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,. rinderilen nT'lık laıie 

AMERİKA 
Harbe 

Giriyor mu? 

BU BİR MEC
BURİYETTiR ı 

----~~~----~--
Üiinyıı hadiıelerindeki 
&eri inkiıaf Amerikanın 
artık harbe bilfiil girme
&İtıi lüzumlu kılıyor. A· 
nıerika eaaıen cepheıini 
tayin etmiı bulunduğu 
bu harpte ne kadar iıtİ• 
cal göaterirıe demokra
ıilerin zaferi o nisbette 
kolay ve çabuk olacak· 
br •• 

l' 
~ ETEM iZZET &EMiCi 

Ankaradanı 

~ ~~n)'anuı, Avrupa kıt'asınm 
~ı ıstikaıaetinde yeni taarru
l Zeçecep merak mevzuu olur· 
~ •ıı; Amerikanın da Avrupa harbi 
arşısındaki vaziyeti ayni şiddetle 

:••alı: •e ınütaıea mevzuu olmıY• 
'fı....ıştır. 
~anya, şimdiki halde Avrup~ 

:t ••ı üzerindeki istila ve işgalini 
nıamlanmıı addederek kıt'a dı· 

1"'• 1•ı•alı: nziyetine ırelmiştir. 
Şatktaa ını, ıarkı cenubiden oıl, 
~•bı ttııubiden mi bu taşkınlığı 
20•t•rnıiye kalkışacağı benilz 
k_•t'iyetJe anlaşılmış değildir, Bi· 
tınc; derecede Akdeniz ve Afrika, 
Oııa hıkiben de Asya mevzularını 
kendi hesabına tasfiye etmeyi ve 
hundan sonra İngiltere ile muka• 
••nıet lıalinde hesaplıqmayı dil· 
liinıııetıte bulunması ihtimali 
ku...,,etlidir. Akdeniz -ye Afrika 
llıevznunda mllmkün olabilen ko
itylı;. elde etmek için Mareşal 
l'eten Fransası, İspanya ve Por
'ekiz üzerindeki tazyiki henüz: ne• 
litesiıae vasıl olmamıştır. 

lln devletler nezdindeld tazyl
kia •ısıl bir aeticeye varabilece
li.,; pek kısa pnier içinde, hatta 
lababa akşama berhalde görüp 
6irellecetiz. Almanyanın garpta 
lou faaliyetini muhafaza ettiği ka· 
dar; ,arkta da bazı siyasi faali
l'•tl~rde bulonduğuntı muhtelif 
lta"n•klar tebarüz ettirmektedir. 
llatıa. bu mevzua temas edilirken, 
~~k tabii olarak Sovyet • japon 
...' 1•••0ık muahedesi ve bunun 
0 •rl' ü 
,, 1n- Vaşington, Tokyo 1? na· 
,, 0•tleri üzerindeki tesirlerınden 
h \ "'ııhtemel lnkifaflarından da 
a "•dilmektedir. 

Yeni Cebelüttanl< Vallsi 
Lord Gort 

Dessie işgal 
edilirse İtalyan 
ordusu nereye 
çekilecek? 

ingwzıer kısa mesa
feden İtalyan kuvvet
lerini takip ediyor 

Kahire 26 (A.A.)- İtalyan mu• 
kavemetinin son merkezi gibi gö
rünen Dcssie mıntakasından ge
len son haberlere nazaran, ric'at 
~en İtalyan kuvvetleri ile takip 
ede~ İngiliz kuvvetleri arasında 
pek kısa mesale vardır. 
Eğer Dessie işgal edilirse, İtal

yanlar ya Fransız Somalisine çe
kilmek, yahut Dessienin şimalin· 
de ve 50 kilometre mesafesinde 
Amba Dalagi istikametindeki dağ· 
lara çekilmek şıklarından birini 
bttihap edeceklerdir. İkinci tak· 
dirde İngiliz motörlü cüzütamla
rile karşılaşacaklardır. 

Yunan gençli .. 
ğine Amiral 
Sakalleryos'un 

• bir mesa1ı 
Atina 26 (A.A..)- Amiral Sa

kıller;yus Yunan gençliğine aşağı
daki mesajı göndermiştir: 

cBiz mağlUp değiliz. Son altı ay 
içinde muazzam bir imparatorlu
iu ezdik. Çekildik, çünkü 100 mil
yon nüfusla başka bir imparator
luk bizi arkadan hançerledi. Çe
kilişimiz muvakkattir. 
Kralımız ikinci Yorginin idaresi 

altında mücadeleye büyük ve 
emsalsiz bir imparatorluğun yanı
başında ön bekçi olarak devam e

diyoruz.• --<>-----

ıı.ı, llerhatde, önümüzdeki mayısın 
I> lıaftasındaa başlıyarak Avnı· 
~ a "••binin muhtemel lnkişafla· 

• 111 1'e dünya hacmi içindeki te-
••rl . . b h ıı:v.~·~ •afh ... fha görmly_ek aş- Balkan mu a· 
ık . •~ •Z. Bu arada Amerı anın 
di t~s~p edinereği vaziyet de ken- • Al 
y "1nı 1>azıh bir smette ortaya ko- rebelerı man 
aeaktır. 

