _ Mmtakil 

Fransı.ı aıamı bildıriyor: 

Sovyet yardımı Çine devam et
tiğinden, Japon askeri mahfille
nnde Soı·yet • Japon paktı 
pek az memnuniyet uyandınnış
tır. Askcrlerın bu ı akta kar ı aı. 
dıklan vazıyetten B. Matsuoka • 
nm habardar edıldıği söylenmek
tedir. 
Kuu:aııtung ordusunun kııman

danları evvelki giin Dairen'de B. 
Matsuoka ıle görii§muşler t•e Man· 
çuko'daki Japon kuı••'etlerinin 

(D<'\amı: S inci ıa)fada) 

Almanlar tes 
ilim olan Yu
ı nan kuman-. 
danına itibar 
gösterdiler 

Alman milmesslll 
Yunan kahraman 
bpnı ıena etti 
Vi§i 25 (A.A.) - Askeri 

mehafilde tnıı.in edildiğine 

göre, Selanikte Almanlarla 
Epir Yunan ordu.su. kuman -
danı aro3ında imzalanan mu
kavele, harbin bidayetinden
beri galiple wıa.ğlilp arosınd4 

(ııe.-. ' lllel OQfada) 
Habqlstandalıi Ingiliz ordusu Kum uıduı General Kanıngam (soıu,; 

Cenubi Afrika Ba§vekili Gene ral Smuts (aaida} ile harita 
üzerinde ııörüşüyor 

ı.' ~1=~~~!!!!!~~~~ 
Almanlar, Termopil geçidini elde 
ettiklerini söylüyorlar. Şimdi ayni 
şiddetle Atina istikametinde ta
arruza devam etmeleri beklenir 

Amerika Hariciye Naun 
Kordel Hal 

Nazırı Mihver
cilere şiddetle 
hücum ettiler 
Vaşington 25 (A.A.) - Dün ak· 

şam Jbiri Hariciye Nazın Kordel 
Hııl, diğeri Bahrh·e Nazırı Knoks 

tarafında niki miihim nutuk •Öy
lenmiştir, 

(lkvamı 5 inci •7fada l 

Balkanlarda 
Vaziyete bakış 

Termopil ge
çidinde şid
detli muha
rebelerin baş 
lamış olduğu 
anlaşılıyor 

"11 

Makedonya 
ordusunun da 

1 teslim olduğu 
hakkında ma. 
ıamat yok 

Limni ve Semendre 
adalarının Alman
lar tarafından işga-
li teeyyüt etmedi 

ANADOLU AJANSINDAN VE 
ANKARA RADYOSUNDAN: 
Yunanıstandaki vuzıyet hakkın• 

da &elen haberi r azdır. D}lnkü 
Berlın t('blığı, Alman kuvvetleri
nin. İn&lliz dilmdArları He yapı· 
lan çarpı~rrıad::ı araz1 vaziyeti iti
bariyle husu~ı avantajı olan Ter
n1opil geçidine girmlye muvaffak 
olduklarını bildiriyordu. 

(Devamı 5 lııd •7'14al 

(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
YUNANİSTANDA: 

20 Nisandan bugüne kadar ce· 
reyan eden muharebenin hullsa
sı şöyle olabilir: • 
. inı;iliz - Yunan müdafaa cephe

si şimali şarkiye dönük olmak ü
zeve Volos lt.örlezi - Dömeke sırt· 
ları • Dıratista • Yanya • Korfu 
adası hizasıuda Adriyatik ·ahili. 

Alman - İtalyan laarruzlnrı sol 
cenahı yolsuz ve dn~lık arazid~ ve 
pek ileride kalmı olan bu mev• 
zie karşı şöyle inkişaf etli: 

1- Sıig cenahta sıklet merkezil• 
-ilerliycn Alman zırhlı ve motörlil 
birlikleri Y..,ni _ehir ovasını sür'at
le renuha ge tiler \'e bu cenahta 

(Devamı 5 lnrl . ahlfede) 

Ermeni Patrik 1 Eminönünde 
Kaymakamı seyyar esnafı 
Türk Ermenile- mahalle bekçi· 
ri milli vazife- leri mi kontrol 

ye çağırdı ediyor ? 
Diln Galata Ermeni 
klllseılnde bu va -
zııeıer hakkında 

izahat verdi 
Ernıcni Patrik kaymakamı Başpe,,,

kapos B. Arslanyan dün Gala.t:ıda Er
meni kilbcsinde bir vaaz verer<.:k h-Iil
ll Şcfımlzle hükOmcllmlzin tekmil 
dünyaya ornek teşkil eden dirayetli 
barış siyasetini t~barUz ettirmiş ve 

bütün vatandaşlan halen en 7üksek 
mertebesine varmış olan Mlll.1 BirU!ı 

takviyeye davet elmiştir. 
B. Arslanyan bundan sonra erkek .. 

ll, kadınlı bütün Türk Ermenilerini 
kenidlerine terettüp eden milli vazi
feleri ifaya davet etmis ve bu 1olda 
herkeoe düşen vazifeleri izah etmiş
tir. Ermeni Patrik Kaymakamının bu 

vaazı alôka ve takdirle kar1ılanm11-

tır. 

Ki SACA 

SUSALIM 
l\leınleket selameti, şayialara 

kulaklarımızın tıkanmasını em· 
rediyor. Şayia, bir takım geve
:.elerin icaddır. Türkiyede şayi
aya yer olmamak lazımdır. Çün· 
kil, Ank ra bükllmetioin, mil· 
!etten gizli hiç tı!r işi yoktur. 

Her nevi prop.~;anda, bizim 
susınamızla felce uğrıyacaktır. 
Bizim içimizde hain yoktur. 
Hepimiz bir ve beraberiz. 

Fakat, geni hüsniiniyelimiz, 
nıasum vatanseverli(imiz, düş
man için en kıymetli ipucu ola
bilir. 
Konuşmak, mütemadiyen ko

n~mak, her yerde, heı kc in 
içinde konuşn1ak itiyndın<lun 

vaz~eçme]i~·iz. Biln1cdcn, i'h"· 
a1eden, menılekete ~arar, düş· , 
mana fayda verebiliriz. 

Mahmutpa a, Balık 
pazarı ve civarı sey
yar esnafına niçin 
lazıa ceza kesiliyor 

Son günlerde Mahmutpo:~a ve Ka .. 
palıçarıı ile B. 1'..ikp:ızarı civannda 

• Dt"vaın1 5 ln<'l 'ia)'fllda) 

Zicirleme ihti
kar yap n 5 ki
şi tevkif edildi 
Bunlar 100 makara· 
da 200 kuruş ihti· 

kar yapmışlar 1 
(Ya .. s• 5 bul Sayfad.t.) 

-
Bilir ı;Oriinnıek, anlar gorHn· 

mek he,·r~inc dü crı7 bo.rwıa 

çene ç-alarız. Kl·nd;ıui7., n1nlu
rnat{urusluk :ze,kiue kaptırır, 

ı:evezelik ederiz 
Su~nıa~·ı, b' \·atan va.ı.ifesl 

bilelim. Su:-.maıntz, dil manın 
bütün öğrcnnıc, dınlcme, bil .. 
me ga)retini bo a çıkaracaktır. 

Türk milleti en kütü ihtimal
ler kar ıMnda dahi, soğukkan· 
!ılığını, birlik ve beraberliginı 
en asil bir kaynaşma \'e bağlı· 
lık içinde muhafaza etmesini 
bilecektir. 

Kötü şayialar, dü nıanın gizli 
silahlarından en kunetlisidir. 
Hedefi, . inirlerimiıi uyuştur· 

:ııl\, atin1 ':e kararlarımrzı bir 
a lct tüt•Üsü ile buğulanıaktır, 

Gliniillrti n1i1i. ı;ö7. ler i ınizi, 
kulakl.ırınım yaln11 Ankara) a 
ÇC\'İ•clinı. Susalım \C dinliye· 
lim • • 



UCUZA 

SATILIYORMUŞ! 

1 Bir gazetede okudum: Ba· 
zı mandıracılar, kiloau 13,S 
kurll§a mal olan ıütü, seyyar 
ıütçülcre•l2 ku"lfa veriyor• 
lamılf" 

Bu İl naad olur, ne acayip 
fCy?. Diye, bu haberi veren 
ııazete, h&diacyi bir tuhaf 
karfılıyor ve i.deta, mandU'a• 
cıları, ıütü bu kadar ucuza 
verd iklcri için, ıuçlu ırörii· 
yor. 

A, canım efendim, pahalı 
satsalar kızarız, ucuz aataalar 
kızarız, adamcaiızlar, baıka 
ne yapımlar?. 

KADIN 

BiLETÇi 

Haliç Eyüp 
sahilleri 

Dünden itibaren bir 
kısım yerlerin temiz
lenmesine başlanıldı 

İstarlbul Mıntaka Liman Reis • 
liği 3Clll zamanlarda Kağıthane 
deresinin getirdiği çamurlarla do
l.an ve veısaitin yanaşmasına im
kan kalmıyan Eyüp sahillerinin 
temizlenmesine karar vermiş ve 
bu işe dünden itl:ıoaren başlan • 
mıştır. E~ten 80lll"a bilhassa 
Haliç sahillerinde, fabı"ikalarııı 

bulunduğu Jasmnlann temizlen -
mesine devam olunacaktır. 
Diğer taraftan Münakalat Ve

kaleti de Halici esaslı bir şekilde 
femzilemek için tahsisat ayırnıak 
üzere bunun miktarını tetllı:ik et
mektedir. 

B.°GÇfıB. BABEBLER 

Kadıköy tnmvaylartna ka- ViLAYET v. BELEDiYE: 
dm biletçiler alındığı mal~ 
Bir gazeteci arkad&ft bu bi· 
letçilcrden biri ile göriif-
11. ÜJ •• Bayan biletçi diyor ki: 

c- Ufak para meacleain
d.J, bilhaua erkek yolcular
dan sıkıntı çekiyoruz. Kadın 
yolcular, daima ufaklık ve
riyor. Erekler iıe hep büyük 
para ••• Kadın yolcuların gö.
te.-diği kolaylıia mütqekki· 
ıiz.» 

İlahi hanım kızım, sen, git 
te, bir de onu erkek biletçi 
arkada§larından sor. 

ISTANBULDA 

BiR FiLM 

Bir İngiliz ıinema operatö
rü, İıtanbula film çekmiye 
telmif .. Şehriq tarihi ve ıa· 
yanı tema§& olan yerlerini 
gezip görecek, İstanbul için 
güzel bir kordeli. vücude ge
_ tirecekmiı ! 

* İstanbul Toprak :Ma1ısulleri 
Ofisl.nin de~=ilerle yaptığı 
lıir lıuçuk aylık mukavele müd
deti bitmiştir. Ofis, bu mukave • 
leyi, iki ay daha «ırndit etmiştir. 
Maliim olduğu üure lıu muka • 
velenin esası, İstanbul değirmen· 
lerinin münhaııını.n Ofis .hesabına 
işlemesidir. * Yaz mevsiminin yaklaşması 
dolayısile Belediye Bebek bah -
çesini yeniden tanzim etmiştir. 

Bahçnin denize nazır kısmı lüka 
ve birinci olarak a)Tıhnıştır. Ar
ka tarafta 8ile ve çocuk bahçeleri 
tesis edilımlştir. * Malatya Vali muavini Cavit 
Eskişehir Vali muavinliğine, Di
yarbakır Vali muavini Orhan Sey
han VilSyetl idare heyeti Azalığı· 
na tayin olunmuştur. 

TiCARET ve SANAYi: 

Fazla acele 
Genç Yuı:oolav Kralı Petro da, 

meınt ket-udcn ayrılırken, tebaa· 
sına hitaben bir mesaj neşretti. E· 
lindeo, başka ne gelirdi?. 

Öbür tarafta, Yuı:oslav toprak
ları üzerinde hak, nıiras, p~y iddia 
eden irili ufaklı birçok devletler, 
hozin ve feci iıkıbetile haşhaşa kal· 
mış olan muztarip Yugoslavyayı 
çekişe çekişe pazarlık meV7Uu ya
pıyorlar. 

Anlan payı kime düşecek?. 
Bittabi, bütün talipler, bu payın 

kendi ine verilmesini arzuluyor. 
llalbuki, 1939 cylulünde patlı

yan silahlar, henüz barut kokan 
namlulannı temizlememişler, kav
ganın sonu alınmamıştır. Harp de· 
vnm ediyor. 
Vaşingtondaki İngiliz elçisi Lord 

Halifaksın dediği gibi, bu harbin 
20 yıl sürmiyeceğini kim temin 
eder?. 

Avrupa haritas111ın bugünkü 
manzarası birçok değişiklikler ar
zeder. Fakat, ·kavga bitmediği i
çin, şimdiden miras paylaşmak 
uğrunda birbirlerinin gözünü oy
mal\'a u~raşan!arlll bu didişmesi, 
fazla acul bir baleti ruhiyenin he
ba olacak boş gayreti değil midir? 

Avrupa harbi, muhtelif inkişaf 
emarelerine göre, çok daha geniş· 
liyecek, dalbudak saracak .. 

1\-liru sevdalıları, hadiseleri bu 
kadar kısa görecek derecede, görüş 
dürbünlerini tersine mi tutuyor
lar?. 

REŞAT l~EYZI 

19 MayısBayramm
da yaınız resmi ge

çit yapdacak 
Bu yıl Gençlik ve Spor Bayramı 

Vekaletin son eınıri veçhile kız ve 
erkek talebenin Taksimde Cuınhu
riyt meydanında yeknasak SJX>r 
kıyafetlerinde geçit remıi ve .spor 
müsabakaları şeklinde yapılacak
trr. Aynca talebe beden hare -
ketleri yapmıyacaktır. 

Günün meselesi: 

Tramvay Sefer
leri Çoğaltılıyor 

Yeniden depolardan kırk ara
ba tamir edilip sefere konacak 

Elektrik. tramvay ve tünel işlet
meleri umum müdür:üğü bandaj 
ihtiyacının bir kısmını tamamlıya
bilmiştir. Gümrüklerde bulunan 
5-0 bandaj, yapılan temıu;lardan 

sonra tramvay idaresine satıltnıf
tır. Romanyaya sipariş edilen ban
dajların da hali inşada olduğu 
ve bunların inşaatının yakında ta
mamlanacağı öğrenilmiştir. 

Bu bandajlar da geldikten sonra 
bugün depolara çekilmiş bulunan 
40 tramvay arabasının tekrar tıey· 
rüsefere iadesi mümkün olacak ve 
seferler çoğaltılacaktır. 

Şimdilik idarenin eline geçen 50 

KİTAP 
Kolaylığı 

Sınıf geçenlerin ki
tapları ellerin den 

alınacak 
Maarif Veklletinin tamimi üze· 

rine Okul İdareleri talebelcrdeki 
ders kitaplannı gelecek seneye 
kadar muhafaza etımek için ted
birler alımağa başlamışlardır. Bu
nun için imtihanlar bittikten son
ra sınıf geçen talebelerin kitap -
lan elleriDden alınacak ve di~ 
sınıfın kitapları ile değiştirile -
cektir. Bu suretle gelecek: sene 
münhal bir kitap buhranı şimdi
den önlenmiş olacaktır. 

* Elektrik kilovat saat ücret
lerine 1 kuru:r zam yapılacaktır. 

bandaj 15 kadar tramvay arııiba
sına takılaeak ve bunlar sür'atle 
sefere çıkarılacaktır. 

Tramvay idaresi ray, havai hat, 
tünel kayışı ve sair ihtiyaçlan i
çin de bir çok firmalarla temasta 
bulunmaktadır. 

AKTARMA BİLETLER 

İdarenin son zamanlarda çıkar
dığı aktarma biletler çok rağbet 
görmüştür. Aylık )ı:amelerin gör
düğü rağbet aktarma biletlerle 
kabili mukayese değilse de bun
lann da yavaş yavaş normal şe
kilde rağbet görecekleri tahmin 
edilmektedir. 

İLKBAHAR 
Müsabakası 

Mektepler, klüpler 
arasında yeni bir mü

sabaka açılıyor 
Beden Terbiyesi Genel Direk -

törlüğü klüpler, Halkevleri ve 
mektepler arasında İlkbahar Mü
sabakaları isınile bir atış müsa
bakası terUp etıneğe karar ve~ -
ınlştir. 
Gençliği atıcılığa teşvik için 

yapılacak olan bu müsabakada 
kazananlara merasimıe kupalar 
ve madalyalar verilecektir. Ay • 
rıca yakında Ankarada Türkiye 
Atış Birinciliği Müsabakaları ya
pılması da kanrlaşmıştır. Buna 
her mıntakanın en iyi atıcıları iş
tirak edecektir. 

16 mayıs cwna günü saat 10 da 
geçide iştirak edecek ta1etıe1er ( • E POLl•S _"\._ __ 
Tak6iır00e prova yapacaklardır. Bu ADLI y ve ---
hususta okul idarlerine tebll€at ( , J 

FeriköyDn 
imar işi 

Bir kısım yeni yollar 
açılması hakkındaki 

plan reddedildi 
Feriköyünde Omurca çiftliği a

razisinde Omurca fa'bri·kası ifra· 
zının tadili ve burada Belediye 
Sular İdaresi atôlyelerile tesisa -
tı.n genişletilmesi için hnar planı 

1 

hazırlanarak Şehir Meclisine ve
rilmiştir. 

Bu plana göre Boınonti Cadde
sile faıbrika arasındaki kilise ile 
ön sdkağın sağ tarafındaki evle
rin rneth.allerini k&milen kapa • 
taca-k surette yeni yollar açılacak 
ve eski yollar iptal edile<:elktir. 

Fakat Şehir Meclisi dün esiri 
yolların kapatılmasını muvafık 
görmiyere'k p!Anın bu kısmını red· 
detımiş ve yalnız atölyelerin ge
nişletilmesi için yapılacak imar 
hareketlerini kaıbul ve tasdik et
miştir. Diğer taraftan Fer~öyü -
nün heyeti umumiyesine ait imar 
pl8nı da hazırlanmaktadır. 

Yeni çocuk bahçe
leri yapıbyor 

Belediye, -şehirde yeni çocuk 
bahçeleri inşasına karar vermiJ
tir. Bilhassa açıklık yerlerden ve 
kırlardan uzak olan merkezi kı
sımlarda çocuk bahçeleri yapıl -
ması için tetkiklerde 'bulunul -
maktadır. Bu arada Taksim el • 
varında büyük bir çocuk bahçesi 
tesisi kararlaşmıştır. Bunun için 
yer aranmaktadır. Dal!'cılık klübü 
civarında tetkikler yapılmakta -
dır. Üsküdarda, Edirneıka.pıda, E
yüpte, Sarıyerde de çocuk bah
çeleri açılacaktır. 

Kadın doktorları
nın toplantısı 

Altı aydanberi dünya bİf 
nan mucizesi kar~ısıncladır:. 
nen büyük de olsa, nüfU' 
dle küçük bir millet, A ~rıı 
bellibaşlı askeri devletltr 
birinin tecavüzüne karşı to 
rını ve istikWini kahranı• •nı 
müdafaa etmiştir. Bu müdafii Uy 

binin 'başlayışı da inkişaf tıl' litı 
Ywıan efsanelerini andıraJI 
kahramaıılık nümunesi oJnı 
Bir millet ki hudutları içint 
miş sulh ve sükun içindt 
maktan bllJka bir emeli . ı ti 

Mücadeleye karşı titizlikle b' au1 
kalınıf. Tahrikat karşısınıll h 
k6n ve vakarını muhafaza 
Böyle bir milletin Başvekili 
gece yansı yatağından kal 
yor. Ve dişine tırnağına kaıl' 
Jlihlaumış büyük bir devletiO 
rur bir elçisi bu Başvekile bir 
matom veriyoyr. Başvekil iil 
tomu okurken, büyük ve 
devletin orduları küçük dt 
hudutlarını geçmişlenlL ~ 1 

sas mücadeleyi bu derece 
müsait şartlar altında ol<a 41 
bul etmekte tereddüt göster 
l\fetaksasa bu kararını i!b 
den kahramanlığın kaynaJI> 
nu takip eden aylar içinde 
yavaş anlaşıldı: Yunanlılııt J z. 
ve teçhizat bakımından ktll"' , 
kerlerine kat kat faik olaO u 
man kuvvetlerini önce toP 
rından attılar. Sonra da oııd 
ettiler. Eski efsanelere kaj~ 
gitmeğe ne hacet!. Cüce, ~ 
!erimizin önünde mağlüp •"" 
nnn üzerine mağl6p dev, d•" t 

yük devi yardımına çağınYo' lij 

nill istiyordu ki bu ikinci d6' 
derece büyük bir mucize 

Şehrin tarihi eserleri mey• 
danda ve malUnı! Bize ka· 
lırsa, madem ki, böye bir 
zahmete katlanıyOJ"lar, tari
hi kıymeti haiz olan eıer ve 
hi.idseler meyanında, tram
:vayları unutmasalar.. lnıa· 
allah, bolluk zamana ka VUf" 
tuiumuz ırfuılerde, vaktiyle 
tramvaylara naad bincrmi
ıiz, diye, bu filmi ıevrederiz. 