lte~n;,·11 ve mihveri~ ~f.tktı harea: harp makinesi 
L · • ""VYet • japon ıttı a ının 
"'•leri A · · "ht" al t lıaı · ve vnıpa harbının 1 ım • b u ş ur 
tıs '"de kaydettiği inkişaflar kar · n 1 o z m 
y ıııda Amuikada da dikkate şa· Londra 26 (A.A.) - Hindistan 
it •n lıareketler başladığı mııhak Nazırı Emeri, dün akşam söyle-
.. •lttır. Bı•tbassa, son kırk seki7 t ·u 1 · Y _ diği bir nutukta, ngı z erın u-
eıl •tteııberi Vaşingt< nda cereyar nanistanda, Almanları nasıl hır-

eıı hadiseler çok aHikn celbede t l tıkt ra telt"' h" , . naladığını ha ırat an son , 
1ı; • ı yette olduğu gi b ı. AmcT' Balkan m'lliharebesi üzeri ne Alman 
~·ıı hariciye v~ Bahriye Nazırlr harp makinesinin bozulduğunu 

llıtı tady~ ile 11eşreİtikleri nı· 
söylemiştir. 

::::-~_::<De-nnu::.::::::~s:_:m:cl~sa::7f:ada::::J~~~-:=::::=:=:::::::::~~ 

ata UÇ aCNE KADAR BAŞLIYOBUZ 1 

BİR CASUSUN 

.___.GİZLİ DEFTERİ . 
Yazan: ISKENDER r. SERTELLİ 

Sizi hayretler içinde bırakacak iftaat.. Cinayetler, 
entrikalar, cephe gerilerinde müthit mücadele •. 

Saraylar, tahtlar, devletler deviren casusların esra
rengi:ı: hayatı .• Merak, alaka, heyecan dolu bir eser •.. 

- SON TELGRAFTA::==== 

~===============~' 

İngiliz· Yu
nan cephesi 
şiddetli Al
man hücum
larına daya-
nıyor 

Termopilde ln
gifizlerin zayi

atı hafif 
Kahire 26 (A.A .) - Son ha · 

beTtere göre, şimdi Atina • 
nın batı pnalinde fiddetU 
muharebeleT olmaktadır. Düş· 

manm ıiddet!i hü.cu.mlıınna 
rağrMn, lııgiliz hatları ya -
n!mamıştır. Haberler, mulıa· 
rebelerin çok §iddet!i oldu -
ğunu bildinnektedir. Düş • 
mana ağır ;ııayiat tıeroin!mek· 
tedir. 

Termopil geçUiindeki mu -
lıarebe!erde 1 ~liz zayiatı 
8on cW-ece hafif olmuştur. 
ATiNA RADYOSUNDA 
ASKER1 HABER YOK 

Londra 26 (A.A. )- Atina 
NdyMl.I bu gece ukeri hiç <-·---) 

Fraımz Başvekil muavini 
Amiral Darlan 

Amiral Darlan 
Paris'te hiç bir 
şey görüşmeden 
Vişiye döndü 

Parıı•tekl Alman 
Sellrl Almanya•da 

bulunuyor 
Vişi 26 (A.A.) - .Amlı"al Dar

lan Paristen Vişiye dönmüştür. 

Amiral ııeyalhatinden çok mera -
(Den.mı 5 lnd SaJılfede) 

Termopil muharebelerinin neticesi n1 ollld\netle lıe~en Atlııa 
tehrlnln nmnm 1 bir görlhıilşU 

Haydarpaşadan tren -
le ve Marmara iskele
lerine sevkiyat Mayı-
sın ilk haftasında ••• 

~~~~~~~~1111111 

Yulcusu az olan iskelelere 
hususi vapur kaldırılmıgacak 
Rıhtım hamalları yolcuların eşya nakliyatın

da yüzde yetmiş beş tenzilat yapıyorlar 
istanbulu terkederek Karadenizin 1--.............. -~~------I 

en son iskelesine kadar gideceklerin E N s N 
svkedileceği ikinci ka!ılenin hazırlık- · 
ıa.rına da ba<ılanmışhr. Bu kafileniı.1 - -~ 
sevkine de Mayısın Hk baltası içinde 

ba~lanacaktır. 

1
• KA 

_ Küçük iskelelere gidecek parasız 

yolcuların miktarı az olduğundan hu-
su~i vapurlar buralara uğratılarak va- ., '!: 
kit kaybedilmiyecek ve bu yolcular 
her zaTlıan İstanbuldan buralarn gıdeıı 
ve paralı yolcu alan vapurlarla yine 
par<ısız olnrak gönderileceklerdir. 

f[usust vapurlar yalnız yolcusu faz
la iskelelere uğrıyacaktır. 

Diger taraftan y ine Mayıs başların 
(Devıı.mı 5 mel sayfada) 

Amerika mü
him kararını 
vermek üzere 
Yeni gemi kaDlele
rı arızasız lngllte
reye gelmektedir 
Nevyork 26 (A.A. )- Gazeteler, 

Harici\--e Nazırı B. Hull ile Bah· 
riye Nazırı albay Knox tarafın -
O.an söylenen nutukları büyük 
ba.şl !arla neşrediyorlar. 

(Devamı 5 ln<'i Sahifede) 

Vapur kafile
lerine ·Ameri
kan harp ge
mileri refakat 

edecek 
Vaşington 26 (A.A.)- Vaşing

tondaki müşahitlerin fikrine göre 
Bahriye Nazırı Albay Knok• tara: 

fından yapılan beyanatta •Ameri
kan mallarının Atlantikde batı
rılınasına Amcrikb.nın müsaıule e
deıniyeceğinin. söy]enmiş olması 

Amerikanın Atlantikte i şliyccek 
vapur kaflelerini An1 crikan hoırp 
gemileri tara fından himaye ettire
ceğini ~arah a ten göstermc~it•d i r. 
Albay Kııoksuıı nutku, Ruz vcllin-

tDevan11 5 lnr l Sahilede) 

Balkanlarda 

Vaziyete bakış 

Atina istika· 
metinde Al· 
man tazyiki 
şiddetlendi 

Almanlar Ter
mopll geçidini 
çevirme llare
kettıe işgal et
tiklerini bildi· 

rlyorlar _Jj 

L im n i garnizonu
nun mukavemeti 
Yunanistanda de
rin bir tahassüsle 

karşılandı 
ANADOLU .AJANSINDAN: 
VE ANKARA RADYOSUNDAN: 

Yunanistandalti harp cephesin
den etrııtl.ı malılmat alınamamak

(De-.ILllll 5 mcl aa7fadaJ 

Bir Esnafın ken· 
disine niçin ce
za yazıldığını 
rmıya hakkı 

yok mudur? 
arayd.a bir 
v bayftzden 

mahkemeye ve· 
1 rlldl •. Fakat der
~ beraat etti 

Esnafa ve senar esnafa Belediye 
memurları tarafından bazan fazla ceza 
:yazıldığı ve bu cezanın niçin yazıldığı 

hakkında okuma yazma bilmi.ren es
nafın tenvir tdjlmediği hakkında eı
k.Ayetler yapılnıaktadır. Ezcümle ev
velki gün Alı:sarayda bu yüzden Cür· 
mümeshut Muhakemesine kado inli .. 
kal eden bir hfıdise olmuştur: 

U>eva.ını 5 mel -.yfa.da) 

Yük boşaltan 
arabanın atla
rı birdenbire 
ürküverince .•• 

MOVADO 

,65 BİRİNCİ MÜKAFAT 
"'· ~011, •••l. dakik• ,.. uııırıwı cıD•lw"' 

Habeş İmparatoru Hai le ~.!Asiye bir teftişte 

[ııttiıazit•·••••l 
Libyada İngilizlerin iyi bir netice 
almak için yazdan evvel taarruza 
geçmeleri yerinde bir tedbir olur 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
HABEŞİSTANDA: 
İngilizlerin cenup kolu ileri ha

reketine muvaffakiyetle devam et
miş ve Sudan hududu civarında 
bulunan Maji şehrini işgal etmiş
tir. Şimal kolu bütün müşkülata 
rağmen Desiyeye biru daha yak· 
taşmıştır. Desiye ve Ambalagi İ
talyanların son iki mukavemet 
merkezidir; bu son iki mukave· 
metin yakında kırılması çok 
muht emeldir. 

Mısır çarşısı 
karşısında bir 
Şark kahveri 
yapılacak 

Ki SACA 

KARARIMIZ 
Herkesin birbirinden sordu· 

iu sual şudur: 
«- Harbe girecek miyi:ı?.• 
Bu suale ceffelkalem: 
•- Evet!.• 
Denilemlyeceği &ibi! 
•- Hayır ... • 