* İaşe Müst~ Şefik Soyer 
dün ayakkabıcılarla ayakkabı i· 
maline yanyan iptidai madde ta
cirlerinin yaptıklan toplantıda 

hazır bulunarak tek tip ayakkabı 
üzerinde görüşmüştür. 

MÜTEFERRiK: 

* Paristen gelen talebelerimiz 
Berlıne varmışlardu'. Önümüz -
deki çarşaniıa akşamı Köstence 
yolile İstan'bula hareket edecilk -
lrdir. 

Myapılınıwştır,:___.,__1 d On alb yıllık kansının .. zerine 
ua m er arasın a • • • ! 
Maarif vekaıeti, 1139 - 940 yı- hır ışçı kızı dost tutmuş 

'l'ürk Ginekologi Cemiyeti bu 
ayın toplanllliını Dr. Ahmet Asım 
Onur'un !başkanlığı altında ya -
pı1mışlır. Bu relsede, iızalıği Uk
lif edilen üç mütehassıs ıroeı;lek -
daşı.n intihapları yapıldıktan son
ra, Dr. Hadi thsan Gi!diz tarafın· 
dan bir (Gazlı ganıgren basili in· 
'l.ani) vak'ası takdim olunmuı;tur. 

Bu hastalık haldcında yapılmı 

münakaşalara; Prof. Kenan Tev
fik Sezene!, Prof. Bahaeddin Ul.t
fü VaTnalı, Dr. Ahmet Asıım O • 
nur, Dr. Orhan Tah6in, Dr. Hadi 
1!ısan Gediz, Dr. Şükrü Fazıl 1ıke1 
iştirak etmişlerdir. 

küçük kahraman karşısınıl• 
met hissile mütehassis ol~ e 
ona dokunmasın. Ne y~ık )1 
olmadı, İkinci dev de küç~ ı 
nmana yükleniyor. Bunu 
ıraber, Yunan askerleri, .. 11 edilememişlerdir. Bilakis oY 
laşıhyor ki eter Yupei•~ 
maide mukavemet ecleb!lııı~.I 
dı, Yanaaistaıwı mukav~ 

nlınıyacaldı. 

İngiliz mB«efiklerinin 1 

ÇOCUKLARA 

HEDiYE 

Çocuk Bayramı münase
betiyle, çocuklarına muhte
lif hediyeler alan bir aile re
isi dedi ki: 

c- Dütündüm, dütün • 
düm, ne hediye alayım?·• 

c- Ne aldın?.» diye ıor
dum. 

c- Sonra, vazgeçtim, de
di .• Bu sene, çocuklar, zaten 
en büyük hediyeye kavuflu· 
lar .. Çocuk Bayramından ev
vel mektepler tatil oldu.. Bir 
çok para vererek alacağım 
hediye, çocukları bundan 
daha fazla acvindirmiyecck, 
hediye, küçük, kıymetsiz bir 
ıey olarak kalacak..» 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 40 

* Londra tl'niversitesi TErblye 
Profesörü M. Hamley şehrimize 
gelmiştir. İngilizce muallimin • 
rine 26 nisanda Eminönü Halke
vinde bir konferans verecektir. * Havacı Gedikli Okuluna gir
mek üzere şehrimiz Hava Kuru
muna müracaat edenlerin sayısı 
500 ü .bulmuştur. 
* Dün, Tarlabaşında oturan 

Eleninin evinde biryangın çık -
mıştır. Yapılan tahk.iJ<at netice- -
de yangının Meryemana kan<ti -
linin devrilıınesinden çıktığı an -
lıı!;ıl:mıştır. Yangın neticesinde e
vin ikinci katı tamllllnen yanmış· 
tır. * Galatadakl eski Yolcu Salo
nu, yeniden tamir ve tanzim edi
lerek dahili hatlaııda y<:ılcular içir. 
yen ibir salon haline getirilmiş -
ti. Bazı gazeteler, buranın y>ldı
rılacağını yaırlığı bugünlerde y<:
ni hale getirilen eski yolcu salo
nunun 1 mayısta açılmasına ka -
rar veril.ıniştir. Yeni Yolcu Salonu 
merasimle açılacaktır. 

KOLKOLA 
Müellifi: Nizamettin · NAZiF 

Dediğini dııy.muştu. Fakat bu· 
na bir insan sesi değil, oda kapı
ınndan bir gölge gibi fırlayıp ko
r>dorun duvarına çarpan, 'kırılıp 
tuı:buz olan ibir vazonun şangırtısı 
cevap vermişti. Bunun üzerine 
hizmetçi, bi.:o an avazı çıktığı ka
d~r bağırarııtk kapıcıyı, polisi ça
ııırınak, 'bülün partıman hal'kını 

ayaklandırmak isteınşiti. Bere -
ket versin iki tam bu sırada Se
mihin bu yarı deli yan kuduz 
gö.stcrişli mi.sa!i~le kolk~la. kori
ık>ra çıktığını ve onu kuçük sa· 
!ondaki kaJlcpcye oturttuğunu 
görmüştü de susmuştu. 

Semih, bir dolaptan çıkardığı 
yarısı içilm~ ibir Porto şişesini 
g&tererck: 

- Yavrum ... - dedi - bu sinire 
birebirdir. Eweliı ıki er kadelı 

yuvarlıyalım da sonra konuşu -
ruz. 
Daniş verilen kadem reddetme

di; bir yuvarlavışta diktikten son
ra tekrar doldurdu. Onu da bir 
yuYarlayışta midesine.~- O 
zaman Semih yancebinden çı -
kardığı tabakayı uzattı : 

- Söyle bakalı.m. 
Daniş tabakayı görünce -bir en

gerekle karşıl~ış gibi irkile -
rek: • 

- Koy şunu cebine! - diye hay
kırdı - yoksa kırıp pencereden fır· 
latırı.m. 

- Neye? 
- Bll§UI111 gelen bela hep bu 

tabaka yüzünden değil .mi? Sen 
beni, eSki arkadaşını bu elmaslı 
tabaka ile değiştin. 

_ Anlamadun valllahi. 

lında vazifelerini üstün bir mu· 
vaffakiyetle yıapan 35 muallimi 
takdirname ile taltif etmiş, 77 
öğretmene de teşekkürd1! bulun
muştur. 

Bun.dan lbaŞka 577 öğretmen 
bütün sene içinde derslerine ta
mam olarak devam ettiJderinden 
dolayı ayrıea takdir edi~rdir. 
Dört öğretmen de ihtar ile ce -
zalandırılınıştır. Bunlar öğret -
menlerin ~i.cillerine kaydolunmuş-
tur. 

Yeniden 2500 
Otomobil 1 is t iği 

tevzi ediiiyor 
Muhtelif yerlerden şehrimize 

gelen 2500 kadar otomobil !isti -
ğinin bugünlerde tevziine baş -
!anacaktır. Bu lastiklerden bir 
kısımı Anadoluya gönderilecek, 
tenezzüh otamobili lastikeri şeh • 
riınizıde tevzi olunacaktır. Vekl
letin yeni tevzi listesinin postaya 
verildiği haber alııımıştır. 

_ Periham ~andırdı. Perihanı 
elimden aldı. ..,.._. _....., ... 

- Kim olacak? Naci Galip ..• 
- Şimdi anlad1m ... Demek se-

nin sinirlerin manasız bir ,kıs -
kançlık yüzünden bozulmuş. 

- Manasız mı? 
- Öyle ya ... Boş bir vehime tu-

tulmuşsun. 

- Mızrak çuvala girmez. 
- Göı.!erinle gördün mü? 
- Şüphesiz. 

- Nerede! 
- Al.man çiftliğinde. İkisini bir 

odada yakalattım, zabıt vankası 

yaptırdım. . . . . 
_Ne diyorsun? Polıslı rnolıslı 

baskın mı yaptın? 
- Tabii. 
_ Senin deli olduğunu bilirdim 

amma, bu derece zl\·anadan çık: 
tığ!nı bilmezdim doğrusu. 

- Bu işi yanlarına bırakacağı· 
mımı sanıyordun? 

Semih, derin bir nefes alarak 
çakmağını çaktı, bir sigara tel
lendirdı. Baca1<larını birbiri üş • 

İki çocuk babası da olan maznun ma
bakemeslnde dawacı kadm neler 16yledl 19 Mayıı Plyaagosa 

Dün .A&liye 2 inci Ceza Mah -
kemesinde bir zina davasına ba
kılınışlır. Hadise şOOur: 

Eyüpte oturan ve bir tütün de
posunda çalışan Osman oğlu Şev
ki, Hacer adında bir kadınla on 
altı senedir evli rbulunduğu hald~; 
kendi yanında çalışan işçilerden 
29 yaşındaki Mımet kızı Mürüv
vet ile beş buçuk scnedenberi ita
n koca gibi yaşama'kla suçludur
lar. Bu hususta şah<;i dava açan 
Hacer, kocası ile Kanunu Mede
niden evvel nikahlı olduklarından 
yeniden mahkeme kararı ile ni
kt.hlarının tasdikine uğraşmış ve 
Üçüncü Sulh Maıhkemesi tara -
fından bıo nikah tasrlilk ve karar 
verilerek 5/5/939 da ıkocası ~ 
ile sevgilisi M ü:rüvvet aleyhine 
zina davası açmıştır. 

Bu davada Şevki önce ııikAhı 
kabul etmemiş ve lbu ıkaran red
detımiş ise de İkinci Hukuk da
iresinin bir namı ile yapılan bu 

tüne atarak: 
- Yavrum ... - dedi - seni tebrik 

ederim. 
- ?? •.. 
- Evet, seni tebri.k ederim k:ur-

tulm uşsun. 
- Kimden? 
- Perihandan. 
- ?7 ... 
- Ve bıuıa düşen vazifeyi ihtar 

etmek islerim. 
- ?? ... 
- Derhal g;t, Naci Galı"bi bul. 

Evvela iki ellerinden sonra da 
yanaklarından öp. 

- Defüiyor musun? 
- Hayır. Bi!filı:is gayet makul 

konuşuyorum. 
- Nişanlıma dağ otellerinde 

randevu veren, haysiyetimi iki 
paralık eden bir adam ... 

- Fazla dmiır etme. Ben sana 
ne söylüyorsam yap. Mademki 
böyle söylüyorum ... 

- Bana eınir rni ediyorsun? 
- Estağfurullah. Her halde bil· 

diğlm bir şey varki böyle konu
şuyorum. 

itiraz kalbul edilmeyi,p nikah sa- Milli Plyımgo idaresi 19 Mayıs 
hih görülmü~. Gençlik Bayrmu için de bir hu· 

Anca.it l:ıu anıda yeniden mah- susi tertip yapmağa karar ~ 
kemey-e müracaat için müruru za- tir. Bu tertibin biletleri de bir ve 
man kaydına göre hm*et edil • iki Jiralı:k olacak 8 mayıstan iti· 
mek liızmı gelirken Hacer; her baren ı;atl§ll çrkanlacaktır. Piyan-
nasılsa bu valcti .,_.ik+;-:~ ve .,-- ~..._ go Ankaradaki 19 Mayıs Stadında 
kanuni mehil olan altı ay geçtik- çekilecektir. 
ten sonra dava ikame eylemişlıir. 1 .... ------------...... 

Bu ciheti göz önünde tutan mab
keıııre dünkü kararı ile altı ay 
müddet geçtikten sonra dava açtl
dı~ııdım ve müktesep hele müruru 
zamana uğradığından Q>u iddianın 
düştüğünü ve mahkeme kararının 
bu yolda olduğunu bildlnıniştir. 

İKİSİ DE RlEDDED1YOR! 
Hfıkiın teıreyizlik hakıkı olııı> ol· 

madığını eoran davacıya: ı 
- Beğenmezsen temyiz ede -

bilin;in. 
Denı4tir. Bunun üzerini! Hacer: 
- A .. Tabii temyiz oedeceğim .. 

Hala bu kadınla yaşıyor. Göz gö
re göre de olur anu artık? İki çıo-

Semi.h öyle sinirsiz, öyle rahat 
bir eda ile ve öyle telkin edici 
bir sesle konuşuyordu ki Danişin 
sinirleri biraz gevşer gibi oldu. 
Fakıl't; hldise, genç sporcu için o 
derece ağır bir darbe olmuştu ki 
gene şiddeti elden bırakmadı, ge
ne ha:y•kırarak mukabele etti ..• 
Amma bir parça sesinin perdesiııi 
indirerek: 

- Hayır! Senin bildiğın birşey 
olamaz. Sen ne pahasına olursa 
olsun şu Naci Galibi miıdafaa et
mek istiyorsun. Onu bize arka -
daşı.ındır diye yutturmağı kalk· 
ma. Görülüyor ki o senin düpediiZ 
efendindir. 

- Hakaret etme! 
- Seni tediye ediy>or. Sana 

ağır hediyeler veriyor. Sen de 
bunlara tanıdığın kadınları ve ta
nıdıklarının sevgililerini peşkq 
çekerek mukabele ediyorsun. 

- Delirme. Bir erkek için en 
büyü.it !ı!ıaket sevilmeden sevıl
diğine, istenmeden lstenıdii!'ine i
nanmaktır. Semih sana Naei seni 
bir felaketten 'kurtardı dedilii za· 

cuğuınuz var. Boyunları büyük 
kaldı .. 

Diye tezallüıınde bulunurken 
kocası Şevtki ise: 

- İkisinin de ölüsünü öpeyim 
efendim, diyordu. Ben lbu Mürüv
vetle beraber değilim. Söylesin 
işte kenidsi de .. 

Mahk.me !kararına çok memnun 
olan ve bu sevinçle gülümseyen 
genç kadın: 

- Ne münasebet!. Demiştir. 
Ben neden karısı olayım onun. 

Hacer de arkasından: 
- Ben de değilim. Tam altı se

ned:ir ayrıyız!• demiştir. 

man bil ki P0rıhanın seni sevme
diğini, hiç ısewnQIDiş ol.dulunu ve 
asla sevemıyeceğini ve istemi}"e
ceğinj lbilerek 'konuşmaktadır. 

- Yalan söylüyorsun! 
Daniş gakriyerek ayağa kalkmış· 

tı. Semih oturduğu yerden hafifçe 
doğrularak onu göğsünden itti ve 
tekrar kanepeye oturtarak: 

- Yalan değil ... • dedi - aen o 
kızın bir zaafından i.stifade et -
tin. Benim karşımda da sana ken· 
disini istiyerek, gönül rızaslle ?er
miş olduğunu iddia edemezsin ya? 

- Edersem ne olur? 
Semih, gevrek gevrek güldü: 
- Yalan olur. Zaten gördüğün 

nimet de Adadaki celseden ibaret. 
Perihanın sana metreslik ettiğini 
söyliyebilir misin? 

- Ben öyle elmasım istedim 
mi? 

- Sanmam. Sen dürüst bir er
keksin. Fakır!: i6tıeseydin olur muy
du? Ayni evlırde, bu evde ve çok 
geceler senin evinde ırbahladık. 

Çok sarl!_ot olduğu gceleıde dahi, 
1"1bc Vv) 

le YlllUUI Jat'alan, Almtıı t 

karpaında iatizamla ric'at n 
tedirler. Bu ric'atia ne l_~ · 
oltluka mlltehusıs ukerİd" 
16mtlur. 

Bu rlc'atia Yıınanlılar tf'. • 
olan tarab, •Cır un pah 
gal edilen Anuıvutluk top 
lllD tahliyesi ve mağl&p 
kuvvetlerinin Uerleyifnı
vermesidir. Galilın mağl6P 
de ric'at etmesi talihin eıı 
cilvesidir. 

Yunan milleti için bir 
lik de üç ay gibi kısa bit )R 

içinde iki Ba vekil kaybetıııı".Aıı 
Bunlardan birincisi, Met•? 
birinciteşrin &"'Cesi verdiiİ Ait 
la değil, Yunan milletini 1 
ce süren mesai neticesind• 
deten ve manen bu mııl<• 
hazırlanmış olması dolayısi1' 
nan lı:alıramanları arasında ıJ a 
nııştır. Metaksası istlhlaf ~ 
rizis de büyük selefine W. 
halef olduğunu göStermİŞ~ 1 
ııisten sonra Kral Yorei, ~ ;I i 
isim üzerinde durmut ve ~ 
aralık Bqvekilliil 'biuat ... ı 
etmeyi .t.üşünmii§ İlle de '" 
ııifeyi Tsuderosa tevdi 

188% senesinde Girltte •' 
Ba§Vekil, •ır Giritli aile,. 
suptur. Ecdadı 1821 seıı 

beri Yunanistanın i.tiklill 
da mücadele etmişlerdir. J'tf 
Atinada tahsil ettikten soll-a' 
ris 'Oniversitesine de dc•

11 
miştir. Bu 'Onivcrsitedeıı 
zun olan T•uderos, Ver~'! 
ransında Ynnan heyetini".,1. 
müşavirliğini yapını ve ~ 
Giritlen meb'ns s çilmi•tır• d 
müteakip münakalat ve 
nazırlığında bulunmuş \-'C ~ 
mili bankasının umum tJJ~, 
ğünü de ifa etmiştir. Bu ~~İl. 
yeni Başv~kil Yunan ~ar•~ı 
nazik günlCJ'inde üzerıne 
ğır vazifeyi layıkile yaP• .ı, 
malumat ve tecrübeye :,, 

Altı aydanberi devam e ~ 

cadeleyi yakından uu~ıa; 
denler, hakikaten hiçbır ..;, 

d~ .yüksek mancviya!ın ;ô1'.. 
madığmı• görınüslerdır. ı.ır '} 
millet istiklalinden ve ilel'f 
tııprağından mahrum ed 
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~ ~e• P .0 Yle oluyor: l\1addi 
~ bırbirini t ki •-. •y a p e..-ıı 

et~ •or elde edilmiş mu
.. er görülünce etraf da 

~ nceye k 
ııııyo apılınaktan ken-

,ı r. llalbuki tehdit e-
Uvvete kar 
likte şı daha evvel 

·· lllukavemet imkanı 
IUPhe ve t 
er ereddüt edilme-

•ce Pek baş.._ 
""' türlü O• 

!llapoı · 
. ı eır~tı > oıı Bonapartm da 
1 •üş old ~e kadar endişeye 

lııuıu uı:unu bugüa hatır
ı Sôyfeınekt b. ·· . Vardır e ır mu· 
J ları · lllapolyonun türlü 

lla11 b ~alttıış. Düşmanlan 
it llıerakaerdar oı~ukça bü-

a d .. 
dil . . uşerler, yerine 

erını lüri 
!arınış ü eadişelere 
, 1• ' lllapolyon kuvvet 

ı Yer· d 
1 

Uş: ı.ıı e iken ~Wltl da 

aJıııu ittif 
•Itri\ akı.aa alarak Şa-

ı He b~ Fransız ordusu bir-
1" ır Hindistan •eferi 

ııı:tt~~.?l~rak diğer kuv
Çtrlı1ı; 1 ı tasavvur edi-

l h .. Rusyası. 
i.. Coıön .. ,.. h~ı. . uae alarak uzun 

ta,_ llıaı:a lüzum kalma· 
u.,,. •• buna karşı verile· 
,. ne olaiıilirdi" Böy-
•ıt .. 

seferi başarmak içia 
Ç•lı tab·-
ifın ıı enıreller vardır. 
İir ak tııuhal derecesinde 
· 'j; Ve saire değil mi?. 

lranı, f ransız ve R~s 
ordularının müıterek bır 

1 

hareketi ile Hindistanı 
zaptetmek neden müm· 

L:k:ün:..o.la_m __ a_mı_ı_?_. ____ ""'."-:.' 

yatkarlı'1 elden bırakınıyor~u. ?· 
·çı·n birr.nk tereddüt geçırınıt. 

DUD 1 T"' ,.. 

fakat nihayet Napolyonun vaıtl~
rini tutamıyacağını anlamıştır. Dı· 
• taraftan İngiliz politikası mu-ger . .1 vafiakiyetle ilerliyordu: Iran ı .e 
İngiltere arasında 1814 de akt~ı: 
len kat'i bir muahede ile her ıki 
tarafın münasebatı tayin edilmiş· 
tir: İran Şahı İngiltere Kralının 
aleyhine herhanei b~ dU.şmanla 
b. 1 ·yecek böyle hır duşmanın 
ır csmı , . h 

İngiltereye karşı herhangi hır a-
reketini kolaylaştırmıyacaktı. Bu· 
na mukabii dost İngiltere ~e İra· 
nın halini biliyordu. Ona hır yar· 
dım olmak üzere se_ncde 15,0.000 
İngiliz lirası vermeyı taahhut et-

mişti. 
'ti apolyonu• tehdidi devam et· 

tiği müddetçe İngiliz - İran dost
luğ" böyle haşlamış, devam et• 

t . 0 tehlike kn lınadıktan .oıı· 
m ş ır. d ı·· 
:v artık paraca yardıma a uzı1ın 
görülmemiş, fakat Ruslara karşı 
tnr·lizler için İranlılar aras.ın~a 
hır teveccüh devam edegeiıı_ııştır. 
Aradan bir buçuk asırlık bır za· 
man geçmiş. Fakat büyük mesde

lerin birbirine benziyen bazı ;iz
gileri duruyor. 

,.._HALK---... 
~Ü TUNU 

Jı Ve lffi A.rıyanlar, 
filııiyetler, lemenni
l• ı1e rniiflıiiller 

Daktilo bilen genç bİI' 
kuı it arıyor 

1ı' 'tl Jll undlUl tam yüı kırk 
1 l' apolyon Bonapart ile 

liitı ~l b_~u düşünmüşler, 
.. ku ınao.ıler ise gözlerin
u Çe küçülmüştür. Rus· 

~aııJti hükümdarı Pol ortaınektebin sekWncl sııııtına kA· 
e h dar okumuı, yazısı. ifadesi muntazam. 

, IÖ •YaliUa kapılır !tir Çar 
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daktilo bilen on altı yaşında müte-,.Q luet almq. Oallll için vazi bi~ aile ltwyun. Hem; şimdiye 

2
lltt tasavvurunu öğrenir kadar bütün şefkat ve ihtlmamıyle 

1' O d• D ki bana bakan aileme küçük bir yardım-.. ~ on Kaza arına U da bulunmak ve hem de istikbalimi 
.2eriae yürümeleri için hazırlamak emeliyJe ticarethane, ya-

. ıştir. Bu sırad• Çarın zıhane gibi müesseselerde bir 1Şe gi-
z lıit, surette ölüverdiği rerek bütün dikkat ve g>ye!erlmı sa-
:~ artılı; kazakların Hin- dece vazifeme bai:Jam•k J.>tiyorum. 

t .. ur:'iııtesi de öylece kal- Tek ba ıma yat yolundJ attıgım bu 
~a..lci ) d' ilk adımda yanlarında ıs vcrn1ek u-
kf: ti. Napo yon ken ınce retiyle beni te~ci edectk olı.uı ·., sa-

e olduğu tasavvurdan hiplerinin IO.t!en Son Telgraf c ... ·etesi 
eıııiştir. Mutlaka böyle bir Halk sütunu vasıtaslyle (S. K.) ye bir 
tllıi!eceğini düşündükçe mektupla müracaaUarını hurmeUe ri-
~rıııuş. İngilizler Hindis· ca ederim. 

el '.11• gitmek fikrinin tatbi- Müessese ve yazıhanelerde 
~~:11• tııaddeten ne gibi im- i~ arayan iki genç kız 

e arı, karşılaşacağını bil· On altı yaşında, mail imkAnsızlık 
'•lıer ·ıı · · · d.. ·· e sebebı·yıe Orta Okulun 7 lnd tıı .. crısını uşunın .. 

!:ör ·· ı İr b sınıfında tahsili bırakıruya mec-
lıı~ili rn~.ş er. . and~ u- bur kalmış bir ıenç l<1T.ım. A-
ür 2 ıııume-;sıli dogruca ilevl vaziyetim dolayısıyle. çalışıp ha-
ltı '~aat ederek bahsi aç· yatımı, istikbaliml kend1m yapmak 
!o riltere ile herhangi bir mecburiyetinde olduğumdan hususi 

,o d:•Ydan kalınam•k U- müesseselerde, yazıhanelerde herhan-
1 "'"· tluk ve ticaret nnıa- Ci bir io arıyorum. Bana ee!kahit eılım u-

All "'llı:t.i • zatacak olan muhterem ış sa P erınm 
r..i~ l'O\i • ısteıniştir. Son Tetıral Gazetesi Halk Si.ıtunı..ı ~N, 

Ytt o) tı\:a ı için bu bir ınu· D) muzuna mil'racaatları!'lt dılcrım. 
hat ""uı ve İran . İngiliz .+ruortaokulun son smıfına. kodu 

ı lır ~•lı llliisait bır surette faal bir tahsili bulunan ve sımdıye 
)111 da b .. unu haber alan Na· !<adar hiç bir yerde çalıŞl'l•mli olım 
~ lt ,_ .. d bi kız kendi zarurt masraflı:ı:rını 

ir el . ~•u det sonra Tah· genç r . k ç .1 . e yük olmadan tcmın etme ve 
ler.ı, ı Y01lıyarak Şaha tür· ~~;~:Ce vazile hayatma ıirmek arzu-
t?ti ı' ~1llunrnuş ve Hintiis- . ı rcsmı hususi muesseselerde ka-

çın 
0 

.k • sıy e ' · akladır 
t ı tır Ş llu ı na etmeıe naatkar bir ücretle ış . ar.anı. . 

' ah Kendisini tavzif etmek ıstıyen ış ~-
1' an,ı21a ıııeşhnr FetJı Ali· biplerinin lütfen Son Telgraf .Halk •U-

,\e h. ra karşı beslediği tunu Meral'e müracaatları rıca olu-

tıifa~ de ~apolyon ile böy· nur. 
hsıııa • lllUSait değildi: 

lar ~ büyük bir ihtilal 
i. i'şt allarının başını kes· 
arı, e 0 >nmanki İran Şahı 

Ilı' ı kar 01•1l münasebatında 
~ 1 

azami de!"tccde ihti· 

' l 

Lise 4 üncU !'tnı!ına kadar .okumuş 
tat i' muna betıyle ış ara-

bir genç 1 
• t'h ·d Kench ni nıuvakkaten ıs ı -

makt. ır. ıı lk üt ,, L<rtıyenll ın a s unu 
daın e!-ne"' .. 

. adresine muracaatlan. 
Remzı 

~ 1\0\IAN. l •,3 
··\~ 

'en de ::,eveceksin I 
Yazan: ETt::M İZZET E.ENICE_ 

•nin büı-
irter· un bu sözleri za-
b· .. ' bozulwu' biı bedlıahtı 
Ulun C1 d eb· 1 e en rıkarmnk i-
•rdi '" .. th• . )\ · .""' ış tesir alt1B· 
•ndınıi ölçüyor biçiyor 

ttıh ' 
ı nıe ger<rk h'r se•gi 
ı oldu· ·. . i d gun1u hı,)edıyortlunı. 

• 
0 anda Salih karşımda 

aydı· 
ı &on· . 

ı bırak 
fi ••k .. 

ı . "·· keıuli.inden ayn
~ de bulunacaktım 

.J'«k·· . 
""'' ttık b «1 a,·nlca Naciye: 

•n gid;yorum .• 

Dedı a) rıldı. Ayrılırken: 
' d ·· ·· taşın kara-- iste, iyice uşun, . . 

.. . ··re ver Ben gtdıyoruın, 
rını ona go · 

hah Liibnana mektup )a• 
J-'arnı sa 
zar:ı~·nl.. , 

Diyoı ek gitti. O gittıkt~n .sonr;· 
kendi başıma odaya çekıldıın, .. 

d .. ··nmi"e daldım. Hız-
zun uzun uşu " 
metçi gelmiş, . . . • 

Y k yemiyecek mısınız .• 
- eme defa 
Diyordu. Belki. iistii<te on •t 

sordu. Fakat, o kadar hara~ ve lı~· 
kin bir halde~·dim ki ne ıştaba 
vardı, ne de takatim. 

_ Yemiyeceğirn!. 

Deılim, ilave ettim: 
- Sen yemeğini otur veM ye ... 

Sordu: l 
_ Be••efendi de bu akşam ge • 

J •• 

mediler. G<-lmiyerekl~r mı •• 
_ Hayır. Nöhtt ,ı. 

Şehirde bir takım yollar 
yapılıyor, bazı yollar genişle
tiliyor; meydanlar açılıyor. 

Tasviri Efkar gazetesi, ma
lum li•aniyle bütün bu imar 
işlerini iğneliyor. O ceride
nin mreti haktan görünüp öy

le bir çatmaları vardır ki, a.ıl 
mak•adının •adece ve yalnız-. 
ca çutma_k olduğu üzerinden 
akar. 

Dün bir arkadaı, Tasviri 
Efkar cerideainin bütün inti
ıar hayatına ait kolleksiyon
larını karıştırml§. Görmüş ki, 
bu gazete, lıtanbulda ne za
man bir imar hareketi ol•a, 
muhaliftir. Yapılan tedkildere 
göre, eğer, T a.viri Efkarın 
sözü dinlenmif olsaydı, aon 

30 yıl içinde, bu ıehirde hiç 
bir yeni eser meydana getir
mek mümkün olmıyacaktı. 

Daima ve her zaman, her ne • 

vi inıa ve imar faaliyeti için: 
«- Elendim ne lüzum 

var?.» 
Diyen bu ceridenin, bu 

tenkidlerinde hüsnü niyet bu
lunduğuna, biz, ınanmıyo

ruz. 
Yıllarca ayni tempodan 

konuıan bu gazete yerine, 
belki şöyle bir tenkid yapıla
bilir: 

«- lstanbul Belediyesi, 
son 30 yıl içinde maalesef 
çok az imar ve inıa faaliyeti 
göstermiftir.» 

BURHAN CEVAT 

Kadınla.ıa m • • 
sallat bir deri 

ba talıii• 
Genç bayanlarmızı yeise dtisi.1-

ren cild hastalıklarından biri de 
Vitigliyo'dur Bu hastalık filha
kika en ziyade genç bayanlara, 
hem de ek:>eriya esmer güzelleri
ne musallat olur. Hastalık vücu
dün bir tarafında, cUd üzerinde 
beyaz leke ile bajlar. Beyazlık 
bazılar!nda kireç gibi olursa da, 
bazılarında daha esmercedir. Bu 
t>evnzbk ne türJu olursa ol.sun, onu 
cildınin üzerinde &ören bayan her 
halde ilzülür. 

Beyaz 1eke yuvarlak veya yu
murta şe"khnde olur. Yahut mun
tazam hiç bir şekle benzemiye
bilir. En ziyade ellerde, bilekler
~ k llard . boyunda, yahut vü
cudtin kapalı yerlerinde payda o
lur. Yüzde olması pek nadir gö
rülür. O!'lun i<:in Vitigliyo lekele

lerini eldivenlerle veyahut çok 
dekolte olmıyan elbiselerle ört
mek mümkünditr. Bu hastalıiın 
en ziyade kadınlarda olması, ka
dınlığın başlıcrı guddeleri olan 
)' unıurtalıklarla Tiroit guddesinin 
bozulmasından il!'ri geldiği ic;indı! 
Kat'i teda\·isL de şimdiye kadar 
tırıııen hemen bulı..mmamıs fibi
dir. '-------
Dedim. Ben hizmetçinin gitme

sini beklerken onun da garip bir 
idi vardı. Tecessüs ve düşünce 
içinde adeta benim bütün hare
ketlerimi takip ediyordu. Hatta 
dayanamamış olacak ki galiba: 

_ Buı;ünlerde çok asabi ve dü-
şüncelisiniz?. 

Diye sordu. 
_Nereden hükmettin?. 
_ Halinizden belli. DüşüBcele

riniz sizi yemekten içmekten bile 
alıkoydu .. 

Dyerek cevap verdi. Hizmetçi
nin bu tarzda konuşması birden 
sinirime mi dokundu, ne oldu bil
mem, ao:;abi asabi: 

_ Sen kendi işlerine bak!. 

Diye sert bir cevap verdim. Fa-
1fat hiç ummadığım bir vaziyetle 
karşılaştım. Hizmetçim galiba ilk 
günden beri) anımda ve hizrnetiın
de bu11111n1anın \erdğ cür'etle: 

t• olur ~anki?. 
Deyiverdi. Belki !tir başka za

n1anunda bu cC\.'ap ancak bC'nİ 
E Idiiriır, oya]ar1 mazur 1'Örınıye 

AH EMELERDE: 
Biçare ihtiyar, ne saf, 

ne temiz adamdı! 
Parasını çalan sabıkalının 9 ay ha
pis yatmasına rıza göstermiyordu 

--f Yazan: &fJS~YiN BEHÇET =ı--
Yaşlıca, saf, biçare bır adamdı. 

Dava.sını şöyle anlattı: 

- Memlıiketten iş bulmağa gel
dim. Ü ıerimde de kırk lira kadar 
para vardı. Bir gün, ilü gün, ka
labalık yerlerde, iş yerlerinde 
dolaştım. Malüm ya, yaşlıcayım. 
Her işi de yapamam; Yaşıma gö
re yapabileoeğiın 'bir iş arıyorum. 
Önüme gelene sordum. Kimseler, 
işime yarıyacıtk lbir iş bulamadı. 
Bir gün yine, Galatada bir kah
vede oturdum. Benim gibi, yaş -
lıca bir adamla dertleşiyordıım. 
Bu geldi; !Mımıza kulak misa -
firi oldu.. Sonra: 

- Baba, dedi, ben sana iyi, ra
hat bir iş bulayım. Aylığı bilmem 
nekatlardır? Amma, iş çok ra • 
hattır. Benim büyük dayımın oğ
lu vardır. Gayet zengin bir adam, 
mütıeahhittir. O, köpeğe çok mc· 
raklıdır. İ.ki tane cins, av köpeği 
vardır. Onlara bakacaksın. Ak -
şamları da, hortu.ınla bahçeyi su
layacaksın. Ayda kırk elli lira ve· 
rir sanının. Sen de şimdilik 'bu- \ 
nunla geçinirsin .. Sonra daha iyi 
bir iş buluruz. Bundan iyi iş can 
sağlığı ... Ayda kırk elli lira .. İki 
köpeğe bakacaksın .. Akşamlan da 
bahçeyi sulayacaksın ... 

Hemen: 
- Peki, dedıın. Kab.ıL 
- Öyleyse sen burada otur .. 

Ben gidip çabuk keruiisini gö
reyim.. Adam bulmamışsa hemen 
gider seni oraya kapılandırıveri· 
riı. 

- Peki, dedim. Ben bura.da bclc
liyorum. Sen çabuk git, gel! 

Çıktı gitti.. Yarım saat kadar 
sonra, kahvenin önüne bir oto
mobil dayandı. Otwnobilden bu 
çıktı. 

- Çabuk gidip geleyim diye, 
ı;enin için otomobil parası da 
verd>m. baba, dedi. Ben iyilığı se
verim. İş;n oldu. Yalnız, pek me· 
raklıdır. Yanında çalış ıracağı a
damın hastal!klı, illetli olmasını 
istemez. Çabucak bir doktora gi
edlim. Senin için bir sağlam ra -
poru alalım. O raporu götürelim. 
Hamen işe ·başla. Elli liraya da 
pazarlık ettim. 

- Hay Allah senden razı ol· 
sun,dediın. Haydi gidelim. 

Beraber yola çıktık. Biraz yü
rüdük. Tophane taraflarında bir 
yere geldik .. Bir yokuştan çıkı -
yorıız. Bu, birdenbire durdu. Se
nin yanında paran var mı? dedi. 

- Var, dedim. 
- Nekadar paran var? 
- Kırk lira kadar var. 
- İşte bu olmadı. Şimdi senin 

paran olduğunu anlarlarsa üç beş 
lira muayene parası alırlar. Ya
zık değil mi parana? .. 

Cebinden bir zarf çıkardı. 
- Ver bakayı:m o paraları, de

di. Çıkarıp verdim. Gözümün ö
nünde, zarfın içine koyup tükü • 
rüklcdi, yapıştırdı. Bana verdi. 

- Al, şunu cebıne koy .. Kimse
ye paran olduğunu söyleme! de
cli. 

sevkedebilirdi, Bu sefer tamamile 
aksi oldu: 

- c~hennıcnıin dibi olur!. 
Diye çok ter> bir ce,•ap verdim. 

Bu da yetmi\·or gibi: 
_ Hiznıet,-i hanurunın işlerine 

karışmaz. Haydi mutfağa eit .. 
Dedim .Şayanı hayret bir cür

etlc hana c.-·ap verdi: 
- Hanını olmak bir iıntiyaz te -

kil etmez. Her gönülde bir arslan 
yatar. Ben de kendi gönlüme ge
re bir hanımtnı!. 

Bu cevap n mukabele birden 
bütün bütün sinirimi bozdu. He
men yerimden [ırladını: 

- Terbiyesiz!. 
Ve .. müthış bir sinir bullranı 

içinde: 
- Haydi defol. istenıiyorur •• se· 

ni. Göziim görm~in!. 
Dedim. Bu ""'iye! karşısında 

bütiin hütiin cür'etini arttıran hiz
D\Ct<;i: 

-- Beni sen kovanıazsın. Beni 
hmaya beyefendi getirdi!. 

Deıne~in ıni?. Hem de gayet 

ku taİl ve :ı•.nıarık bir ctia i~iıule. 

Birkaç adını daha yürüdük.. 
Birden bire du;rdu. 

- nak, az kaldı unutuyordum. 
Şiandl, rapor için .1?UI lazım. Ben 
şuradan bir pul alıp geleyim. Sen 
yerinden kımıldama.. Buracıkta 

beni bekle .. Ben şurada köşeba -
şındaki tütüncürlen bir pul alıp 
geleyım, decli. 

- Peki dedim, beklediım. 
Beş dakika, on dakika, yarım 

saat, bir saat bekledim. Ne gelen 
var, ne giden. Kalkıp a ır, ağır, 

onun gittiği tarafa gittim .. Yok.. 
Sokaklarda dolaştım, yok. Kah -
veye gittim, yok. Kahveciye, kim 
olduğunu sordum. Tanımıyor. 

Kahvede oturup bekledim. Yine 
yok. Artık, akşam oldu, Hava ka
rardı. Çııkıp odama gittim .. Yata
cağım. Cebimdeki zarfı çıkardım. 
Zarfı açıp baktım. İçinden para 
yerine bir alay gazete kağıdı çıktı. 

Hemen ~alkıp polise koştum; 

anlattım. Ertıesi sabah tekrar git
tim. Bir yere götürdüler. Resimler 
gösterdiler. İçlerinden bir tanesini 
tanıdım; buy<:lu. Sonra, yakaladı
lar. 

- Paran bulundu mu? 
- Yimıi beş lira buklular ü-

zerinde ... 
- Peki.. Otur .. Ne diyeceksin, 

Remzi? 
- Ne diyeyim efendim?. 
- Bu söylooi'id•ri doğru mu? 
- Doğru efendim ... 
- Neye yaptın, peki? 
- Bu benim işim.. San'atım; 

bununla geçinıyorwn. Amma, yap
tılktan sonra da acıdım. Hani he
men gidip bulup parasını geri ve
receğim geleli. Pek saf biçare ... 
Hadİ!ienin bir şahidi vardı. Kah

vede bizim ihtiyarla dertleşen 
Remzi geldi i zaman orada bu
lunan, ış bulma konuşmalarına 
şahit olan adam ... Kaiwede Remzi 
ile nasıl konuştuklarını, Remzinin 
otomobille gelip iş bulduğunu 

söylcdığini, oonra beraber çıkıp 

gittiklerini anlattı. 
Suç, Remzinın ilirafile de sa -

bitti. Remzi, sabıkalı yankesici ve 
zarfçılardandı, Sabıika kayıtla -
rından anlaşıldığına göre, hemen, 
ondan fazla mahkiim.iyeti vardı. 
Sabıkası da gözönünde tutularak 
dokuz ay hapse malıkfmı edildi. 

Ha.kim davacıya sordu 
- Sen, bulunan paranı aldın 

mı? 

- Aldım .. Yirmi lbeş lirayı al
dım. On beş lirası bulunamadı. 
Helal olsun.. On beş lirasını he
ifil ettim. Yalnız beyim, ·birşey 

diyeceğim. On beş lira için do
kuz a.y hapis yatacak .. Yazık!. Ben 
davamdan vaz geçiyorum .. Şunu 
bırakıverseniz. Artı:k yaµmaz bel.
ki. .. 

- Orasına karışma .. Haydi ba
kalım ... 

Biçare, saf ihtiyar. bakınız, ne 
iyi kalpli bir adamdı. Parasını he
ıaı ediyor, onıın on beş lira için 
dokuz ay hapiste yatmasına nza 
göstermiyordu. 

Birden böyle bayağı ve hanıınıııın 
yüzüne haykıran bir hizmetçi kar
şısmda ne yapacağımı şaşırdım. 

l'ılünaknşa edemezdim. Geriye dö
nrmeıdim. Bir çıkmazın içine gir
miştim. Yine sert ve münakaşa· 
dan kaçan br dille: 

- Haydi çok söyleme, defel di
yorum sana .. 

Dedim, ilave ettim: 

- Seni burada tutan benim. Se
ni ko,·an da ~·ine ancak ben ola
bilirim. Bir tek kelime daha söy
lemene müsaade etmiyorum. Hay
di çabuk, ne• varsa al ve çabuk 
evd•n git. 