da denemez. 
Yalnız, şu nokta ıözönünde 

tutulmalıdır: 
.__ Hiç kimseden korkmuyo

ruz ,halen harp dışındayız. Har· 
bi aramıyacağız. Herkesle dost 
geçinmek kararındayız, Bizim 
düşmanımız, bize tecavüz ede
cek ola ndır. Topraklarımıza, is· 
tikJ&lin1izc, emniyet ve hürri• 
yetimize kim tecavuz ederse, 
onu dii .şma n bilecek ve bütiin 
kuvvetimizle saldıracağız. Bu 
düşn1nn . kim olursa olsun, ne 

LİBYADA: 
Alman - İtalyan motörlü birlik· 

leri (Tobruk) kalesinin dış müda· 
faa hatlarına karşı yeniden bir 
hücum yapmışlar, bu hücum kale 
müdafileri tarafından ağır zayiat 
ile püskürtülmüş, 2 subay ve 125 
er esir alınmıştır. Vişiden gelen 
haberlere göre Libyadaki Alman
İtalyan ordusunun mevcudü 201t 
bin kişidir. İki zırhlı tümen buna. 

(Devamı: $ bıcl aayfaıla) 

• 
I stanbul .. Kırk 
lareli tren 
seferlerinde 

geni tadilat 
Bugün yeni bir tarife 

tatbik olunuyor 
Bugünden itibaren Devlet.demiryol

ları 9 uncu İşletme İdnresi tren sefer
lerinde bazı tadilat yapnııştır. Buna 
göre istanbuldan Kıı-klareline sabah
la rı saat 8,5 t<ı gece 21 de, Kırklare
llnden İstanbula~at, 20 ve saat 21 ds 
jk:i~er tren hareket edecek tir. 

ka dar büyük olursa olsun, no 
derece üstün kuvvette olursa 
oJsun, h içh ir şey bize y ı l gınlık 
vcrmi ;\-·ecck . h ü rr iyet &5ikıın ı~ı 
söndürn1iyecck t i ı . 

Şu noktaya bilhassa dikkat: 
Tecavüze 11 radığımız takdir· 

de, mukavemetimiz çok çetin, 
çok kat'i, çok amaıısız olacak.
tır. 

Dişimizi tırnağımıza taknrat 
döğüşeceğiz, Son damla kana, 
son Türk neferine kadar çarpı
şacağıı • 

Bunun için de, dunnadaD 
huırlanıyoruz. Türk ordusu, 
gerek silôhının keskinliği, ge
rek maneviyatı bakımından, 
hiçbir zaman bugünkü kadar 
kuvvetli ve kudretli olmamıı· 
t r . Türk ordusuna güveniyo
ruz. 

Türk milleti bu güven için• 
de rahat ve asudedir. • • 
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BiR NOKTAYA 

iŞARET ETTiK 

Büyük Millet Mecliainde, 
memurların ayni zamanda 
talebe olamıyacaiına dair 
lıir kanun liyihası müzakere 
edilirken, epeyce hararetli 
miinakqalar geçti. Netice 
maJUm: Kanun kabul edildi. 

Biz, burada, bir noktayı 
kaydetmekten kendimizi ala
mıyoruz; dikkat ettik, kanu. 
oun kabulünü iatiyen mebua
larmızdan eberisi, yüksek 
tahsillerini. bir dairede çalı
prak yapmıt olanlardı. La
yihanın aleyhinde olanların 
ekserisi ise, tahsillerini, bir 
yerde çalıfmadan Y"PAnllll'· 
dı. 

SAYFiYELERDE 

EV KlRASI 

Anadolu yakasındaki aay
fiye yerlerinde, bu yıl ev ki
ralarının çok pahalı oldu
ğundan şikayet ediliyor. Su. 
adiye asfaltı üzerindeki ev· 
ler zaten pahalı idi. Bu aene, 
daha pahalı olunc:a, burada 
kiraların kaça çıktığını tah
min etmek bir hayli güçtür. 
Bq yüz, yedi yüz, dokuz yü.z 
liraya bir n..ıvsimliği kiraya 
verilen evlerden bahsedili
yor: 

Ben, burada ev tutacakla
rın yerinde olsam, bir bu ka
dar para daha gözden çıka
rır, iki odalı yeıı.i bir ev yflp
hrınm. 

ESKi BiR 

ATALAR Sôz{) 

Çocuk Bayramı münuebc
tiyl~ Maarif Vekili radyoda, 
ana ve babalarla bir baabihal 
yaptı. Ana ve babaları, ço
cuklar üzerinde müessir ol
mıya davet etti. 

- 26 

Stok gıdi! lfJi:R ı 
maddelerı 

Günün meselesi: 
• • Beyaz 

tihsal A 

eynır ıs-
Belediye ve Ofis stok 
yapmak üzere depo 

kiralıyorlar 
Ticaret Vekaleti şel:ırimi2Xieki 

aıakadarlara bir emir vermiş ~ 
İstanbulda muhtelif yerlerde de
polar kiralanmasını bildinmiştir. 
Bu depolarda iaşe maddeleri ve 
lüzum görülecek diğer eşya stok 
edilecektir. 

Ali.kadarlar bu yolda faaliyete 
girişınişl~rtlir. Depolar Ticaret 0-
bsi, Toprak Ofisi, ve Belediye ta
rafından idare olunaca1dır. Stok 
J<al>ılacak maddeler meyanında 

undan başka patates, nohut, fa
sulye, mercimek, .kuru bakla, so
ğan. makarna ve yağ gfui g>ela 
maddelerinin bulunacağı tahmin 
olunmaktadır. 

ViLAYET oe BELEDiYE: 

* Belediyenin yeni sene büt
çesini Ankaraya götürmüş olan 
Belediye muhasebecisi MuMar 
Acardan Belediyeye gelen bır ha
berde bü~nin Vekiılelçe tasdik 
edilerek Vekiller Heyetine sev· 

kedılmiş olduğu bildiribniştir. * Dedet ViUyet veya Beledi
yece doğrudan doğruya işletilen 

müesseselerle memleket müda • 
faasile alakalı iş yerlerini müra
kabe ve teftişine dair nizaıınname 
yarın mer'ıyete girecektir. * Boğazôçmde Aanca yalısı be
lediyece isti.nılak olunacaktır. 
* Kadu.öyünde Altıyolağzın· 

da 8 binanın istimlıik muamelesi 
bitımiştir. Yakında yıkılacaktır. 

TiCARET ve SANAYi: - . * Mıntaka Ticaret Müdurliiğü 
emrine verilmiş olan ve ufak i· 

maliita tahsis olu lln iki ton ka
uçuğun tevziine başlanmıştır. * Alınan haberlere göre şeker 
pancan ishlısalfıtını arttırmak: ve 
pancar müstahsillerini pancar ye
tiştimneğe teşvılı: etmek için aliı· 
.kadarlarca bazı tedbirler alınmış
tır. Bu meyanda pancarın kilo

su na on para zamın-edilmesi ve 
ekim için köylüye avans veril -

Harp sebepleri 
Geçen büyük harp sonunda. bu 

41iay• k8'·gasının sebeı>lttini •· 
ratlırıP tetkik etmek iddiasile or
ta) a çıkan ciltlerin sayısı binler
cedir. Henüz, harbin sebep leri, 
kat'i bir neticeye bağluınadan, 
ve gazete, mecmua sütunlarında. 
kilt pp vilriAlerinde. bu müru.ka
$anıo her gün yeni hir ese-Ti anı
endam ederken, 1939 bubi patlak 
verdi 

ı artıyor 
Mandra sahipleri dün Fiat 
Mürakabe Komisyonunda 

bir toplantı yaptılar 
Şöyle böyle, bir rubu asır. dün- Beyaz peynir istih.salatım art· caret Müdüdüğünde bir toplan • 

-ya fikr i. 1914 bombasının sebep- !ırmak maksadile yapılan teşeb • tıya çağ.ınlan maııdını sahiple -
)erini konu~makla. dedikodusuna büslcr ilerlemekte ve müslıet ne- rine ve peynircilere isotihsaliıtının 
yapmakla nkit geçirdi. tiee vermektedir: arttın.iması tavsiye edi.lrniştir. 

Gcçea harbin. klasik kitaplara Halen şehrimizde ve mcrnle - Peynirciler, bu tavsiyeyi tama-
girmi • ıniileari(e haline gelmş, ketin diğer yerlerindeki beyaz mile bıen].msemişlerdir. 
nisbeten muay ·eniyete yakın se- yeyn!r is•.ibsaliıtı normal ve türlü 
lı 1 · d k • HA..'1 DERl ep e::ı c yo mu·· ihtiyaca yetecek vaziyette ise de 

Va-, tabii.. İktı'"di rakabet. y~. alilı:adar makamlar, i.stilısaliıtın Diğer taraftan Fiat Mürakabe 
nı pa.uırlar bulmak. müstemleke arttınlmasında hiC'bir mahzur ,gö!'- bürosu ham deri fiatlannın se • 
nı >elesi, diinya hegPmon~ a. ının memi~1ir. bepsız yere yükseltildiğini haber 
ba~ına ~~mek ve saire.. Bu maksat ile, dlin Mıntaka Ti· almış ve takibata başlamıştır. 

Kimbilir, bu harp sonunda, ına· ı =======-===================== 
lı'.im Dan>ig- koridorunda p:-llıyan 
sılahm scbeplui olarak neler 1u
murtlanacak, neler?. Bu stfcrki 
kavganın, daha kaç yıl süreceği bi
linmcdii:i gibi, münakaşasının da 
insan fikrini ne kadar meşgul e
deceği ke.tirilemcL 

Halbuki , bizce, harbin sebebi, 
za1ıt olmaktır. Bu defa, mtselıi, 
Fransa taarruza uğradrğı zaman, 
harbin sebebi. Fransanın zayıf ol
ması idL Demokrat rcpbc, Çok 
dJha evvel, yıllarca evvel hazır
lanmı. kun·etli bir manzara ar
zctın;s bulunc;aydL taarruza cesa
ret edecek dü~man bulunmıJncak, l 
mütekabil ktı\vetler daimi bir 
müvazene teşkil edecek, dlinya 
sulhu, devam edip gidecekti. 

RESAT FEYZi 

Ticaret OfJslDha 
yeni İstanbul şu

beli açılıyor 
Ticaret Ofisinin kadroları ha· 

zırlanınıştır. Umum Müdür Cemil 
Coıılı: bugünlerde Ankarava gi -