Durdu, garip garip nuarlarla 
beni süzdü, sonra yine: 

- Beyefendi gelsin de gHleyim. 
- Beyefendi ile senin şin ne?. 
Dedim. 
- Ona söyliyeceklerim var .. 
Dedi. Bu sefer daha çok kızdım: 
- Siiyliyeceklerini beyefendiye 

del:il. ·,ıer.en Allaha söyle .. Hay
di defol. 

V• .. kU.tah bir eda ile: 
(Arkan Var) 
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aaşmaJıarrlrl r 
Ne Dlyoriar? 

IKDA.M 
B. Abidin Daver c.Siyasl k..:ln mey

dan muharel.Jesl> isimli bugUnkü Baş
makalesinde Mihverin İlkbaharla be
raber siya i ve askeri taarruzlara ııec
lığini ve 1941 de harbi bitirece&:ini 
milletL ... e vaadeden Hitlerin bütün gay
retuıl bu vaadi yerine eetirmiye sar
!etınckte oldutunu söyJiyerek: 
. c~manra. Akdeniz ve A!rikıda. 
Ingıltere lınpardtorluğunu hem Garp, 
hem Şark cenahlarından kı:-kaçlıya
rak sarnıak plô.nını takibe ba~lamıştır. 
Akdenizin Garbında başlıyan ve Şar
kında başlıyacaiı söylenen tazyikler 
bunu istıhdat etmektedir; İngiltere, 
tedbirlerini buna göre almak %ar'U

retindedir.> demektedir. 

CUMHURiYET 
B. Yunus Nadi cAkdeniz mücadeht

si> isimli bugünkü baş yazısında Yu
nan Kral ve hükümetin.ln devlet mer
kezini Giride nakletınclerinın en yük
sek manasında siyasi ve asker! bir ha
reket olduğunun anlaııld.ığıru söylıye
rek: 

<Fllhakikg mücadelenin uıı büyük 
hedefi Akdeniz olduiuna göre Atina.

ya yaklaşan düşman i.slil&sına muka
bil sonuna kadar harbe devam için 
Yunan devlet rnerkezinin Akdenizin 
ortasında dil~man eli ulaşmıyacak. e
min bir adaya aötürmesi bir zarurettL 
Yunanistanın coğra!l vaziyeti bunu 
mümkün kılmış ve bu kararla Yunan 
müdafaası hakikaten sonuna kadar 
harbe devam edilebilecek yeni bir 
safhaya ııeçirilmiftir .. Şimalden vak
tinde çekilemed ikleri için teslim ol
mak mecburiyetınde kalmış olan bir 
k.ısun Yunan kuvvetlerinin kaybından 
dpğan buhranlı vaziyetin icaplarına 

bu suretle uyulmuş oluyor. 
Şimdi Lamya ile Atina aruında 

-&arpışan Yunan - İııailiz JcuvveUerl 
icabında Korent berzahına ve bunun 
cenubunda bo1ora $imaline çekilebile
cekleri aibi nihai safhada başlıcası Gi
rid olan Yunan adalarından Akdeniz
de tcshi"i zor kaleler halinde kuvvetli 
mücadele üsleri olarak istifade edlle
cktir. İtalyanın Yunanıstana tecavüzü. 
İngiltereyı Şark! Akdenizde zaten bu 
vaziyete sahip kılmıştı. Askeri hare
ketlerin inkişafı mlicadele mevzuunu 
bUti..ln açıklığı ıle ortaya cıkannıştır: 
Kavıa Akdeniz uzerindedir. ŞimdilUt 
Sark! Akdeniz üzerinde ve giderek bu 
denizin Garbını da işe karıştırmak ve 
baştanbaşa b\ıtlm sahasını kaplamak 
lllldaUariyle.> demeııtaıllö. 

YENi SABAH 
B. Hüseyin Cabit Yalçın <Yunanil

tanın vaziyeti> isimli bugünkü baş ya

zısında 6 aydanberi dünyayı hayran 
bırakacak bir azim ve metanet ile çok 
kalabalık düşmanlara karşı hilrrU"et 
ve isUk.lAlini mUdalaa eden Yunanı.
tanın nli-ı.yeı. hır yorguzıluk eseri &"0.
terdiginı söyliyerek: 

«Arnavutlukta mallUp ve Aciz bir 
vaziyete düşmü& İtalyanlan kurtar
mak için Almanların yaptıktan müt

hiş tazyik Yunan kuvvetlerini aeri çe
kilnıiye n1ecbur etti. Yunanistan için 
§erC'f ve haysıyet meselesi mevzuubahs 
değildir. Bu cidalin bütün~ ve şere
fini Yunan askerleri kazanmışlardır. 
Muharebe meydanındaki galiplerta 
~ ine Adeta calebelerinden utan

JTIBk dil;;üyor. İnsanlar Jtin bu pek ta
bii bir histir. Pehlivan gibi koskoca
man bir adamın küçük bir tocuk ile 
boğuştuğunu görenlenn bütün mu
habet ve temennileri daima zayıfa 
dogru gider. Yunanistanda üsera kam
pına götürülen Alınan esirlerinin o
rada daha evvel ıetirilrniş faşist esir
leri görünce onlarla bir arada otur• 
mak istememeleri işte böyle bir lıisalıı 
ifadesidir.'> demııııılıtedır. 

TA il 
B. Zekeriya Sertel «Yunanistan de.

tanı kapanırken'> isimli bugünkü baı
makal~inde Yu.nanistanın büyük kav
gasının son günlerini yaşadığını Yu
nan milletinin; istikl:llini müdafaa et
mek istiyen küçük milleUere bir çok 
kahramanlık örneklen vererek t.ariJd 
rolünü bitirmek Uzere oldufunu sö7-
lemekte ve: 

c Harbin bütün safhaları, küçücük 
Yunan milletinin kendisine verilen 

müdafaa vazifeı;ini ne büyük fedııkA.r
liklar ve en ölçüsüz kabramıın.lıklarıa 
başardığını anlatımıya kA!idir. Yunan 
ordusu ve Yunan milleti, dUşmanlan

:un bile takdirini kazanan bu emsal
siz kahramanıı.tı ile delil, yalnız bu
ıiln, yarın için cı. tar1be bil;rlllı: bir 
kahramanlık nümunesl vermiJlerdir.'> 
demektedir. 

VA.TA.N 
B. Ahmet Emin Yalman •Ballı:an 

hareketinin neticeleri> lalml.J buıtıskll 
başmakalesinde: 

•Balkan hareketiniıl AlınaA;ra ıçta 

bilAnçosu yapılırsa istlk!Aline IJık l>lr 

millete hücumun Almaalara çok pa

halıya mal olduku rörOlir. Alnlanlar, 
küçlik l>ır milletin ı.ır kwm kuvvetle
riyle elde ettiği neticeye kıyas sare4ıi
le de, meselA bize yapılacak 1Mr teca ... 

vij,Lü.n bedelini kola1ca hesap eielti.
lirler. 

Milll seref ve namusu ıenuna kadar 

müdafaa ettikten sonra :lşcaı altma 
dü~n komşu ve dost Yunan mille
tinin elemın~ candan iştirak ederiz. Bu 
elemin muvakkat olduğuna ve bütiiw 
dunya için eınniyet, h k, tam btlkl~l 
ve hakiki sulh gurünun ı..:zak olmalillı

ğına sar ılınaz ınanımız vardlt'.> de
r,ıekt.ed.•r. 

Matbaada, !,enim oturdu
ğum odanın penceresi önüne 

hemen hergün bir güvercin 
gelir, konar. B,. güvercin, ba

na o kadar alıtık ve ıaınmıt
tır ki, hiç ürkmez, kaçmaz; 

h•tta, hazan, içeri girer, oda· 
nın içinde biraz gezinir. son

ra, çıkar, gider.. Bir de ba· 
kanınız, tekrar gelmit, açık 
pencerenin önünde duruyor .. 

Geçen ııün bir dostum zı 
yaretime ııelmitti. Güvercir 
yine pencerenin önünde, do 
laııyordu. 

Dostum: 

- A •• Güvercin, dedi •• 

- Evet •• 

- Ne kadar munis hay. 
Yan •• Hiç kaçmıyor. 

-Kaçmaz, dedim.. Gü
nün bir çok saatlerinde bura

da durur; hatta, bazan, içeri 
ııirip, tU koltuğun arkaıında, 
yerde dolattığı bile vakidir. 

Dostumun hayreti artıyor
du. Uzun uzun güvercine 
baktıktan sonra: 

- Bu, neye delalet eder, 
biliyor musun, dedi •• 

- Hayır •• 
- lstanbul, henüz moderıt, 

bir tehir olamamııtır. 
- Güvercinle ne alakaaı 

var?. 

- Anlatayım •. Hiç bir Av• 
rupa tehrinde, bir binanıQ 

penceresi önünde böyle ya• 
bani güvercin göremezsin., 

Hatta, ıehirde güvercin gö-o 
remezain.. Bazı meraklıların 

ey)erinde hususi surette be .. 
)edikleri beyaz ııüvercinler 
tabii müstesna.. Y ab1U1i ııü· 
vercinler, köylerde, kırlarda, 

tarlalarda, çiftliklerde görü
lür. Bu sevimli ve munis hay· 
van, tabiati ıever. Modern ıe· 
birden, beton binadan hot-

lanmaz. Halbuki, İstanbulda, 
ne çok ııüvercin vardır. Bazı 

camilerin avlularında küme
lerle güvercinler olduğu ma
lum.. Bundan baıka, hemen 
her evin çatısı altında, lıer 
pencere kenarında bir güver. 
cin yuvası vardır. Güvercin
ler, lıtanbulu kendilerine ne 
kadar yakın ve sıcak bulu
yorlar. Manzarası bottur, ııü• 
zeldir, amma, medeni tehir 
manzaraaı değildir. 

Anlatılan fU ki, çok sev• 
diğimiz güvercinler, lstanbul 
İmar edildikçe, ortadan kay
bolacak, ve nihayet hiç kal
mıyacak •• Bu romantik hay
vanlar, o zaman lstanbula 
küıecekler, hurdan, uzak di
yarlara ııidecekler, ıılıttığı
mız bu hayvanlara hasret ka
lacağız. 

Güvercinlerimizin timdi 
kadrini bilelim .• 

R. SABiT 

Salacak Ye Blıara 
llA'fe seferler 

Şirketihayriye İdares.ı mayı11 
başından itibaren Salacak ve A· 
nadoluhisarına ilave seferl~m ya
pacaktır. Tarifede bu ıhususta ta
dilat yapılmaktadır. Bu ı!Ave se
ferler plajlar için konulmak • 
tadır. Boğazdan Köprüye dene
cek: son vapurlar dıı bu ik. plaja 
uğrıyacal<tır. · 

Biri!"i.zi·"DE"Dı· . 
tiepımızın "' I 

Hileli sular 
KaoC*eyt!.,de oturan Bayoa 

Leyli TMIJ'O<: 
- cSen günlerl!le kapalı ıtşe 

i.le satılan TA~maa sularının ek
serisi t.w.t ız, hileli cıkmaktadır. 

Sı.şeyi açtığım ~kit blr şey ltn-
laşılmamakt.a 6-e ail~hare dik-
kalli bakılı~ kapaktaki mühü
rün hozuhnuş old ığu eirülmekte· 
dir. AIAkadarlar Bunları ac~ba 
neye kontrol etmi,-orlar? .) 
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[DONY A MESELELER!] c·~.-;.Ulı leJler J 
Eskiden İtalyan
lar harpte 'adam 
öldürmezler miş 

SÖZ • • 
1941 ae yeni 111411-

ıar getirecek? 

===,l_=_v_a_z_a_n_: _r_A_i K __ •_E_ç_M_E_N_=, ... ı-- Acaba 1941 de 
yeni ve daha 
müthiş silahlar 
görecek miyiz 

Vapur Bahriahınerden ağır ağır 
geçiyorou. Bombaydan geliyOl' -
duk, yolcuların çoğu Cidıde'ye çı
kacaklardı. 

Limana yaklaşın~ 
Giıcrecek yolcular inince vapur 

meta boşalıvenn~. Bizim kafi
leden başka hemen hemen kimse 
blmamı.ştı. Boşalmış olan gemiye 
bakarken, güvertede eşyanın üs
tüne çömelmiş ağlıyan bir kadın 
gözümüııe ilişti. İçimizden biri da
yanamadı ~ il<adına 1 .sokularak 
sordu: 

- Niye ağlıyorsun lı.atun? 
Kadın alık alık onun yüzüne 

baktı; o zaman bütün yol esna -
mırla güzel konuşınasile ve cana 
yakın tavırlarile kendisini hepi
mize sevdirmiş olan ve · beş altı 

lisan bilen ihtiyar Yemenli atıldı 
ve kadınla konuşınağa başladı. 
Kadın bu konuşmadan biraz te

selli bulmuş gibi 8UStu. Sonra bi
zim ihtiyarla beraber karaya ÇJk
tı. 

Yarun saat geçince ihtiyar Ye
menli döndüğü vaht hepimiz me
raılııl.a sorduk. O, suale meydan 
brrakm!Hian anlattı: 

- Zavallıcığın, burada bir ta
nıdığı varmış, :ılıe.ktupla, vapura 
gelip GBU alacağını vadettiği halde 
ıehnemiş. Kadı nda buranın ace
IDİ8i olduğu için ağlamağa koyul
aaıştu. Adama de~tli içerlemif
tı.; boyuna mırıldanıyordu: Bana 
a verdi, söz verdi. 

içimizden biri: 
- Bunda o lı:adar üzülüp ~la

~ak birşey yolk ki. .dedi. 
Bu söz üzerine ihtiyarın göız -

Jrri parıldadı: 
- Yoo, böyle söylemeyin, .en 

insanlığın temelidir. Bell<i zama
nunızda verilen sözün kıymeti 

blm~tır. 
İhtiyar biraz sustuktan sonra 

elıile kum )'lğınlarını eöetertp de
vam etti: 

- Lüzumunda gelir isterim diye 
cevap vermekle iktifa etti. 

Aradan birkaç yıl geçti, ve ku
lübedekilerin vaziyeti biiısbiiıtün 
sarsıldı. Kansı mütemadiyen ko
casını Krala gitmesi için teşvik 
ediyordu. N ilıayet adımı karısı
nın sözüne uyarak yola çıktı. O 
esnalarda ise Kral bir gece çok 
ııarhoş olduğu sırada en sevdiği 
iki adamını öldürtmüş ve a)'llınca 
miiıti>iş bir şeicilde pişman ola -
rak onlara mükellef bir cenaze 
merasimi yaptırarak birer mezar 
la§a ettinnişti; ve senenin bir gü" 
nünü sevinç diğerini keder günü 
olarak ilan etmi~ti. Sevinç günün
de oradan geçenlere ikramda bu
lunurdu; Jakin keder gününde ge
çenleri katlettirirdi. İşte Ham -
zalanın Krala müraeaat ettiği gün, 
keder günü idi. 

Kral onu görünce hemen tanıdı 
ve pek müteessir bir halde: 

- Ey Hamzala! dedi, yanıma 
gelecek bişka bjr gün bulamadın 
mı? 

- Haberim yoktu. 
- Seni öldüreceğim Hamzala! 
- Ben sizi ziyarete, hayır ve 

hasenatınıııdan müstefit olanağa 
ce~im; &lkıbetirn bu mu ola
caktı? 

- Kurtul~ yok, verdiğim e
mir istisnasızdır. Yapabileceğim 
bir isteğin varsa söyle! 

- Öyleyse bana bir sene müh
let verin ailemin yanına döneyim 
işlerimi tesviye edeyim.. İşlerimi 1 
bitirince gelir emrinize imade er 
lurum. 

- Peklli, amma sana kim keli! 
~ar? 

Hamzala hazırunu gö:ı.dııın ge -
çirdi, aralarında bulunan Şeri -
\kubnü Amr'i tanıyarak: 

- Amr 'bana kefil olur! dedi. 
- Evet ben ona kefilim, gel-

mez.se kellem kıldan incedir. 

Bu harpte ancak, ev· 
velce bilinen silahla
nn tahrip kudreti 
arttınlmış, daha te
kemmül ettirilmiş 
olanlarının kullanıl· 

Jığını gördük 
Bu harp böyle devam edip gi

decekse, l!Ml senesinin, ıimdiye 
kada.r malılm olanlardan başka, 
klınbilir daha ne tabripki.r yeni 
silahları ortaya çıkaracağı herke
si dehşet içinde bırakan bi.r mesele 
halindedir. 

Muharip taraflar yeni yeni si
llihlar yapmakta oldtıklan ıribi, 
hamn tarafının da sırrını öğren
meğe ve karşı koyabilmek için ne 
biçim lıir yeni silah yaptığını an
lamağa çalışmaktadır. 

Bıı muharebede geçen harpte 
kullanılmış silahlar ve bunların 
daha tekemmül ettirilmiş olanları 
kullanıldığı gibi, yepyeni silahlan 
da ortaya çıkarmıştır. 
A~aba 1941 senesi bize bu saha

da ne müthiş sürprizler laazırlı-
yor?. 

PLANÖRLER 
Planörler, tayyarelerle çekile

rek 3000 metre irtilaa kadar çıka
rıldıktan sonra salıverilmekte ve 
artık ondan sonra pilot gideceği 
yere gitmektedir. Bunun faydası 
olduğu kadar mahzuru da var. 
Planör, motörü olmadığı için ses 
çıkarmıyor, demek kendisini belli 

Kral Hamzalaya birçdk hediye- !~ 
!er vererek onu yola çıkardı. ı~~ 

Aradan tam bir yıl. geçince Kral ~~ 
Aanr'i çağırttı: ! .. ~ 

- Ey Amr, madaşının u~a .. 
öleceksin! 

- Z.annetmiyorum Kralım, o 
mutlaka sözünde duracakt.r. 

Kral Hamzalanın yaşamasını 
il!ltediği için biran evvel Amr'ı öl
dürtmek istiyordu. İşe vezirler 
karıştılar ve: 

- Guruba kadar beklemeli -
yiz, dedil'f:r. Hamzala gelmezse o 
vakit emrıniz icra olunur. 

Gün batmak üzereydi. Cellatlar 
hazırlıklarını bitirerek Amr'in 

et.miyer. İıtişte saatte 48-50 kile
ınetre gibi az bir sür'atleri olduğu 
için, batta geceleyin, arızalı ara
ziye dahi kolayca inebniyorlar. 

Fakat mahzuru da şu : Bir ma
halli havadan planörlerle istila 
edebilmek için çok miktarda pla
nör salıvermek lazım geliyor. Hal
buki bunlar, bir, iki nihayet üç 
kişiliktir. Hepsi de aşağı yukan 
havaCJlık ilmine alışmış, uzun ta
lim ve tecrübe görmüş, yani yetiş
miş pilotlardır. 

Halbuki bugünkü muharebede, 
bütün bava ordularında pilotun 
böyle bol keseden barcanamıya
cak derecede ne kadar kıymetli 
olduğu maHlmdur. 

NAKLİYE TAYYARELERİ 
Bu tayyareler ilk defa 9 nisan 

1940 da Norveç harbi başlarken 
gördük. O sabah iki büyük Alman 
tayyaresi Oslo tayyare meydanına 
indi. Hemen iki mülreze asker çı
kardı. Bunlar mitraly<i2lerini ku
rarak kısa bir zamanda tayyare 
meydanını işgal ettiler. Arkadan 
ilıi, daha sonra iki, daha iki, hula
sa çiller çifter nakliye-tayyareleri 
birbirlerini takip ederek geldfter. 
Vaziyete tamamile hakim oldular. 

Bu tecrübe 10 mayısta Dolanda 
da da yapıldı. Sonra nakliye tay
yareleri inmek mecburiyetinde 
değillerdir. Hedeflerinin üzerine 
verınca, tayyarenin altındaki ka
pak açılmakta ve içindeki mitral
yözlü askerler paraşütlerle aşağı
ya indirilmektedir. 

Bu usul yeni olmamakla bera
ber, görülmemiş tara(ı benilı tat· 
bik edilmemiştir. Böyle bin tane 
tane bir fırkayı taşıyabilir. Bıı bir 
fırka herhangi bir yere çıkarılır· 
sa, mahalli müdafaa herhalde apı
tır kal.r. 

UÇAN TANKLAR 
Havadan inen piyadelere derhal 

zırhlı kuvvetlerin yardımını temin 
etmek için tayyarelerle tank nak
li de dü ·ünülmemiş değildir. Sov
yetler bunu tecrübe etınislerdir. 
Fakat tankın ağırlığı yü~ündrn 
mesele halledilınemiştir. Hafif 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Tarihin bir devrinde, muharebelerde 
iaaan öldürmek yasak oldutuııu bili-
7or muydunuz?. Bu, akıl almıyan ~ir 
ıey amma, dogrul 

1499 senesine doJnı meşhur İtalyan 
san'atkarlarından Leonardo dö Vinci 
düşman &emilerine &örünmeden yak
laşarak bunları torpillemek ıçln, bir 
nevi daJ&ıç elbisesi imalini dilşün
müıı. Fakat Leonard dö Vinci bu ihti-

..yaının sırrını kimseye aöylememe7i 
tercih etmişti. Çünkü «insanların bu 
lhtı.nu Jı:ullanaralı:, den.izin dibinden 
gcnıilerı tahrip etmelerinden ve bu 
ııemilerde bulunanların botuJ.maları
a.a ıebebiyet. vennelerlnden> kork
muı. 

Top ve diler her nevi harp &!etleri 
modelleri tenim eden bu adamın mü
da1aasız iDBanların bojul.ması karşı

aında duymuı olduıtu ha§Yete ne cier
ıtlnlz' 

On be~inci asrın sonlarında İtalyada 
askerlik pek o kadar tehlikeli bir san
at de(ildi . Çünkü 1494 ten evvel, mu
hariplere düşmanı öldürmek yualt ... 
dilmiıti. 

Sonra, Uıbil her şey dejiştl. O za
mana &öre, gayet korkunç &öriinen 
bır muharebe ç.ılttı. İUılyanlar Şimal 
milletleri ile boğuşmıya başladılar. Bu 
muharebeden sonra da, İtalyanlar na
sıl muharebe etmek lilwn 1eldil:1nl 
öirenmişlcr .. 

AIArm 'barıan 
Londrada şimdi akpmlan ookaia 

çıkmak, yüzde seksenden fazla ihti
malle ancak sabaha dolru eve dönille
cek demektir. Çünkü >Jman tayyare
leri sık sık payıtahhn üzerine &eliyor
lar ve hani sabaha kadar da &itmlyor
lar. Alarm düdüklerı çalınıya başladı 
mı, herkes en yakın sığınağa koiuyor. 

Fakat bütün ömürlerini geceleyin 

bura1ann da sığınakları da yok delil 
barlarda, kabarelerde, k1üp1erde ge
çirmiye alışmıs insanlar var. Gerçi 
Var amma, yukarıdaki konfor 
nerde? Sığınkt.aki ııkı~ık bal nerde? 
Onun için şimdi Londrada böyle ge
ce müesse. clerinin çoğu, salonlarını 

yer altına nakletmişler. Alarm işareti 
verilse de, onl::ı.r z:ıten ı;ığınakta olduk
ları için istiflerini bozmuyorlar. ·o
yunlannı oynuyorlar, içkBerini içi
yorlar, yemeklerini )dyorlar. Yalnız 
canlan eve dünmek isterse bu olmaz. 

Gen~ kızlar iğfalcilerden sakınınız. 
Çünkü: Hiç biriniz büyük Sinema Yıldızı 

HER THA FEILLER'in 
bütün tehlikelere rağmen, sev imli Jön Prömiyer HANS 
SÖHNKER'i kandırmağa ve aşkını temine munHak olduğu 

-1 G F A L 
Filmindeki gibi talihiniz yaver olmıyabilir. Her sahnesi, se
yircileri gaşyedecek kuvvetli ve hareketli bir Film, Bu ak
tam tam saat 9 dan !ibaren 

ŞARK sinemasında 
Gi elerin önünde kalalıalığa maruz kalmamak itin yerlerinizi 
evvelden aldırınız, 

- Şu renk renk yanan çöllerde 
ııeler saklıdır .. Size bir söz verme 
meselesine ait hatırıma glen çok 
eski zamanda gt'Çmlş bır vak'ay• 
.anlatayım: cİslamiyetten evveldi, 
El:hire adlı bir şehiT vardı. Bu 
.belde de bugün diğerı,;...i gihi çöl
lerin bihnem kaçıncı kat dibıin -
dedir. Elhire Kra 1 l~ruı<!.an Ennu
.man bir gün maiyetı:c herabeT ava 
ç>km~tı, awa Kral bir geyik gör
dü ve geyiği vunmak üzere .kova
ladı. Lakin hayva°' .,...mınak için 
atını çok koşturmuş "" ar.lcadaş
.arından uzaklaşarak enlE'ı kay
betmişti. Bu sırado ı..~ satanak 
oh.alinde bir yağnıul' bo>stırınca 

Kral rastlad1ğı bir ltu lübeye doğ
ru yürüdü ve kulübe salılbinden, 
!kendisini barındırmasını rica etti. 
Ku!Ube sahibi Hamz.oıla üe kansı 
bu Tanrı m.isafirinı içeri alarak 
:ikramda bulwviular ve yegane 
ıgeçim vasıtalar olan keçilerini 
kesip etinden kebaı:ı ve sütünden 
misafire tatlı yaptılar Yağmur 

Vinmemişt.i . Bu yuz.dcn Kral ge· 
oeeyi de orada geçırmek mecbu
riyetinde &aldı. Sab~hleyin ayn -
lırken Kral Jrulü~ &ahi'lıi.ıle: 

kollarını bağladılar, !ikin o sırada 
uzaktan tozu dümana katan bir 
süvari göründü. Durdular gelen 
Hamzala idi. Kral onu karşısında 

,.-------~---•27 NiHo PaT.ar akşamı------------·~ 

- Arkad~ t!.edi, ben Kral En
nüman'ın, ba...ı yaplığırı. iyiliğe 
karşı birşey iste de vereyim. 

Hamzala: 

bulunca: • 
- Ölümden kurtulmak varkım 

neye geldin sersem? dedi. 
Hamzala 5ükunetle cevap verdi: 
- Söz verdim ey Enniıman, sö

zümden nasıl dönebilirdim? _ 
Kral çok mütehassis oldu ve bu 

iki ııamuslu adamı affederek ma
tem gününü de kaldırdıo 

İhtiyar Yemenli hikayesini bi -
• irmi. ti, Kum yığınları gittikçe t: 

zaklşıyordu, ve güneş batmak ii · 
zere idi. 

Son ~l elgrafın Tarihi Tefrikası: 45 

TU A BOYUNDA 
~-TÜRK ORDULARI 

Yazan: il. sAMt KABAYEL 

Osmanh Türkleri ihi atef arasında idi 
1ll7a ıs tan çıktı, Romaya geldi. Bü·.· ı 
tün bu gidiş eelişler Osmaıı!ı 

Türklerinin Rumelinden atı.lıaa
ları için çareler aramaktan iılııa-
retti. • 
Osmanlı Türklerinin hM'ilrulaie 

terakkileri hıristiyanlık llemiain 
rahatını ihlil etmi§ti. Kayserler 
tahtlarında titriyorlar. Avrupaya 
okfru :feryatnameler yaidınyer
lar'1.. 

Bulcar, Sırp, Ulah {Bomuıpa) 
Macar, Hırvat, Arnavutluk ltey
,n nQl:ıetin kendilerine gelece-

hinediyorbr, • 

:feryatlarına ijtirak eyliyor !ardı. 
Ronıada, Paristc, Almanyada, 

Hattl İngilterede bu feryatlar te
sirsiz kalmıyordu. Papa Beşinci 
Orhan bl!ndan bilistifade bir Eh
lisalip teşkiline te'\·essül ey lıyor, 
ayn zaınania da Bizans ortodoks 
kilisesini katolik kiliııesi!e hirleş
tirıneğe çalışıyordu. 

Anadolunun hali ise daha ,,.. 
!llİlll idi. Karesi emaretinin bir ba
ilıue ile ilhakı yakın komşu ibulu
ııan Germiyan Bey, Yakup Beyin 
uykusunu kaçırmıştı. 

Saruhm Bev a " d\lfÜnceden 

başka Aydın Beyi ile beraber di
ğer bir cihetle ayrıca mecruh idi. 

Saruhan ve Aydın bey !eri do
nanmaya maliktiler. O sayede 
sahipsiz kalmış olan Rumeliye 
ikide birde çapul etmeğe, külli 
emvali ganaim ile avdet etmeğe 
alışm~lardı. Osmanlı Türkleriniıı 

Rumelide yerleşmeleri bu llila
rına karşı aynca bir ıeddi münıa
nea t demekti. 

Konyada hük\ımet eden Kara
manzadclere gelince anlar Selçuk 
Sultanların paytahtlarını i~al e
diyorlardı. Makamlar:na kaim ol
malı:, bu sılatla umum Anado!uya 
hükmetmek arzusundaydılar. 
Osmanlı Türklerinin ku~ti 

ltütün hulyalarını meneyliyordu. 
En nazile hislerini eerhediyordu. 

Gerrniyarızade Yalmp Beyden, 
Sar:u:han ve Aydın beylerinden 
daha ziyade olarak Karamanzade
ler Osmanlı Türklerine bir darbe 
vurmak hırsına düşmüşlerdi. Bun
lar sair beylerden daha haris, e
melleri daha vasi idi. 

Xaramanzadeler Ka;y&N'e, Vene· 

Fransız Tiyatrosunda 

SAFİYE 
ve arkadqları tarafından 

B'CYOK KONSER 

NAŞİ T 
Ye arkadaıları tarafından 

KOCA iSTERiM 
TAKLiTLi KOlUEDİ 

diklilere, Sırp kralına kadar ak
di ittifak için başvurmuşlar, Os
manlı Türklerinin zararına çal~
mışlard. 

Karamanzadelerin gayretleri 
bunda kalmadı. Kastamonidc hü
id'ımet eden tsfendiyarzadeleri de 
heyeti müttefikaya ithal etmek 
istediler. 
Vakıa İslendiyanadeler Kara

deniz sahilinde bulunan Bizans 
müstemlekatının fetihlerini ikmal 
etmekle meşguldüler. Şimdilik 
garp Yeya cenup tarafına &aktık
ları yoktu. 

Lakin Karamanzadelerin gayre
tine alet olan An.kara Ahileri an
ları da kandırdılar ve bu sure~ 
bir fesat ocağı kurmağa çalıştılar. 
Osmanlı Türkleri iki ateş ara

sında bulunuyordu. Biri hıristlyan 
&lemi, diğeri de Selçuk bakayası 
beylerinin ihtirası idi. 

Sultan Murad, Avrupaya geçin
ce ve Edirneyi paytaht yapınca 
Saruhaniler ve .o\ydınlılar !Care
siye tecavüz etnü-}lerdi. Bu hare
ketleri! ÜSll"anlı crtlunınun Ru-

mclinden Anadoluya geçmesine 
mani olacaklardı. 

Garptan, merkezi idareyi tazyik 
edecekler, Karamaniler Germiyan 
zadenin askerine iltihak edip Es

kişehir, Söğüt tarikile Bursaya 
cenaptan gelecekler, Ankara as
ker ile İsfendiyari!er şarktan ha
reketle kimi ayni zamanda Eski
şehre cenubu şarkiden tecavüz e
decek, kimi de Sakarya vadisin
den Bilecik üstüne gelecekti. 

Gaza ve cihat neticesi ıbulunan 
emval ganimet 09ınanlı dairesine 
birçok eenebileri cemetmişti. 
Diğer taraftan din adamlarına 

muhtaç olan Osmanlı rüesası ha
riçten gelen ulemaye pek raeıı> i
diler. İmaretlerin, tekkelerin, ih
sanların kesreti aynca hücumu 
mucip olın1L5tu. 
~ alacalı kalabahll Kütahya-

4ır, Aydından, Xonyadan, Kayı;e
ricien, Ankaradan, Adanadan, A
ubı.;tandan, A.cemistanian bile 
telenlerden müteşekkil itli. 

lilGnların muhabere ve m~up
laşmaları ~bile iaima o malı: 

Bekri Mustaf 
Yazan: OSMAN CEMAL BAYGl~I 

Tefrika • 
Biz, belalılarımızla hafta 
ancak iki gece buluşur 
- Peki ,senin muhalızlar onu 

aiçiıa buradan çıkılamıyorla.r. 
- Herif yeniçerilerin ileri ge

lenlerinden birinin adamı imiı, 
OAdan ürküyorlar. 

- Bu cece lıu herif celir ai bu
raya?. 

- Dün gece burada idi amma, 
belli olmaz, belki bu gece de gelir. 

Beşinci büyük kadehlerden son· 
ra ev sahibinin işa.retile genç ka
dınlar, ikisi bir ağızdan neş'eli bir 
ıarkı tntturacak oldular. Fakat 
Mustafa itiraz etti: 

- Bırakın şimdi şarkıyı filan 
da ben fU hasta kadıRı bir l!Öre
yiın!. 

Kurnaz ev sahibi, işin içinde bir 
iş olduğunu hemen çaktı: 

- Mademki arzu ediyorsunuz, 
gidip kendisini uyandırayım, hır· 
kasını filin giydirip buraya geti
reyim!. 

- Yürüyebiliyor mu?, 
- O kadar ağır değil canım, yü-

rüyor, aşağıya, bahçeye ınıyor, 

bazan iştahı açılınca adam akıllı 
yemek de yiyor. Hatti ... 

- Batta pırnayı da çekiyor ga
liba!. 

- O yezit Arnavut geldikçe zor
la içiriyor zavallıya!, 

- Hele getir bakalım, şu zaval
lı:n buraya da bir görelim!. 

- Başüstüne!. 

Kadın kapıdan çıkarken Musta· 
fa tenbib etti: 

- Amma derin uykuda ise u
yandırıp rahatsız etme, zavallıyı, 
ziyanı yok, biz bekleriz, uyanınca 
görilrüz!. 

- Peki efendim!. 
Ev sahibi dışarı çıkınca sofra-

daki narin kadın inledi: 
- Of, oof!. 
Mustafa sordu: 
- Ne oldu, ne)·e of çekiyorsun? 
- İçimden geldi de!. 
- Sen de galiba dcrtlilerden•in! 
- Buraya düşen dertli olmaz da 

ne olur?. 
- Senin de belilın var mı?. 

Var!. 
- Kimdir? 
- Kasap Bilal!. 
Kasap Biliıl sözünü duywıca İn

ce Arap birden şaşırdı: 
- Eyrnh!. 
- Ne oldu Arap, neye eyvah 

dedin? . 
- Kasap Bilal kimdir biliyor 

musun?. 
- Yooo!. Galiba bir kere adını 

işitmiştim o kadar!. 
- Bu herif hakikaten kasaptır!. 
- Koyun kasabı mı, sığır kasa· 

bı mı?. 
- Ne koyunu, ne sığırı?. İnsan 

kasabı yahu. 
- Öyle i•e böyle bir berilin 

rlostu olan bir yere. nasıl olnyor 
da başka erkek mjsafirler girebili
yor. 
Kadın cevap verdi: 
- O mesele başka tosunum!. 

Biz belalılarımızla ancak haftanın 
iki gecesinde buluşur, öteki gece
ler serbest kalır, istediğimizle mu
mubabbet eder, buna mukabil de 
belalılarımıza her hafta muntaza. 
man haftalık veririz!. 

Mustafa güldü: 

- Yani, sizin o insan ka,abı o
• an belilılarmız, ayn.! zamanda 

diyarlarda ne olup bittiği hakkın
da merkezi saltanatta maliımat a
lınırdı. Bu sayede bu defa kurul

makta olan dolap dahi bu suretle 
duyuldu. 

Sultan Murad Ankarayı zaptet
mekle zaten bu planları muvakkat 
dahi olsa refctmi~ bulunuyordu. 
Bu suretle İsfendiyar ile Karaman 
ve sair müttefikler arasına bi rset 
çekilmiş oldu. 

Sultan Muradın ilk sefer 
olarak Anadolu beylerini te
clip edişi bunların kin ve endişele
rini arttırdı. 

Fakat şimdilik: Osmanlı Türkle
rine karşı harekette bulunmak 
hadleri ohnadığını aıılattı. Fırsata 
intizaren rahat durmağa karar 
verdiler. 

Yalnız X:araınanilerin tecavüz
luillden korkmakta bulunan Ha

miteli 9eyi Hüseyin Bey Sultan 
Muradın himayesine dehalet etti. 

Beyliğinin Karaman emareti ile 
homhudut bulunan kısmını Sul
tan Murada terlıetti. Emaretini 

birer tüccar!. 
- Ne tüccarı?. 

• - Ne tüccarı olacak. • 
ıriinüzden ı:eçinen birer 
earı!. ~ 
Kadın beynunu bük•'' 
- Öyle!. 

- Öyle ise, değil k•· '' 
isterse ejderha Celal gelst 
bana vızgelir Arapoğlu. il 
qi bir kere bu yola dökliİ ~ 
•amus damarı çatladı fil~ 
tık ne kadar cesur, kabad~ e 
sa ohun ondan korkulııı•~ 
olurdu, şimdi şu kasap fll 
rada olsaydı!. 

Mustafa yedinci kadtlı.1 
!arken önden ev sahih. 
hasta kadLn ağır ağır od. 
riye girdiler. Soluk brn 
kadının yüzü gülüm>ü)·ol 
Kadın oda kapısından 
Mustafa onu pek tanı) aJll 
tam odanın ortasına geli~ 

zara birdenbire deği~i,erd 
işti, bu ne haldi böyle~· 
Mustafa rüya mı görüyo 
zü sapsarı keslerek a)·nl' 
kadına sokuldu: 

- Sizin adınız, 
bakayım?. 

- Ah benim adım san 
dibine batsaydı da bugU1 

halleri ı:örmeseydim!. 
- Siz bana pek yabaıı" 

siniz, sizi hayli gözüın ı~ 
• 1 

nım .. 
- Tabii ısıracak!. 
- Kimsiniz, çabuk ;i>)I 

" meraktan kurtarın ben•·· 
Basta kadın bir miııd•t' 

ağlamıya başladı. Must;ıl9 

leri sulanarak tekrar ,ordf 
- İsminizi söyler ıni!'iİ 
- İsmime ne hacet. b~ · 

için yıllarca gizli gizli 1 

için yanıp tutuc;n1us, nihll' 

lıikete uğranııŞ bi; za"•'' 
- Yani siz hayrj~·e tı 

evlatlığı Nazlısınız dc~il 
- Ta kendisi!. 
Mustafa, yumruklarla 

bağrını döğmeğe başladı: 
- Eyvahlar olsun, e)'. 

su.n, yazık, yazık, ~ .. aıık· 
yazık, bana dn yazık!. Jlı 1 

böyle, bu ne manzaradır 
- Ne yapalım, tecelli 

bn imiş!. 
Mustafa, artık orada 1 t 

~ 
cevaba, fazla muhner<l 
görmeden ev sahbine rtl' 

- Çabuk, hanımın bur 
var, nesi yoksa hazırla~ 

- Başüstüne!. ~ • 
Deyip ev sahibi a~·ai:• 

tombul kadına: 
- Haydi dedi, sen df ( • 

raber bazırlıyalım!, I 
(~ .. 

Şeyhülharem ıracı Emir 
mesi ve Ali Kırat Paşa zt' ( 

BAYA.'I' DIİE:-1 Jlf\' 
nin ruh.una ithaf ediJ.ırek 
nın 27 inci Pazar &ünu oglt 
müteakıp Beşikta~ta Sinan"" 
inde ll'!evll1dti Şeri! uıı, 
finden an \.led~nıerin ıeşrJ. 
Junur. _/ 

ıJS" <le 
Karaman emaretine il l.j• 
yırdı. . 

Beyşehri, Seyydişeııirrd' 
Karaağaç, İsparta. Eği S. 
üzerinde memaliki osııı:ıl' • 
hal olundu, '\ 

Bunların külliyetli ~ rııı. 
lındığı bizim tarihlerde sf l't ı 
Doğru olmasa gerek .. ıt {i. 
Hüseyin Beyin işbu feM ~ ' 
mana bulamamışlar. vı•eıı '"' 
vi bir hükumete mernl~ lltı 
kısmını feda ile bakiY f , 
etmek, bütün mülküne 

miş olan Karamanıadel~ lıı · 
di mülkü arasına bir O> ııil ~ 
di çekmek hususunun ~. 
olduğu muhakkaktır. ( 

Ankaraya hiıkim oıoıı 
lıların önünde Hayuıaıı• 
çıktı. Ankara Anadoıuıı·I y, 
ğini te>jkil eden mezkİl~~ ı 
ovasının şarkındadır. 1 :rı 
tihsal olunan Hamıt e~ !~ 
samı mezkur ovanın 
garbisindedir, 

11:.... ~ .......... """'~""'""' ..................................................................................................................................................................................................................................................... ...ı 



Amiral Dar.l&D talaa.r 
Parise gitmiftir. Franaız 
Fasındaki benzin depo
larını Alman ve İtalyan· 
lara habersizce teslim 

Wu 7ı1ıuıın ettiği için Maretal Pe-
.\Ja metınlerl An•Mla l k M lh· oaı billtenlerinden aiınmı~tır) ten'le ara arı açı tır. a· 
11 eden: Muammer Alat• reıalin Dar lanı deiittir-
linin mesi ihtimalinden bah-

bı!diri~'.':~ resmi bir kaynak· ıediliyor .• 
ın Çallakk ıgıne göre Almanya- .=============== ıiatııı ale ve Karadeniz Bo-
. kınd~':n kontrolölünü istediği 
. Alın haberler çıkarılmış -
lıaııe:n Ra_riciye Nezaretinde 
ll"ıan~'D\işınanın oir şaşırt

lıl''ICıu.t;·.· ası suretinde tav~if e-
~ na;;.:~u sıaıe ~aben Al

ir ki· ıye :Nezaretinde denil-

•llu h~ 
1 ıı. nya İlztı-· ler, Almanyanın ts-
r 1den h~nde tazyiJc yaptığı ne
~~er lere dahildir. Bu gibi 

ı lldalti etkarUınllkla, Yunanis
:~atı ~ ha<lıselerden nazarı 
e •Yııi laraflara çekmek 
eııi lc.ır zaın&ııda yeni sahalarda 

niror 1ŞıkJıJc1ar ihdas edilmek ts .• 
i>~A. ÜÇLtj PAKTA 

\> ııe ~ GIItiyoR 
in b/1 ~nde.~ hususi bir mu

a laıı ld.irdigıne göre, yakın-
4ıı~:Yanın üçlü pak.ta iltihak 

.,.,.,, . .., ,~· Ve Portekize karşı bir 
et " lidiJ. ,apıhnasına intilar edil-

tlunu"nıa 
t ec!ı> beraber, bu haberi te-

l r 'mahiyette Londraya ıma
•'I'. gelnı<lrıri.ştir. 