derek kadroları tasdi.k ettirecek
tir. Diğer taraftan büyük pos!an-e 
kar~ı.ı;ın<laki Valrdc hanının iıstü 
Ofis için h.uırlanma:,ta.dır. Ta~a
ça şı>ktinde olan bu kal ıo odalı 
bir daire şekline sokulacaktır. 

İnşaat biter bitmez Kutlu han· 
daki merkez büroları Valde ha -
nına nırkledilecek ve Kutlu hana 

f • • 
--( ADLiYE ve POLiS ""'!".J-

Arkadaşlarmı sarhoş edip 
tabanca çeken hırsız gençler 
Ak'bıylkta gece vakti cereyan eden bu 

bld:se s11~ıuıarıallan biri tutu-du 
Alıbıyıkta garip bir soyguncu

luk hio<lise>i olmuştur: 
Ruhi i<ınıınde bir genç evvelki 

akşam Fatilide bir kahvede otu
ran arkadaşı Mustafayı sinema
ya giÔl!llek üzere kahv<"den kaldır
mış ve Yolda Ruhinin diğer bir 
arkadaşı J.fehı:nede tesadüf etmiş· 
lerd:.r. Bunlar sinemadan sonra 
'bir de şarapçıya uğrayıp kaıfayı 

tütsülemişlerdir. 

Oldukça içirilen Mustafa bir 
hayli sarhoş olduğu için: 

- Şöyle Sultanabmeıde doıt-"u 
uzanal>m da açılalım diyerek Ak
bıyığın tenha yerlerine kadar git
mişlerdir. Oradaki biıli an;a ve 
viraneler arasından c~rle~n 
bll<ienbire Ruhi ile Mehmet ta· 
'bancalarını çekip Mustafaya: 

- Kıpırdama, ses çıkarma ya-

karız. Sökül bakalım paraları. 
Demişlc.."<iir. Biçare Mustafa 

korkudan titriyerck cebindeki 22 
lirası ile altın saatini ve bıçağını 
çek.ip alan bu can yoldaşı arka
da.,<larına •gık!, bile demeden so
yulmw;tur. 

Bunu takıôen mü ecasirler or • 
tadan . sa:vuşınuşlardır. Mustafa 

•ise civardaki ~·ık karakoluna 
müracaat ederek ,.,.:,•ayı bildir -
miştir. Dün sabah polis ~ hmedi 
yakalıyarak Müddeiumumiliğe 

teslim et.ffiiştir. Sorgu Haki.mlıği· 
ne verilen bu vefakar arkadaş 

yapılan SOI'gllVU mütealııip tevıkif 

edilmiştir. 

S11ç ortağı olan Ruhiye gelince 
o henüz ele geçirilomemiştir. Po
lıs büyük bir chemxniyeUe. asıl 

müşevvik ve fail makamında bu
lunan Ruhiyi armıaktadır. 

Çocuğu serbest büyütmek 
lazım amma, bir haddi var. 
Vekilin dediği gib~ çocukla
rımızın ahlakı, karakteri Ü· 

zerinde, ana babanın çok te
siri vardır. Ana baba baskısı 
olıruyan yerde 'Çocuk iyi ye
titmez. 

meırl hususları kararlaştınlnuştır. müfettişlik servisler{ yerleşfüi • Bir cesedi bulmak için 11 yer kazıldı 1 
* Dün şehrimizden 260 bin li- lecektir. 

Eski atalar sözüdür: 

ralık ihracat yapılmıştır. Alman· 
yaya şarap, likör, Romanyaya ba· f lr kamaş mabteklri 

u- Çocuğunu dövmiye.n,. 
sonra dizini döver.• 

OKUYUCULARA 
~------

KOLAYLIK 

Tan refikimiz Anadoıuya 
gitmek istiyenlere bir kolay-

lık, zeytin satıfiluştır. 
* Altın fiatları dün 27 lira 70 

kuruşa diŞ?lüştür. 

MÜTEFERRiK 

* Tevfik ÖZavcı iı.ninde bir 
yankesici kalabalık bir tramvay-
da ıçiııde 110 lira bulunan bir 

lık olmak iddiasiyle, tren, va• cüzdan çarpmış \'e dün yakala -
pur bütün nakil vasıtalarının narak tevkif oluıvnu~tur 
seyahat ücretlerini gösteren * Scl>ze ve Meyva Haline Ha· 
bir liste ne§rediyor. liç vapurlannın yanaşması için 

Bir arkada§: lbir i!lkele yapılacaktır. 
«- Acaba, Tan refikimiz * Elc:-ktr>k fiatlarına yapılacak 

seyahat biletlerini de sabn a- zammın kilovat saat başında 20 

lıp okuyucularına tevzi et- parayı geçemiyeceği tahmin olun-
mek kolaylığını gösterecek maktadır. 
mi. diye sordu. * Portsait yolile de şehrimize 

«- Hayır, dedik, baksa- petrol getirtilece'ktir. 
nıza, ücret tarifeleri taka SÜ· • * Köstence • 1slaıı.bul arasında 
tunlarında çıkıyor. haftada iki defa vapur seferleri 

AHMET RAUF yapılacaktır. 

Edebi Roman:41 

O OLA 
Müellifi : Nizamettin NAZiF 

batta seninle bir odada tek ba • 
şına sabahladığı gecelerde dahı 
Perihan senin metresın olmam!§· 