•ŞJJıı.ii~ıs. gazetesi diyor ki: 
· Q, ile !!nuhakkalı: olan birşey 

0 da İspanya hükiımetinin 
1 ,. llya ik, ınUfrit Falanj UMur

-.ın '"~d ':' etli tazyikine maruz 
~.~1Ui!ı.Hlur. Alınanların, İs -

a Ue beraber Fransayı da 

ıl"•llııilr:.,_ etrneıeni gösteriyor ki, 
llııbtQliin ~efi gaı:bi Akdenizin 
>uıit u ellerine a 1maktır.• 

ı ·-ara Radyo gazetesi, Mihver 
o.t:'anya gazetelerinin şiındl 
~ . ..,k. 

ızle ~ ohnağa bai1&· 
l'Uıı bild.irmektedir. Yeni ni-

~r~ısıooa Parte.kizin, va -
~·ğ~ •çıkça tayin etmesi Hizan . 

ı 1 ııöylenınektedir . 

llerun siyasi mebafili, kpan -

t ~1~Ugiin!erde üçlü pakta gi-
J • "'"iE'lcize y(ırüyoeeeiffie kani 
tııılly\'.ı.rmuş. Fakat Loııdra İ.s
aıu.ri vaziyetinden endişe e~ 
ektedir. İngilizlerin son sö-

~? ~o'da ol.duğunu ve Fran
i ııun da uzağı görür, ihtiyatlı 
r adaın <>!arak taruııdığını söy -

~Yorıar. 

alkanıarda vaziyet 
ltaı (1 mat s&Tfadaa &e...-) 

Yan radyosu ise l\1akedonya or
lftır 1lıı. da teslim olduğunu s01le
~ lng1Ji2 teblili ise harbin devam 

>oır~ ' tqıhL'lllll :rarıldığı habcriniıı 
"'1 °1ıııadığını bıldirmi>tir. Alın•ıı 

e t&ır;ıakamıarı, artık Balkan harbi .. 
"'"ı. ~· edllmiJ nazariyle bakıyor· 

~ \ussolini bir emri yevmI ne,
' ~ ccpheaındeki ıtalyan or-

•rıı """riJt etm4tir. lllakedonya 
llıı. vazıyctı hakkında sarıh 

• lt.ıya~ &el~İJtir. 
''dıt1 S!etoni Ajarul Se1lnil<len 
\'~lfırnaıta, Epir ve Makedon
, itoı 0 1'<1usu ile mutattkenm Al

'ltııııı Stfıın. ve Yunan delegeleri ara-
ı.,, ~ ~te, Tepe mahallc•inde, 

; •"'şaı Llst'in oturduğu vil· 
lııın~";,."' 10:'ldığını bildirıniıtir. Bu 
'laııua . &o,..,, daba evvel Tanya ve 

ı:ı"ıtı.tır. ıptıdat &örüşıneler de )"Çıl
litc 
'l'Aııı~ İSGALİ 

lluıg., 1'lAK tlZERE 
'4!.ı ·r,.:.r Meriç ile Struma arasın· 
"'" buı vayı hemen Hm.ilen işgal et
~. & re Utunaktadular. Sofya tebliği· 
1~ • 1 lluıgar ordusu dün Kavala:ra 
"'""'lan.o •caıttı. İlk merhale işgali ta· 
<le, I>erı dıktan sonra, gelecek e:ünler
~"ltcek~~· BritolJa ve Resne de jşgal 
... ·ı 

At.VE S~NDRE'NİN 
Atık;;,~.~ ETMEDİ 

Seoıer,dr ~yo Gazetesi, Llmn! ve 
lıı •••e°;'trı _ 4ııali hakkında iki Oç 

·1 . Yerılen haberin teeyyüt et
tı-c,:;." bildirmiştir. 

1nııı l.arattau Alman hilcwnbolla
dc hl~ ~Cllizinde lıattkete geçtikle
iS irilınekledir. Bu h.6cumbotla
rı:ı lfir'atinde ufak teknelerdir. 

•rı laa1i l'•kın sahalarda ancak gece
•<le bir 7et HÖ•\erl'billrler. Fııkat E
~ ~k •<lalar bulund$ için, 
1't.rıt.:Jerın ~ ~ yardım görünce, bu 

mu nııiliz nakllyatm, !Aciz et-
"- mk<mdür. 
"ı.aear Aj 
ac.ır ansı~urı blldirdiline giSre, 

""'"llll ~~ Naıbı Amiral llorti, dün, 
bı.ıı ed 1 rıılhıı><1a Hitıo; tarnfından 

lr~ on 1
, mlıtlr. Amırnı lforti Peşte-

lllUşlur 

.AMiRAL DARLAN PARİSTE 
NE YAPACAK? 

Fransız Başvekil muavini A· 
mira! Darlan Wkrar Parise gel · 
miş ve es.ki BaşveJca'._e~. binas'::'a 
giderek, Brion ile goruştnll§tur. 
Darlan'ın Ahnan makamlarile 
birçok konuşmalarda bulunacağı 
söy !eniyor . .Amiral Darlan'.ın Al~ 
manya ile Jıer zamandan zıyade ış 
birliği yapmak arzusunda olduğu 
malümdur. 

Hatta söylendiğUıe güre, Tunus 
ve Trablus arasında ımuhlelif üs
lerde vücude getirilen büy.ük ben
zin depolarını Ahnan ve Italyan 
kara ve bava kuvveUerine vermiş
tir. Bunun için de Mareşal Petene 
danışınaımştır. Mareşal hıidiseyi 
ııaber alınca, Darlanla aralarında 
şiddetli bir münakaşa olmuş, Ma
reşal bu benzin stoklarının ken -
d~inden gizlenmesini ımuahaze 
etmiştir. Bu yürden Darlan lle 
Mareşalin arası açıktır. 
Diğer taraftan General Veygand 

ile Amiral Darlan arasında da gö
rüş ihtilafı vardır. Bütün tekzip
lere rağmen, General Veygandın 
değiştirilmesi kuvvetle d~ünül
mektedir. 
Yalnız bilinmesi laZtm olan şey, 

bu değişiJdi~i Veygand'ın çok 
müstakil hareket etımesi dolayı
sile Mareşal Pelen'in mi islediği 
yoksa Alınan ve İtalyanlarla İ§ 
birliği yapılmasına muhalefet et
tiği için bu iş ibirliği amelini bes
liyen Darlan tarafından mı ileri 
sürüldüğüdür. 
Mareşal Peten'in Darlan'ı değiş

timıesi ihtimallerinden bahsedil
mektedir. 
Diğer taraftan bir

0 

İsviçre ga
zetesi de, Mareşal Pelen'in Llıva!i' 
tekrar kalbineye almadığı takdirde, 
Yugoslavyanın ilkıbetinin Fransa
yı da tehdit etıınekte olduf,'Uilu 
yazmıştır. 

Ayni gazetenin Bertin mı:4ı.abi· 

rine göre de, ~anya Ye Portekiz 
meselesi ani bır ehmnm!yeti hail 
değildir. Fakat Bedin mehafili 
İngilurerin Almanlardan çabuk 
davranarak Portekize asker çıkar
maları ihtimali hakkındaki Ame
rikan i:ıaberlerinden dolayı endişe 
du)"!llakladır. 

Emlnöninde 
(1 lnd -fadııa dcva.aı) 

&cyyar esna!& kaqı EminOnü kayma
kamlığının şiddetli bir mücadele açtı
ği ve !azla ceza yazıldığı jÜcilyet o
lunmuştur. 

Esasen kazançlan pek rnahrlut olan 
ve lıe!r biri kal:ıbalık birer ailn geçin
diren bu vatandaşlar kendilerine sa
tış için yer göstcrilmedii'ini ''e müş
terilere !:;eyyar satış yapnrken bıle: 
_ c:":eye duruyorswı!.> J:utabiyle 5 
lira cPıa yaııldıtını söy1emrktedırler. 
Aynca; F.minbnil mıntak~·1ndaki ma
halle bekçilerinin de senar eflllafın 
kontrol ,.e takibi için tavzif edlldi#i 
~tle eörülmü~tür!... Bu hususta 
fll:Y11lr esnaflar fUD].an 3ÖJ'lem.ekte
dirler: 

- C'Biz yıllardanberi bu mıntakada 
seyyar satış yapmak suretiyle h~yatı
JIUZJ kazaruyor, aile geçindirıyorw:. 
Fakat son gdnlerde her nedense tenha 
yerlrede, köşelerde durmamıza hattı 
doJaşarak satış yapmamız bekçiler ta
rafından bile meneclll.iyor ve memur
lar gelip 5 lira ceza yu.o"Or. Bir günde 
iki kere yani 10 lira ceza :razıldığı o
luyor. Esasen taum:ımız l - 1,5 lira
dan ibaret olan bizler 5-11 lln ceza

yı nasıl ve.relim?.> 
Son Telgraf - Senar esnafın en 

mühim dertlerinden biri olan bu işi E
minönü mıntakasında.k:i b<'kc:ilere sey· 
;rar e.;.na!ı. kontrol, tak.ip &ibi icral bir 
vazi!elti.ıı nasll veri!dilini aWı:adarla· 
rm ruuarı dikkaUoe koyarız. • 

Habeşistan da 
(1 lnel saJfadan devam) 

Kordel Hal, Mihver devletle -
rine karşı son derece şiddetli bir 
dil kullanmıştır. Demiştir ki: 

.Biz bu devletlerin dünya ba
k.iımiy~ti planları hakıkında hiç 
hayal 4rurmayoruz.• 

Nazır, İngilterenin rnüdafaası
n Amerikan müdafaasının esası 

Dl .. t 
olduğunu ve İngiltereye mus a-

19 .. 
ön .. 

4~ayıı Bayramı 
<'tle U:Uzdeki pazar günü Vild-
9 May:~ ~oplantı. :vapılaea'lt ve 

cel yardmıda bulunu~ını ka~
dettikten sonra, Amerıkayı techız 
e1ıın~ gibi ırnuazzaın bir işin mıı- ' 

· vrlfakiyetle l:ıaşanl.ması fçıR A-. 
merlkahlan bütü nkuvvctlerile 

kalkımnağa dav~ etmiştir. 
Kordel Ral, muvakkat mııM 

yelt~I fena haberlerden dolayı 
bedbin!~ k:apıalnlan ta et
mi ı.r. 

,yu n<> . cnçliık Bayramının bu 
l~rılac~~e kutlulanacai!t karar-

lt', 

Egede bir Yu
nan vapuru 
tutuşturuldu 
Atina Z5 (A.A.)- Bir çok Al

nı.an tayyareleri Pire, Egine, E
lensis ve Megara mıntakalarma 
hücum etmişlerdir. Ablan bomba
lardan bazıları adalarda yolcu 

nakletmekte olan Hellas vapuruna 
isabet etmişlerdir. Birçok kadın 
, .. çocuğu bimil bulunan vapur 
tutuşmuş ve birçok yolcular öl
ıuü lcr ve yaralanmışlardır. 

Yunanistanda 

EN SON 

DAKiKA 

Cebelüttarık a 
hücum dalıa 
ziyade bekle-
tilemezmiş ! 

(1 ln<I sayfadan dtvam) 
küçük bir yü:ııde teşkil eder. Na
ziler Ege denizine inmişlerdir. 

Fakat gerek insan gerek rııalzeıne

ce çok yüksek zay!at bahasına 

oraya varabihnişlerdi.r. Halbuki 
İngilizler Yunani.stana yardıma 

gi1ıınektt-n imtina etmiş olsalardı 
Almanlar Ege denizine Sulh için

de ve Balkan münakale yolları 
harbolmaksızın ve bu yolların ida
resini ele alarak inerlerdi Şimdi 
Almanlar hatlarının gcrisiıxleki 

bütün memleket delik deşiktir. 
Ve acı duyan halkla dolu.dur. Al
manlar bu halkla da . uğraşmak ı 
meaburiyetindedirler. · Halbu'ki iş-

Lızbon, 25 (A.A.) - Röyt~r: Bazı 
muphitlerin Madrid ka;ynaklumdan 
aldıkları ~alümata gött, Alman dip
lomasisi Lspanyaya karı• sıyasetınde 
ruUUycmet Yolundan ayrılarak mutat 
~ehdıt &afha!lna geçmiştir. Almanlar, 
lspanyol hükümetini tazyik ederek is· 
!edikleri knran aldırwa uğraş•yor
lar. Cünkil Almanla~. Ccbelltank'a 
doğru huhll ederken Ispanyanln mil· 
.amah.asıru. temin etmıye çalışrnııs
lardır. Fakat bu m.ıksutla yapılan t,e... 
şebb!lslerden şimdıye kadar elde edi
len netict-1er B. Hit1en tatmin etmemiş
tir. Bu ıebepledir ki son on bel &ün 
itinde Alrnanyanın İspanya tuerınde 
yaptığı t.azyik artmıştır. 

Biıyük EI;;i B. Vou Papen'in kameti 
son ıiınlerde Liz:bon•u ziyaret! esna· 
sında Ct:-belitarık'a karşı yapılan hü
cuanm daha ziyade bekleti1emiyeceğt
ni ve bu hOcumun karadan yapılması 
IAzım geldl.ıini bir dostuna soylemiş
Ur. 

Sovyet-japon 
paktı Japon
gada şiddetle 
tenkit ediliyor 

ler ba!ika türlü bitımiş olsaydı 

Quislirıg ihüküınet~ri ortaya çık
makta gecikmezdi. Almanlar şim
di bu QW..ling hüküınetlerinin 
yardımı ohııak.sızın bü!Un bu iş

lerle uğr~mak mecburiyetinde 
bulunuyor. Eğer uıınumi vaziyet 
mütalea edilirse, İngiliz teşebbüsü 
mu<:ip olduğu masrnftan çok daha 
ziyade kazanç temin cylrmiştir. 

İllUUr yapan 5 kişi 
( Dt'Vıtnu b bıcl sayfada) 

Sa1amon ısminde- bir makara tabri
katörii ile Da\.·ut Nazmi, isminde bir 
makara tüccan ve İsak, l\.'rlşon, Alber 
Isimlerinde iıç makara .satıcısı her yüz 
makarada 200 kuru~ fazla alıp ihtikftr 

yapmak suçuyla adliyeye verilmi;;ler
dir. Neticede 2 inci Ceza Mahkemesi 
~psinin tevkiflerine karar vermiş ve 
tevkifiuıneye s&edrllm~lerdır. 

(1 inal AJfMl:uı devuo) 
miktarını asla azaltrnıyacaklanm 
katfymle beyan etmişlerdır. 

Diger taraftan Şangluıy"dald. 
Japon askeri malıfilleriııd~ i§(lret 
edildiğine göTe, 

1 - Pakt Çin meselesini hal
letm.emektedır. 

2 - Pakt Rıı.syaya, Japonya ü
zerinde biT tazyik yapmak ım • 
kanını vermektedir. 

3 - Pakt bir hiledir ve lnı hile· 
ııin kurbanı da Japcmyadır. Zins 
bitaraf kalacağını taahhüt etme
sine rağmen. Rusya Çine Japon
yaya kar miU:adP1esim!e yardıma 
devam etmektedir. 

HARP VAZİYETİ 
(1 inci oaı·fadan devam) 

bulunan İngiliı lut"alarıw ric'ate 
mecbur ederek Lumya şehri cenu
bu şarkisinde Termopil geçidine 
vardılar. İngilizler geri çekilmek 
sure tile cıey:ıiin sağ cenah t.an ya· 
rı1mas1na ,.e Atina istik.antetinde 
irtibatın ke ·ilmesine mani oldu. 

2- Merkezde Tırhaladan ilerli
yen Alman kıt'aları Sambria neh
rini cenuba geçtikten sonra garba 
döndüler. Pindos dağlarının cenup 
geçitlerini tutarak sol cenahta bu
lunan Epir ordusanun geri mun
salasını kesmeğe muvaffak oldu
lar. ital ·an orduları da Arnavut
luk hududundan Yaııya umuml 
istikametinde Yunan artçılarını 

takibe devam etliler. 
Bu taarruzlar neticesi Yunan 

kuvvetleri İngiliz ordusundan ay
rılmış ve şimal, şark ve kısmen 
ceouplan ihata edilmiş vaziyete 
düştü. lJumİ.D üzerine Epir Yunan 
ordusu, silahlarını bırakarak İ

talyanlara teslim oldu. Burada 
Dıratista ve Yanya şarkında bu
lunan bazı Yunnn lrnvvetlerinin 
cenuba çekilmiye muvaffak ol· 
dukları kuv•·etle muhtemeldir. 

Acaba neden böyle oldu! Bizim 
gibi barck.it sahnesinden ve ka
rargah !ardan uzak ve yalnı~ res
mi tebliğlerle vaziyeti takip ede
bilen bitaraf rnÜJabitler için ten
kit etmek, hata bulmak güçtür. 
Fakat ın kadar öyliyebiliriz ki 
buna sebep basit bir sevk ve ida
re hatasıdır. Alman ordusunun 
Sıklet merkezile sağ cenah ve 
merkezden Yenişehir istikametin
de ve diğer bir kol ile de İngiliz -
Yunaa ordularının arası istikame
tinde yarma arrttzları yapacağı 

kuvvetle muhtemeldi. Biz bu ih
timali, lıir sevkulceyş icabı olarak 
kabul etmiş ve Alman ordusu Se
lanik, lanas!ır mıntakalarına gel
diği zaman bu Iikri ileri sürmüş
tük. Eğer Arnavutlukta Yunan 
ordusn, o umandan itibaren • yol
suz ve dağlık arazi müşkülatı ve 
kat'I netice .•erinin sağ cenah ve 
nıerkttde bulunması esası hesaba 
katılarak - sür'atle geri ahn"8ydı, 
Yuaan or usa biç layık olmadığı 
bu ikı uğra ıyııraktL Bida
,yette müdafaamR esası, sağ cenah 

• 

ve merkezde müdafaa, ~ol tt04thta 
ric'at olacak, bu ric'at tanıamile 
şimale dönük hir ttphe temiıl ~ 
dincİ}e kadar devam edecek, bun
dnn sonra tekmil ttphede mınta
ksdan mıntakayn oynak , . ., ahenk
li bir müdafaa siste .. i tatbik edi
lecekti. i.. te kumaııı!.!.ılık bıımı 
temin edemedi, Arnavutluğu tab
liyede ve Yunan ordusunu reri 
çekmekte r;eç kaldL 
İhtimal kumandanlık, sağ ce

nahta bulııoan İngiliz uvvetleriain 
4-5 gün içinde 130-200 kilometre 
ric'at edeceklerini \'arit görmcıniş

tir. Halbuki inırilizler çok üstün 
v"e sürekli taarruzlar kar ısında, 
büyük bir yarmaya mey{lan ,·er
memek maksadile çekilmiye mec
bur kaldılar. 

Bundan sonra ne olacak!. 
Almanlar Termopil ge5idini el

de ettiklerini söylüyorlar; aynı 
tiddetle Atina istikametinde taar
ruza devam etmeleri \Te Yunanis· 
tan harbini sür'atle bitirmeleri 
muhtemeldir. Alman ordusn, hu 
malı:satb italyan ordusandaıı. yu
tlım istemeğe muhtaç değildir. 
Atinaya l·alnu Alınan kıt'alan
nın girme. ini elbette tercih eder. 
Bu ihtimale karşı meveudü 3 til
mea tahmin ecl.ilen İngiliz ordusu 
mütebaki Yunan kuvvetlerile bir

likte ya körfezi - Livadia hat
tını kuvvetle müda!ıuı edebilir mi? 
Bu ihtimal pek zayftır. İne-ilizle
rin yeni kuvvet ıetirnıelerine ne 
zaman, ve ne de Libyadaki uzi
yet müsait değildir. Eldeki kuv
ntle :\foraya kadar müdafaaya 
devam etmekde de büyük bir 
fayda yoktur. Bu bilakis "ide ka
lan mütebaki zayıf ı.u,"Vetlerin de 
azar azar uin1esini ve esir olma
sını intaç eder. Eğer İngilizler 
ırarp cephesinde olduğ"u gibi Düa~ 
kerk şeklinde bir irk.ip yapabilir
lerse, son anda da hir muvnffa

ki;yet temin et111i~ olurlar. Fakat· 
Yunan arazisinde üsler temi• e
den Alman hava kuvvetlerinin 
bu sefer fırsatı kaçmmyacaklan 
anlaşılıyor. Bu itibarla, mevcat 
bütün limanlanlaa i. tilade eılnek 
kalan kuvvetleri aeele nakletmek 
muvafık olar. 

Üç kilit nokta
sı karşısında 

(Başmakaltdu Devam) 
iz'aç edeceklerdir. 

Bu plan tahakkuk ettiği takılir
de; Alman ve İtalyan ordnlarının 
faal harp cüzütamları Afrika • 
l\lısır • Süveyşi istila e)·lemek; 
Kırıldenizi kapamak; Arap şibih
ceziresine ve Irak petrolleriae, 
Hint kapılarına dayanmak fırsa
tını bulacaklardır. 

İngilizler bu vaziyeti takdir et
tikleri içindir ki; enönce Afrikayı 
temizleıniye teşebbüs etmişler ve 
buna muvaliak da olmuşlardır. 

Habeşistan harekatı bitirijmek ü
zeredir ve mütemadiyen Trablm 
cephesinde.ki kıtaat ve l\lersa -
lUatnıb hattı takviye olunmakta
dır. Binaenaleyh, İngilizler her 
türlü müşkülatı hesaba katarak 
bu cephede harbctmek için hazır
lanmıslardır ve haz1Slanmaktadır
lnr. l\İısır ve Süveyşin gerek İn
gil lerenin ve gerek Avrupa har
binin istikbali bakımından arzet
tiği büyük ehemmiyet İngiliılerl 
bu noktada, bilha,;sa fevkalade 
yararlıklar göstrrerek mukave
met etmiye ve her ne pahasına 

olursa olsun; Mısır \.'e Süveyşi el
den ~ıkartmamıya sevkedecektir. 
Cebelüttarıkda da İngilizlerin ay
ni şiddetle mukavemet ve harbe· 
deceklcrinden şüphe yokh:r... An
cak, İngilterenin vazi~-eti bu ol· 
makla beraber; l\lnresnl Peten ve 
General Frankonun da Alman 
tazyiki karşısında alacakları vazi
yetin İngiliz müdafaasına ve Al
ınan savletine ifa edeceği tesir 'üp
hcsizdir. Mareşal Peten ve Gene
ral Franko şimdi~·e kadar, ·ani 
geçen sonbahordanberi başlıyan 

Alınan siynsi tanrrıız ve tazyikine 
karşı koymuşlardır. Bu defa da 
ayni \.·aziycti muhafaza etnıeleri 
- Amiral Darlanın şahsındaki te
mayüllere rağmen - kendilerinden 
beklenmek iktızıı eder. Bilha a 
l\Jareşal Peten ve Amiral Darlan 
Şimali Afrikayı ve Fransız' harp 
,.e ticaret gemilerini Almanların 
emrine talısis ve i..birliğini kabul 
ettikleri takdirde; belki İng;ltere
yi az veya çok mü,killiıta uğrata
caklardır. Fakat, hıınunla harbin 
nihai J\eticesine 1nüe sir olnıaıuak

ln beraber; dünyanın bir kısııu ile 
)leraber, kendilerini de bir kere 
daha yakacaklardır. Binaenaleyh, 
Fransanın -llf.inci defa İngiltereyi 
mü külita sevkf'tn1emesi lhundır. 
Seri ve bekfca111 dik hılıizamı ile 
A nupanın · felıiketine ve fngilli: 
hnrp planlarının altüst olmasına 
sebep olan Fransaya dii en insrud 
hizmet; şimdi sonuna kadar Al
man taleplttini reddetmek ve ea 
sonunda iktiza ediyorsa; hllrp ve 
ticaret gemilerini tekrar eski ınüt
tefiki İngiltere emrine veonek ve 
Afrikaya geçerek General Vey
pndın hnzırlaol.ığt ordu ile Fran
SIZ • İngiliz teşriki mesa.i~lni ihya 
eylemektir. 
İspanya için de billraOık, lıunn 

muhafaza edemediği takdirde mu
kavemet etmek birinci şart ve 
menfaat i.ktızasıdır. ,Harbin kın 
sürmesi, herhalde Almanyanın 

Avrupa kıt'ası dışına taşınamasa 

ile daha kolaylaşacak ve mümkün
le ·ecektir. 

ETEM iZZET BENiCE - ~-

1 ki Amerika Nazın 
( 1 inci oa1fada.n den.) 

.Mihver devletlerinin Manşı ge
çemedikleri gibi, Atlantiği de ge
çemiyecekleri hakkındaki iddia· 
lan reddeden Nazır cromiştir ki: 

cıBu, tamaınile yanlı~ır. F.ter 
Almanlar Manşı geçemediler ise, 

çünkü İngilizler bu deni2in kon
trolünü ellerinde bulunduruyor -

lar. Almanları öteki sahile geç • 
mekten meneden su değil, İngi-

lizlerin hürriyet ve aletin kale-

si olan adayı anudane müdafaa 
e1ıınek husll&Ulldaki azimleridir. 

Kordel Hal haI!bin çcik uzun 

sürebileceği fikrini de izhar et
tikten sonra, hürriyet ve adalet 
davasının .zaleri ha.kkııııdaki iti
madını beyan eylemiştir. 

Al.bay Knoks'de, Amerikanın 

. İngiltereye harp malzemesi gö -.. ,. 
turen vapurların batırıhnasına 
müsaade odemiyeceğini söyliye
rek demistir lı:i: cEğer müsaade e
d"'Sek, mahvoluruz.• 

· Habaşistanda 
(1 inci •1fada11 devam) 

lar. İmparator Haile Sel.lsiyeaia 
kunıanilnsı altında bulurum Ra
b valanpen·erleri, İtalyanlana 
A>salı linıanına değTu &"iden yel
larını kesmek ·uretile İnglllzlwe 
yardım etmektedir. 

N T!LCRAP -
ı 

Barb Ve Casaalllk Tefrikası 

Bilen idam olunur 
Yazan: M. ATLI Tefrika No. 63 

Japon benim cevap vermeme 
meydan bırakmadan atıldı 

baı;J<a h.ıçbir faydası yoktur - baaa 
tevdi olunmasına mukabil size 22 
bin dolar takdimine hazırım!. 

Kendisini dinlemek için otur
duğum kıoltuktan hayretle ayağa 
fırladım. 

- 22 bin dolar mı dediniz? 
- Evet, tamam 22 bin dolar!. 
japon cevap vermeme meydan 

bırakmadan atıldı. Yüzüme garip 
gaı:ip bakarak: 
BİLEN 
- Şunu da arzedeyi.ın ki, dedi. 

Sizce hiçbir kıym<'ti olmıyan bu 
maden parças~ muhterem Bayan 
Annanın vücudünde ıbulundukça, 
pekala kanaat getirdi~ize şüp
he etmediğim veçhile, sizi saran 
ve daha da saracak olan ölüm.. af
federsiniz... idam tehlikesinden 
kurtulmanıza da imkfuı olnnya
caktır!. 

- İdam mı?. 
- Şüphesiz!. çünkü ... 
- Evet, çünkü?. 
- Çünkü bu esrarı bilen idam 

olum.ır! 

- Fakat, Bay Tuhumi, beni ted
hiş etmeyi de bir türlü ihmal e
dPmiyorsunuz zannederim!. 

japcn karşımda, hiç isl:ılin boz. 
madan, lıaşını kat'i :r emniyetle 
iki tarafa salladı: 

- Evet!. dedi Hatta ~n. hen 
dahi idam edileceğim!. 

Garip!. Demek bunu b~;-or-
sunuz? • 

- Evet. 
- O halde sili takdir ederim, 

Bay Tuhumi!, 
Tuhumi benim bu istihzalı ce

vabıma zehirli bir gülü.şle 1;lilldü·: 
- Bu hw;usta itimat etmiyci:ıl

lirsinil!. d<'<ii Fakat ben itimat 
edilmiye a•la muhtaç olmahızın 
sile hakikati söylüyorum. Esasen 
zanncdiyorwn ki, idam darbele· 
rinin pek uzaklarınızda olmadığ;
nı da herhalde yakın zamat>aa 
görmüş olsanız gerektir!. 

Birdenbire titredim. 
Karşımda esrarengiz 'V'I! karan

lık nazarlarla beni süzmekte QJin 
-bu japonun acayip ve sihirli •>' • 
vazo gibi insana meçhul ve kor
kulu hisler veren yüzüne dt>hşet
le bakıyordum Demek Tuhumi 
!:ize yapılan suikasdi bıliyord ı?. 
Yahut muhaklcak surette suik. t 
yapılacağından emin oulunır.ak
taydı. 

Tuhwni, ıbenim sarardığunı v -
ya yüzümün değiştiğini pek güzel 
farkctmiştL 

Hafifçe gülümsedi ve birdenbire: 
- Sanırım ki makul hareke •• ı 

ne tarafta olduğunu takdir edi
yorsunuz!. dedi. Sizı bu derece 
.... urtarmayı, ayni :zamanda, b • k: 
l üyük bir tehlikeyi ~maktan 
.butün dünya için gayet karışU;. 
ı. ünlerin arifesinde bulundu 'u
rnuz bir sırada hayatU11Z1 ve şüp
resiz lakayt bulunmadığınız muh
terem ve sevimli Bayan Anna ile 
müşterek saadetinizi ebediyen ko
ruyabilecek, oldukça mühim bir 
servet demek olan bir para da 
teklif ediyorum!. 22 •bin dolar!. 
Umarık ki, benim bu teklifimi si
ze Kıınt Voroci Sivoroviçin yaptı
ğı teklif ile k:yas etmezsiniz!. Çün
kü, benim bu teklifimde reddede
ceğiniz bir cihet olacağını ıannet
miyOTUm!. 

japona h~U hayretle bakıyor
dum. Bir taraftan da Annanın ne 
garip bir müzayedeye mevzu teş
kil ettiğini düşünmekten kendimi 
alamıyor, bununla beraber bu es· 
rare gi1. ve garip japonun pt>k i ! 

h .. ksız olmadığını, böyle bir tekli
fin şu "Zamanda hiç de fena bir 
teklif addedilemiyeceğlni muha
keme ediyordum. 

Onun için japonun bu teklifıne 
i.(;imden sevindiğimi ıtiraf ede
rim. 

Maamafih zafımı asla belli et
memiye çalışarak: 

- Vallahi Bay Tuhumi, dedim, 
silin bu Cjte gösterdiğiniz zeka ve 
drayeti takdir etmemek e
limden gelmez!. Hakikaten me
ramınrzı elde etmiye layık bir 
adam olduğunuzu tasdik ediyo
rum!. Doğrusunu isterseniz niha
yet, ben bu memleketlcrd~ bır 
yabancı olduğum ve hell' bahset
tığiniz maden mesele ile kat'iyyen 
bir alakam olamıyacağı iç'in tek
lifinizi hiç dt> yersiz ve mantıksız 
bulmuyorum!. 

( Arlruı var) 

Almanlar tesli 
olan Yunan l\:umar.
daaına itibar gesterd J 

(1 inci sayfadan df'vam 

imzalanan en şerefli bır mu 
kaı•eı.ıdir. 

Alman Başkumanda'llığıru"'l mü
messili General Jode Almmı or -
dusunun Yunan hasmına karşı. o· 
lan ta.kdirk<irlığını tebarüz et -
'tirmlştir. YW>411 askerinin c::ici 
bir dii§man kuvvetıne karşı gÖ8-

terıiiği kahramanca müdafaa, Yu
nanlıların kendisini göstermiıtir. 
Arnavutlukta birçok ftalyan kıt'a.. 
lan ile muvaffakiyetle ç~an 
ve Trakyadaki zırhlı kuı-vetlere 
ka'l' koyan Y ur.anlılar, Finlandi
yalılarla m.,Jcayeae edilebUir. 

Yunan ordusu, askerlerimn ce
sareti ve Başkumandanlığının me
harm sayesimM! Yunanistanda t
tal yalaru km;ı durmtıf ve onları 
kendi toprnklanndan dı§anya a
tarak Anıavutluk arazisiııde ta
ld.p etmiş ve düşman cephesi ka
milen bag"lan.mıftır. 

Atina 25 (A.A.) - Yunan Em
niyet Nezaretinm rmni tebliği: 
Birçok Alman tayyattleri Pire, 
Elözi.s, Megarayı bombardıman 
-ö,,lerdir. iki hastan" gemi.<i 
bombardımtı,. edilmlf t•e batırıl
m1,1tır. Korent mıntakanna da Jııl
cum edilmiJtir. Ha.sar re telef ol
mam.,t..-. Üç Alman bombardıman 
tayyareri dii§iiriilmii§tür. 

-----
Harpte kadıDJar 

(1 hıcl sa7f•da.n de ·aın) 
Bu tubenln vll1,yetim..iz lcaularmda 

.bU"CJ' kolu bulunacaktır. 
D · ·~r taraftan Türk kadınını tıo.rb n 

zorluklarına ve knU:etl r e nlıştır k 
için, lıtanbulun tanınm aile bdın
larmdan ml1ttkk•p kollar ı • l ed• e
cek ve bunlar. koylere \tanncıya k • 
Qar Partinin Hal.kcvlcri \e m c 
lan bulunan y rlerde, \-azite alaı 
kadınlarımızı irşat \""C tenv edec ,.. 
lenllr. 

Bu kollara. bük:UmeUn s.yuset ve 
emniyeti icabı, halka t.A':Tllm \:e l.C'lı:ığ 
ettill G lerjn btLJ.A:ıru k· layb~a.~t 
\:azifesi de \·erflmlştır. 

Kızılay Ilasw.akmlık Mekt.bUlue 
ve diger lüzum g lQ.lC'<"ek. yerler :te ye 
niden geniş ö!~Ude tedrtsat ve. rr: ı.;; .. 
zere harlabakıcılık kursla~ı o.ı. ıl 
tır. 

Kadınlanmızın Pası! Koı·unma. ti"

hirli gazlara ka.~ı aluıarı mı!'da 1a 
tedbirlerindt deruhte edl'<ekleri VllZi
feler tesblt olunmuıstur Avrıc-. k.1-
dınlarımıza, göç ~na!t1nda · h•r.ı'" ız 
kalm11 çocukların barındınlm~mda 
da hususi roller ırerıleccl. t r 

Çocuk Eslrııemc Kurumu 1qkfütı 
harp halinde baba>ı askett giden k•m
sesiz çocuklan içı.n harek'1:e ~~k
tir. 

Harp halinde, yet m çoeultlarn ya
lak ve karyola verebilecek °' lcrin te
mini hususunda da tn n~ ver 1cadın
larımır:d11n isttfade oltıf'M'&ttır. 

Mernh.•ket laıdı ı har ,halinde 
~thlrde ruhu!" edcbıl k lnzalar& 
karşı icap edea tcdbırieruı aJınm.as.ın
da k:nedisint" dü1cn \-Urlff"'TJ. yapacak 
ve meseli sul:ınn skm . a?>ı, telefon 
ve telgraf t U.rbılı> kesilmesi gibi 
hallerde pas!f mü.Jara .. ekiplerine yar
dımlarda buluca~k rdı 

1'a•ottesl ö uat 17,30 da şehri-
mizd kJ münevver oayanlaran l~ltra
kiyle llayan Ltıtri Kırada.rın rolsli
iınde bir toplantı yapılacaktır. 

Filhakika, Tuhuminin bahis 
mevzuu olan yeni :madenin bu 
ıparçasını ele geçirmekten ibajka 
bir '·azife ve gayesi olmadığını 
kal'i surette anlamıştım. Ayni za
manda onun mutlaka Kont Voro
çiyc r kip olarak çalıştığına da 
şüphem almam~tı. Fakat japon 
teklif yırpmnk i<;in cidden ne ya
paca!!ımızı ilmediğimil en mi
tcrC'ddit vı- valıim bir 7.amanı in
tihnpte isabet etmiş bulunduj!u gl
ibi taleı>leri içinde hiç de Kont 
Voroç'!linki gibi aykırı bir clh~t 
de yoktu. 

ı milyonluk un stoka 

13i:zim içl.1\ IS<' öyle bir sırada 
22 bin dmar gibi hakikatC'n büyük 
ibir serveti ele geç nnelı: - heııtz 
muazzam bir nimetti. 

Buıün ôğl en IODt3 M.JntaJc:ı ca
ret M.üdilrlilğilndr: Şt"h imlz"e ... u
lt.ınan Iase !\tltstc:--. ı Şc:' .. Soy.mu 
re•!ıli!fnrl' Vali A~uavıni Al :net Kınık, 
Be · e iı.-tı at ıüdurü S&ffet Sezen, 
l4 tau Tlca et Mudürü ve Tu:aret 
Oduı T mmnl KAtlbln <t!nıkiyle 
Vil.iy -SP Konusyontı b ton' h 
yapacaktır. Bund:\ Bl"ledıyt"nfn ~p:ı
t'&l:ı l mllyon liralık un stoku me:!:clc
ııı ile btitün ~· mac!delorl tzcrlnne 
stoklar yapılması işleri &~rüşlllcctk ve 
kararlar veril•cektir . 
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Trablus muhafızları Türk donanmasına ateş 
açmanın cezasını işgalden sonra görecekler 

İkindi namazından sonra Tur
flldu çağıran Kaptan p~ sordu: 

- Kifirler mukavemet edecek
ler .. Bugün ge9ti artık .. Gece için 
pbhun (1) yapnıağa lüzum var 
uıı? 

Turgut kaşlarını kaldırdı, itiraz 
etti: 

- Gece baSkını işi hem tehli
keli hem de faydasızdır. Nereye 
nasıl baskın yapılacak? Karşımız

da bir düşman ordusu yok. Şehrin 
evlerine sığımnış, kışlada gizlen
miş, yollara pusu kur.muş düşman 
askerleri var. Bunlara baskın yap
mağa kalkışmak baskına uğramak 
iizere düşmana fırsat veııınek de
mektir. Bu da askerlerimizin ma
ıaeviy.tmı 'kırar. 

- Peki nasıl hareket edelim? 
- Dediğiniz gibi bugün geçti, 

aerede i.9e güneş yerine çekile -
cek.. ~ sükfuıtle ve istira -
batle geçirelim. Sabahleyin şa -
f&kla 'bera:ber ben Trablusun gar
bindeki tepeyi ele geçirmek üze
re hare'kete başbyayım. Siz de şark 
ucundalki düşman toplarının bu
lunduğu tepenin eteklerine ihraç 
yapm.. Donanma topları tepedeki 
Cüşman toplarını çabuk sustu -
JUrsa hemen zayiat vermeden ka
raya asker dökeriz. Bir defa sa
hile Çlksak itin öte tarab kolay -
dır. 

- Evet~ Trablus muhafızları 

lm<!retli Türk donanmasına ateş 
açmanın cezasını işgalden sonra 
cöreceklerdir. 

Turgut giilümsiyerek konuştu: 

- Eianu zekatüı:zafer! derler 
S*fa.. Bu cüınlen.in büyük mına-
11\l)t 'İdrakten •aciz olan Vehedik 
w 98ir küffar ıaskerleri :r:aptettik
leri beklede halla kılıçtan geçi -

rirler.. Bize burada düşen vazife, 
eyaleti :r:apteıdinee geniş ölçüde bir 
af tatbik etmek, hasta, muhtaç ve 
yaralılara ıefkat gOOteııınek, böy
lece balkın gönlünü ve sevgisini 
kazanmaktır. Çünkü düşmanın ya
lı:ı.n.lanDdayrı. Burada halk ile 
lı:aqdılı:lı bir •vci bağdaşması 
'-ıiıı ._ ıut Trıtbluııta uzun 
.. - 1 b t ... ,....,._ dalgalana -
aaz! 

Kaptan ı-şa Turgudun bu u
kalaca tavırlıarından hiç boşlan -
nuyordu. Osmanlı veziri sıfatile 

dalkavı.zklara v-e dalkavukluğa a
lışmış olan derya kaptanı, hfila 
rıakip saydığı ve baldırıçıplağın 

biri d)ye adlandırdığı Turgudun 
ihtar mah+yetindeki sözlerini duy
mrunazılktan gelıdi. Ertesi sabah 
karaya aoıker dökıınek iıçin nasıl 
tıar<ıKet edeceklerini saatlerce mü

zakere etti... Akşam ilk karartı -
lannı limanın üzrine matem ağı 
gibi gererken a~ kesilım!iş, iki 
taraf da gündüızkü muharebenin 
zararla."lllı telafiye koyulmuş -
lardı. 

Turgut geceyi kendi gemisinde 
geçirmek iiZ'ere Sinan Paşadan ay
rıldı. Kaptanı derya gönderilen 
elçileri.n döıımeınesinden üzüntü 
içindeydi. Murat ağa ile akraba
lığı vardı. Şimdi herkesten gizli 
tuttuğu bi.r maksadın husulü için 
bu en yakın adamını murahhas 
ıöndemnişti. Amma bu neticeyi 
hiç ummamıştı. 