tır. Bu gecelerden b:ızılarının se· 
nin onunla koyun koyuna yata· 
rak geçirdiğin oldu. Fakat bu ıki 
ar-kadaş arasındaki ~ru taıiba· 
hlik hududunu geçmiş .nırdir? Ya· 
hut geçebilmiş midir? Yahut ge· 
çirebiLmiş ımisindir? 

- ...... 
- Al bir sigara. 
Daniş gozlerini dııvardaki bir 

tabloya daldırarak uzatılan siga
rayı yakarken; 

- Peki amma sen bunları ne· 
reden biliyorsun ... - dedi • 

- Ben çok şey !er bilirim Da· 
niş. Zira ben Perihan kadar Ca
vidam da bilirim. 

Bu söt, Danişi, zeniıereğine 

oaSllmış gibı zıpla!tı: 
- Ne? Perıhanın da CaYidan 

·g:bı sana metr~ ı,k eıtığını ıni 
soylıyeceksm? 

- A;;la! Asla! lU~aa .• 
- O halde? 
- Aksnı söyliycceğım. 

- ?? ... 
- Yani Cavidanın da tıpkı Pe· 

rihan gıbı bana metr~»lı < etme· 
miş olduğunu soyhyccegım. 

- Kıını inandırıyorsun bu id· 
diaya? 

- İşte şimdi kütahları deği -
şiri.z. Zıra sabrım_ bu anda tük:· 
nebilir. Çünkıi dunyanın en bu· 
yü'k feragatini göstermiş olan bir 
genç kıza, senin değıl ya, baba • 
ırnın bile hakaret et.mesıne taham· 
mili edemem. 

_ Nasıl bir feraea1ımiş bu ha-

• 

Tak.simd~ Talimhanede Altın 
apar!ımanında oturan manifatu· 
racı Vitali, metresi 6 lira olan 
kuması 3 liraya sat.mış ve yaka
lanarak hakkında ihtik5r suçun
dan tahkikata başhınmışlır. 

Sinemalara daaııan 
Verem mtıcade_ıe 

pullan blttı ı 
Şehrimiz sinema sahipleri dün 

Vilayete miiracaat ederek evvelce 
aldıkları Verem Mücadele Ce · 
miyeti pullarının biltiğini ve yen i 
pul \'cril>p vcrilmiycceğini sor -
m~ardır. V ıliıyet bu gibi ba~·ır 
mue. ·eselerine bir yardim olma! 
üzere pullarını daimi olarak si · 
nemalarda halka tevzii miınasip 
göıımüşt.Ur. Bugünlerde y'!nidcn 
pul hazırlanacaktır. 

kal un! 
- Kızkardeşinin haysi)'1?tini ye· 

rin~ gctiı'lnek için kendi aşkını 
{eda et.mek gibi bir feragat! .. 

- D(mck Cavidan seni değil bir 
başkasını seviyor. 

- Evet. 
- Ve sen bunu biliyorsun! 
- Evet. 
- Buna nasıl tahammül ediyor· 

sun? 
- Artık tahiJJTtmül mevzuu 

bahsolabılır mı7 Bır kadın ki be
nı sevmıyor. Bır kadın kı butün 
ga} retıme rağmen beni sevemi • 
yeceğLnı sô~·Iemekte ısrar edıyor. 
Artık. o kadın b.!nim nihavet bir 
arkad>,.ım, bil' dostum ol~bilir 

' 
- Amma da yaptın ha? 
- Başka ne yapabilir • Ya 

vaz:iyetı kabul edernn, )·ahu l et· 
mem. Etmeyince de yapacağım tek 
şey kalır. 

- Ne}'Jlliş o? 

- Beni sevmiyen kadını fazla 
rahatsız et.memıık. 

- Yani? 
- Ortadan si.lini.,..rmek, onu 

9esıktaşta bir parkta bulundu
ğunu yaz.ıhğunız kesik kol ve ba
caklar tahkikatına devam olun -
maktadır. 

Bu hiıidseden dolayı $UÇ altın

da bulunan Boyabatlı KAzım ile 
karısı Ayşe bu \>ak'a etrafında 
!azla malümat vermemekte ve 
esas ceset ile başın nereye go -
müldüğünü söylememektedirler. 
Ane ise hi~ surette itirafla 
bulunınamalcta ve ımırl<tul Mah -
mudu tanımadığını söylrunckte • 
dir. 
Su,kı Kazım ise e.>as .meselenin 

hemşehri bulundukları Ma.hımu· 
dun, karısı }cyşeye göz koy.muş 
olmasından çıktığını iddia ey • 
!emektedir. 

Kazan Mahmudu evde öldür· 
düğüniı ve cesedi bütün bir hal· 
de dışan çıkarmaktan korkarak 
parça parça doğradıktan so!ll'a, 
gövdeyi bir yere, başı diğer bir 
yere gömdüğünü söylemiş ve bıı 

kol ile bacakları da göomreğe gö-

sevdiğine terketme.'k. 
- Bana da böyle bir hareket mi 

tavsiy-e etmelı: niyetindesin? 
- Müsaade edersen .. 
- ..... . 
- Kaldı ki sen benim gibi de

ğilsin. Biri seni sewniyorsa bir 
'başka ı tarafından mutlaka se
vilıyorsun. Yapaca~ın şey. seni 
sewniyeni taciz etmekten çckın -
mek ve seni sevmi~ olanı, seni sev
mkte zsrar edeni sevımeğe çalışıp 
.mes'ut etmektir. 