Elçilerin gidip teklifler.ini eya
let beğine bildirir, bildirmez işin 
mayna olacağını kestiren Vezir, 
Murat ağa Qömneyince pişman ol
mu•: 

- Keşke Turgudun hergele re
islerini gönderseydim! 

Diye açıktan açığa teesWflıırini 
izhara başlamlştL. 

Maamafih iş olacağına vara -
caktı. Ertesi günü eyaleti işgal e
deceğini kestiren Oıtiyar Osmanlı 
Veziri loerdi kendine ahdediyor: 

- Eğer Muııat ağaya birşey ya
pıldry&a onun on misli intiıkaınını 
almaızsam 'bana da Sinan paşa 

(1) Şibhun: O&ın4nl\ devrinde 
gece bukınlannıı verilen isim -
dt-r. Ekseriya dil§man orduglihına 
&il§ma>ı dilini iyi bilen yeniçeri
~den bir mü.freze göndeı-di'.er, ka
rcınlıkta bunla• hem dil§mana kı
lmç iftdirir hem de onların dilile : 
Baftldık aman kaçın diye haykırır-
~ R. y 

demesinler! 
Şeklinde anıl ve aht içiyordu. -·-Gece yarısı gelen 

mektup 
Turgut kendi gemi.sine gelince 

doğru kamarasına kapanmış, ö

nüne serdilri evraklar ve kabatas

lak bir Trablus haritası üzerinde 

mütaleaya koyul:ınuştu. 
Gece sessiz ve sakin .geçiyordu. 
Gökıte ay parıldıytor, sularda 

gümüş akisler meydana getiri -
yordu. Gemilerde yalnız nöbet -
ciler ve sefine aralarında devriye 
sanıdalları uyumadan vazife gören 
lı5ker ve vasıtalardı. 

Gece yarısına doi(ru donanmada 
düdük sesleri, ıslıklar ve sesle -
nişler duyuldu. Turgudun gemi -
mine de sirayet eden bu ani he
yecan ve koşuşmalar meydana ge

tirmişti .. Ac:JI Türk drorsanı ilk 
sadalara kulak kabarttı. Bunlar 

gittikçe yatışacağına artınca ye

rinden kalktL Dışarı çıktı. Kendi 
gemisinin şimdilik reisliğini ya -

pan sancak!tar reise rastladı.. San
caktar reis, Turgudun sormasına 

meydan vermeden anlattı: 
- Bir sandal tutmuş devriye -

ler .. Karadan geliyormuş. İçinde 
de bir düşman zabiti varın~. 

- Baskın filan mı yoksa reis? 
- Vallah bilmiyorum reisim .. 

Vak'a: daha tazedir. Duyduğum bu 
kadar!. ·ı, • ı 

Turgnt' ııorchH •· 

- Tııtwlan adronı nereye gö -
tfumüşler? 

- Kaptanpaşa baştardesine ... 
- Ben de orırya gidiyorum! 
Turgut 118lldalına bindi .. Donan

manın ortasın<la muazzam fener

lerikı ışığa g<Xnülü duran Sinan 

paşanın gemisine gitti. Gemide 
bakii<aten bir heyecan havası fark 
olımuyardu. Sinan paşanın kama
ramna giren Türk deni7.cisi ihti
yar ve aksakallı derya kaptanını 
laırşıııında elleri bağlı henüz Yir
mi üç, yirmi dönt yaşlarında genç 

ve çok güzel bir delikanlı ile ko

nuşurken buldu.. Paşa Venedik 1 
lisanını biliyor, delikanlı da ayni 
dil ile konuşuyordu. 

Turgud da bu dile yabancı de- 1 

ğildi ... Sinan paşayı seliımlıya:-ak 
(Arkası var) 

Askerlik İşleri 
Kadıköy yerli Asker

lik Şubesinden: 
Şubemize mensup 336 ve bu do

tumlularla muamele gören yüksek Eh

liyetnamelilerle ehliyelno.mesiıler Ye
dek subay Okuluna sevkedilecekle
rinden en geç 28 Nisan 941 gününe 
kadar şubeye müracaatları. Bu ilA
nın davetiye yerine kaim olduğu, ica
bet elmiyenler hakkında kanuni mu
amele yapılacatı na.n olunur. 

ZAYİ - Askeri Terhis tezkeremi 
zayı ettim. Yenisini çtkartacatımdan 
eskisinin bükmU yoktur. 

Göhen kaz.ası a.Qlur na.biyesi Bek
ten Köyünden Alıımet otlu Halil 

İbnJılm 1312 Doi:umlu 

e TAKVİM e 
ilamı 1S57 Kasım Bieri 138' 
NİllAN B. EVVEL 

12 169 28 
Yıl Hl ut Va..-.a.ti Ell&nl 

HiSAH 
S. D. Valr.ll S. D. 

6 08 GW... 1010 

25 ıs 12 ötıe SB 
17 01 iı.1n<11 9 03 
19 58 AJr.pm 1200 

CUMA 
21 38 YU.ıı 1 41 

4 16 imslk 819 

GÜNÜN MESELELERİ 
(Dördımcü. sahifeden devam) 

tankların i'.'e bizzarurc zırhları in
ce olmaktadır. Bu iş henüz tekem
mül etmemi~tir. 

Bnna mukabil hem karada ge
zen, hem suda yüzen tanklar icat 
edilmiştir. Sovyetler böyle tank
lar yapmışlar ve bazı cüzütaınla
rını bunlarla teçhiz etmişlerdir. 
Fakat Almanlar Dolanda gibi su 
kanallan bol bir memlekette bi
le bu tanklardan kullanmamışlar
dır. 

Bu tankların da uçan tanklar gi
bi zırhları incedir. Mesela bu gibi 
Sovyet tankları üç tondur. Şimdi
ki halde bunların zırhlannın ka
lınlaştırılmas ve tonlarının arttı
rılması çareleri aranmaktadır. 

KANO OTOMOBİLLER 
1941 de mühim bir ehemmiyet 

yeni silahlardan biri de Kano o
tomobillerdir. Geçen harpte de 
İngilizler Şimal denizinde, itnlyn.n
lar Adriyatik denizinde bnnlardan
kullanmışlardı. 

Bu küçük ve müthiş motörler 
son derece sür'atlidirler. Me•ela 
geceleyin Manş denizine açılıp 
motörlerini kesiyorlar ve muay
yen yerlerde bekliyorlar. Tayyare
ler bir düşman deniz kafilesi gö
rürse, hemen haber veriyorlar. 
Bunlar da fenersiz, ışıksız saatte 
40 mil sür'atle torpillerini kendi 
evlerine götiitiir gibi düşman va
purlarına bırakıyorlar. Görülınüı 

olsalar bile sür'atleri ve son dere
ce zıkzak hareketleri ile açılan a
teşten kurtuluyorlar. 

Zırhları biraz daha kuvvetli o
lanlar, mesela bir düşman sahi
lindeki kumluğa gidip oturuyorlar. 
İçnidekiler de mitralyözleri ile dı
s.,ıva fırlıyarak, 'sfedikleri tah-

ribatı yapı~·orlar. İcap ederse, ~ i 
ne Kano otomobille dönüyorlar. 

Torpito atan tayyareler de .bu 
harpte son derece re\'aç bulmuş
tur ve daha bulacağa benziyor. 
Amudi surette inen tayyare-ler, 
hedeflerinin üzerine gelince, tor· 
pitolarım salıveriyorlar. 

YANGIN ÇIKARAN LEVHALAR 
Bu harbin başka müthiş bir sil3-

bı da yangın çıkarmrktır. 
Geçen harpte yangın bombala

rı ve yangın kurşnnları kullanıl
mıştı. Şimdi yangın gökten yağ
maktadır. 

Tayyarelerin attıkları yangın 

bombalarından başka, mezruatı ve 
ormanları yakmak için, daha sa
de, fakat ayni derecede müthiş bir 
silah kullanılmaktadır. Etrahna 
ıslak pamuk sarılmış biraz beyaz 

- fosfor ve bir de sellüloit kutu .. 
Bunlar bir kaç gram tuttuğu için, 
bir tayyare bütün mıntakaya bu 
'kutulardan yağdırabilir. Pamuk 
birkaç saat sonra kuruynnca fos
for ateş almakta ve bir metreye 
yakın çok sıcak bir alev çıkarmak
tadır. Yazın, kurumuş mezruatı ve 
ormanlan bu yangın yağmurun
dan kurtarmak çok güç olacaktır. 

ORANYOM BOMBALARI 
Daha şimdiden oranyom bomba

ları diye yeni bir silahın daha is
mi işitilmeğe başladı. Bu bomba
ların büyiik dağları devirecek ve 
yerin büyük bir kısmının altını 
üstüne getirecek kudrette olduğu 
söylenmektedir. Geçen harpten -
beri arada bir öliim şuaından da 
bahsederlerdi. Fakat bnnlar her
halde bu harpte değil de, belki is
tikbal harplerinde kullanılacak 
silllhlar olacaktır. Eğer beşeri
yet uslanmazsa ... 

• 
Gayri Menkul Sahş ilanı 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan 
Bir borçtan dolayı satılması na karar verilmiş olup yeminli üç 

ehli vukuf tarafından tamamı na 1500 lira kıyımet tıd<dlr edilm~ 
olan Fatihde Eıski Alipaşada Mi rımiran Hasan paşa mahallesinde 
Lı'.itful\ah Ef, sokağında eski ve yeni 3 sayılı · ve tar .ı kaydına 
ISÖI'\! sağ tarafı Hacı Mustafa lbanesi, arkası Caanii mezkur av -
l~,,,ljOlµ.ı~ıasmp~ ~i ılıa_~, önü toıti)ı;i4m il• ·ıın~lş.dut ,bir' 
lbf>p 'baıııınin . .4VSaıfı ;ışağıda ~ ll!lıdır. 

ZE:rınif\ kat; Zemini çimento gömülü küpü o1an 'Qir ta~lk üze.. 
rinde yüklü dolaplı bir oda, zemini çimento adi ocaklı mutfak, 
bı!lıçede kömürlük vardır. 

Birinci kat: Biri taşlık diğeri ııof-adan iki merdivenle çıkılır. Bu 
!katta aralarında kapı bulunan iki 5o.fa üzerinde bir yük ve dolap
lı iki oda ibir hala vardır. 

tkinci ıkat: Tek ımerd±venle çıkılır. :Bu katta bir sofa üzerinde 
yüklü ve dıolaplı iki oda bir ha ıa vardır. 

Hali hazır vaziyeti: Bina ah p.p olup .içinde elektrik tesisatı 
vardır. 

Umum! lllllıası: '17 metre ınu rabbaı olup bundan M,5 metre mu~ 
ral:ibaı bina Mminl iluılanı balı çedir. 

Yukanda hudu~ ve evsafı ya zıh pyrl menkul Atıf& vazed!J • 
miştlr. 

1- İşbu gayrimenkulün art tırına şartnımıes1 26/4/41 tarihin-
den itibaren 41/1854 numara ile İstanbul Dördüncü icra dairesinin 

muayyen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda ya
zılı olanlardan fazla malfunat almak istiyenler, ~bu şartnameye 

ve 41/1854 dosya No. sile me muriyet:imize müracaat etmelidir. 

2 - Arturmaya iştirak için yukarıda yazılı kıy.metin yüzde ye
di buçuğu nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektu

bu tevdi edilecektir. (Madde 124) 
3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakada!"lann ve irtifak 

hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren on bet 
gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte meınııriyetiınize bildirme. 
leri icap eder. Aksi halde haklım tapu sicilli ile sabit nlınadıkça sa
tı~ bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şart
namesini okumuş ve lüzumlu malı1matı a~ ve bunları tamamen 
kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - GayrimenkuJ 16/5/941 t arihine ımiisadif cuma günü saat 14 
den 16 ya kadar İstanbul Dördiincü İcra memurluğunda üç defa 
bağırıldıktan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma be
deli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya satış 

lstiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedeli 
bunların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuun
dan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhüıfü baki kalmak üze

de arttırma 10 gün daha temdit edilerek 26/5/941 tarihine müsadif 
pazarte'si günü saat 14 den 16 ya kadar İstarlbul Dördüncü icra me
murluğu odasında arttırma be deli satış istiyenin alacağına rüchanı 
olan diğer alakalıların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacakları 
mecmuımdan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetinin yüzde 
yetmiş beşini bulmak şartile en çok arttırana ihale edilir. Böy
le bir bedel elde edilmezse ihale yapılamaz ve satış 2280 nu
maralı kanuna tevfikan geri bırakılır. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan ldmse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarııl 
kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş ol
duğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa 

hemen yedi gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana 
ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 

beşten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın meırwriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 _ Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferag 

harcını, yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını 

vermeğe mecburdur. . . 
Müterakim vergiler, tenvırat ve tanzifat ve tellAliye resminden 

mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya alt 
olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayri menkul yu

karıda gösterilen tarihde İstanbul Dördüncü icra memurluğu odasın
da işbu ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı 

ilan olunur. 941/1854 

Yarın akşamdan itibaren 

TAKSİMKRiSTALBAHÇESİNDf 
Tan huri SalAbaddlD Pınar ve kemani Necati Tokay'ın 

İ4tlrak'3>Ic memleketin en maruf musiki San'atkiirla.rını 1lir arada dinleyiniz. 
Bayanlar 

SUZAN 
NEZİHE 
CAN 
FAİKA 
NADİRE 
MEVHİBE 

Sazendeler 
Piyanist 
Klarnet 
Udi 
Kanun 
Hşnende 

Hanende 

FEVZİ ASMANGİL 
ŞÜKRÜ TUNAR 
SELANİKLİ ABDİ 
İSlllAİL GÜZELYUVA 
AKSARAYLI YAŞAR 
HAMİD DİKSES 

Hil """nın .. österditl 1>tl:rillt taıal<irhla ratmen tıatw pyet ehvendir. 

azar gtlnlerl ~ •1-:,: MATİNE KONSOMASYON 27 

25 Nisan 1941 
18.00 Program ve Memleket Saat 

~arı. 

ı8.03 Müzik: Radyo cSving> Ku
arteti (İ. Özgür ve Ate~ Bö
cekleri) 

18.30 Müzik: Şarkı ve 'l'ürküler. 
19.00 Müzik: Fasıl Hey'etı . 

19.30 Memleket Saat Ayarı, ve A
jans Haberleri. 

19.45 Konuşma: Ziraat Takvimi. 
19.50 Millik: Peşrev, Taksim, Şarkı 

ve Türküler. 
20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Temsil. 
21.30 Konuşma : Radyo Salon Or-

kestrası. (Violonist Necip 
Aşkın İdaresinde) 

22.30 :ı,ı:emleket Saat Ayarı, Ajans 
Haberlerij Ziraat, Esham -

Tahvil tıt, Kambiyo - Nu
kut Borsası (Fiyat). 

22.45 Müzik: Radyo Salon Orkes
trası Programının Devamı . 

23.oo Müzik: Dans Müziği (Pi). 
23.25/23.30 Yarınki Program ve 

Kapan ıs . 

latanbul Komutanlığı Sa
tınalma Komiayonu 

ilanları 

Beherlne 45 lira fiyat tahmin edi
lerİ 200 - 250 litrelik 15Q adet $ejp· ' 
ber11 ve galVaiıizll' bidon satın alına- . 
caktır. Muhammen bedeli 6750 lira o- . 
lup kat'I teminatı 1013 liradır. İstek
Jilerin 26-4.941 günü saat 12 de Fın
dıklıda s·atın alına komisyonuna gel-
meleri. c3192, 

..... 
Beşiktaşta bulunan 10 - 30 araba 

gübre 26.4 941 günü saat 11 de pazar
lıkla satılacaktır. İsteklilerin belli gün 
ve saatte Fındıklıda satın alma ko-
misyonuna gelmelerL <8179> 

= 
= 

Ba.,, Di,, Nezle, Grip, Roma.tizuııt 
Nevralji. Kınklık ve Bütün Ağnlannızı Derhal 1'., 
icabında günde 3 ka,e alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKiNi~ 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiN 

Ziraat Ban 
Kuruluş Tarihi: 18fs ~ 

Sermayeııi: 100,000,000 Türk Liran 

~ MlııılJIL 
""' - , + 

Belı<!r kilosuna 10 kuruş fl;yat tah
min edilen tl'sküdar ciheti için 10 ve 
İstanbul clhell için 20 ton lı:l cem'an 
SO ton taze bakla 12/5/941 günü saat 
11 de açık eksilt-ne ne satın tlınacak
tır. Muhammen bedeli 3000 lira olup 
ilk teminatı 225 liradır. Şartr.ı.mesi her 
gün komisyonda görülebilir. Her iki 
cihetin baklası ayrı ayrı taliplere de 
ihale edilebilir. İsteklilerin belli gün 
ve saatte Fındıklıda satın alma ko-

, 1 Para Biriktirentere 

1 28.800 Lira İkramiye Veny 

misyonuna gelmeleri. c3246, 

=ziraat Bankasında kumbıınlı •• ihbarsız tuarruf besapJ..nJlıl' 
e=az 50 lirası bnlunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile .. a 
§S plana göre ikramiye dağ-ıhlacaıdır. 
= 4 ade~ LOOO Liral~ 4.000 
= • • 500 • 2.000 

' • 250 • l.coo 
40 • 100 • 4.000 

100 • '° • 5.000 
120 R 4(' • 4.800 
160 • 20 • 3.200 

DİKKAT: Hesaplarındaki 1>8 ralar bir sene Jç.nde 00 W' 
Dişlerinizi muha{aza eynek isterse- =.şağı düşmiyenlere ikramiye çıktııtı takdcrde % 2" fazlasile v~ 

nı~ , kabinde gargarasını yapınız. :;;;cektir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Eylı'.il 1 Birincikfı.nun, 1 

_:::._~
0

_.:_:bhl_ın~-'~ -~~e-rg~_i:~·_,~::;_
1

~_ia~-~~_:'.ay_, __ 1 ~uıı~ıııı~~ı;~;ıııı;ı~;ı;:nııı=~~~İmuıuııııııımııııııııııııııııııınm-
İLAN 

Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden 

Sişll Osmanbey Matbaa sokak « 
No. evde Rahime Erman 8.5.940 tari

hinde sandı&ımıza bıraktığı para için 
verilen 3979 numaralı cüzdanı zayi et
tiğini söylemiştir. Yenlsi verileceğin

den eskslnin hükmü olmac!Jğı !An o
lunur. 

İI~n parası aahlbl tarafından kesi
lecektir. 

ZAYİ - Karagümrük nüfus me
murluğundan ve Fatih Askerlik Şu
besinden aldığım cüzdanımı 21/4/941 
tarihinde zayi ettim. Yenilerini çıka
racaiundan eskilerinin hükmü yok
tur. 

UZ Mdlüıtlil Bll8eyln el!ıı 
lliis&cm TalQ>ılduı 

Öğretmenler yardım 
cemiyeti kongresi 
tı.lanbu! Öfreıbıomleri Yaıüıı Ce

miyetinden: 
Cemiyetimizin, 28 Nisan 1941 Cu

martesi &ünll Eminönü Halkevi salo
nunda toplanacalı bildirilen, 7J)lık 
kongresinin İstanbul Kız LJsesl salo
nunda yapılacaiını &ayın arkadaşlara 
arz ve teşrifierlnl rica ederiz. 

ZAYİ - ~rl ıertıls t.zker.emi 
zayi ettim. Yenisinl çıka.racajımdan 
eskisinin hilkmü yoktur. 

Gön<n KMası Ça!ur Nanly .. I Bek
len Kö;rüııde Mustafa oflu Mehmet 

1112 Doi1ımlu 

Bahçekapı Agopyan hanındaki satın alıı' 

()lm:I 

Aş kabı 

Büyük kuan 
Küçük kazan 
Büyük yağ tavası 
Küçük > 
Büyük kepçe 
Küçük > 
Büyük kevıir 

komisyonundan 

1000 
25 

100 
10 

5 
10 

5 
10 

Küçük kevgir 5 
Büyük aaplı lal 15 ~f 
Yukarıda cins ve mlktan yazılı bok ır edevatın taka~ edecek · ,ı• 

rlnden ve askeri evsafta pazarlıkla aatın alınacaktır. Pazarlığı 28 Ni$1l 
' ıl --~tı" zartes! lflnü Bahçekapı Acopyaıı Hanın dakl komısyonunda yap a""" 

c!211, 

01$ M AC UNUNU 
ICı.ıJIOlw'ak dlşlerll'lzrn 11ağlam1ınını ve g6z kaırı•f 

tıran pa•leklığını kazanınız. 

tier re~ıı O E N T O &. diş macununu ısıevınıı 

SaJılt nı B•ppırJıamri: ıı:tem İzzet Benice - Neııriyat D!ttktl!rll cevdet ~ 
- cSON :rELGRAF• Matbauı 