- Neler söylüyorsun kuzum? 
Yoksa ... 

- E\>et ... 
- Cavid.an beni... 
- Tam tahmin ettiğin gibi. 
- Cavidan beni seviyor ha? 
- Evet Daniş, Cavidan seni se· 

viyor. Şarpi gezintilerine ilk çık· 
tığ,mız günlerı düşün! Seni bizim 
grupa niçin getirdiğimi artık sana 
söylıyobUirim. Seni Cavidan is • 
temişti. Bo.'<s maçında seni gör· 
müş, o kadar beğenmiş o kadar 
beyenmi§ ki. . . B'r gün bana sen· 
ti.en bahsedecek oldu .. Dostum ol-

tüırlüğü sırada bir ayak sesi du
yup kDr.kıması üzerine parka at
tığını ve kaçtığını ilave etmek -
tedir. Fakat gövdeyi gömdüğü ye-
ri bulaahamaktadıt. '' 

Dün 11 yerde toprak kazıl • 
mışsa da baş ·ve gövde buluna -
mamıştır. Divrikii Raş;t isminde 
bir amele de Kizıma yardım su
çile tutulmuştur. Tahkikat de • 
vmn etmektedir. 

Tarlle lluicl para 
lsUyen de iz mo

törcillerı 
İstanbul Mmta!ka Liman Re • 

isliği, kiiçük deniz vasıtalarının 
son günlerde tarife harici para i$
tedik~ri hakkında yapılan şika· 
yeth!r üzerine tetidere haşla • 
mıştır. Bilıhassa küçük molörle
rin eşya ve insan naklinde tarife
den fazla para istedikleri görül • 
müt;' ür. Bunlar şiddetle cezalaıı
dırıiacaktır. 

duğunu şöyledim. O zaman yal· 
vardı. Kuzum Semih, Danişle be
ni tanıştır dediği zaman öyle mer· 
haı:net çeken ,bir hali vardi ki da· 
yanamadım. Hiç adetim değilken 
sana geldim. Seni şarpi gezintile· 
rıne davet ettim. Fakat ııen ... 

- Kabahati ıbana yükleme. Ca-
vid.anın yanından hiç ayrılanı· 
yordun. 

- Sen Peribanla dolaşıp durur
ken kızcağızı yalnız mı bırak • 
malıydım? 

- Peki neden Perihanı da bu 
gezintilere getiriyordunuz? 

- İki e•kek bir kadınla dolaş
maz da ondan. Maksadımız hen 
Perihanı eğlendirirken sana Ca
vidanla tamşmak imkanını ha • 
zırlamaktı. 

- Yaaa ... Desene ... 

- Evet, senin yanlış hareket • 
!erin pişmiş a~ su ~attı. Cavidan, 
senin Perilıanla konuşmana mani 
o1mayı gururuna yediremedi. Hem 
yalnız gururuna değil aıblalığına 
da. 

- Halbuki Caviaanla senin s.e-

Ondüle 
makinesi 

Kontrolde bun 1 arın 
ekserisi bozuk çıkıp 

mühürleniyor! 
Belediye Makıne Müdürlüğü, 

berberlcrdekı undüle, permen&nt 
makinelerim b>ntrole ıbaşTamıştır. 
Daha ilk adımda b8Zı bedıerle:
deki makinelerin bozıılı: ye saçları 
yakacak kadar zararlı olduğu gö
rülmüş ..., bu.nlar ımühüırfene -
rek müsad<!:-e o!ıınmuştur ... Kon· 
trole gelecek ;ry ortasına kadar 
devam olunacaktır. 

iBillıassa yerlı olarak imal eti· 
len makinelerin teknik hesaplara 
uymadığı ı>nlaşılnııştır Kontrolle= 
sonunda şehirde çok az ondüle, 
Pemnarıanl makinesi kalacağı tah
min olunmaktadır. Afaki neleri 
yerli o!.mıyan beııberler burulan 
memnun olmakta ve rakip ber
berler azalacağı içın fıaUann yü~
seleceğinı talıının etmektedirler. 

Mühürlenecek 
Asansörler 

Beledı ·c 1\lokıne Müdıirliiğü 
kayma.kaıııl klara yeni bir tamim 
yapını· V'! buıa sahıplerırre asan· 
sörlerinın tamirı !çin verilen müd
det hilamınd" asansorlerin mu • 
ayene edıLmesini \'e gösterilen 
yerlerın yapılmachğı. görülürse 
dePhal mühürlelllilesini bildirmiş· 
tir Bu ay sonuna kadar müra -
caat elırru)"'n asansörlu bina sa
hipleri şiddetle cezalandırılacak 
\'e asan.Orlen miiiıürleneccktir. 

~·---

İaşe Mllateıarı n 
VllA.yetln tevziatı 
Şehriııniuie bulunan 2500 oto

ımobıl lastıgınin pazartesi saba -
hından ıı..baren rhtiyaç sahiple
rme tevzıine b4!anacaktır. Şeh· 
rimtt.de bulunan İaşe Müsteşarı 
Şefik Soyer Vali Muavinı ile gö
rüserek bu hususta lizım gelen 
müsaadeyı vermiştir. 

Adalar ve ıotazlçl
ne rafllet azaldı 
Yaz ımevsinu yaklaştığı halde 

Boğaziçi ve Adalara okııı rağbe· 
tin azaldı,ğı: anlaşıhnaktadır. 

Gerdi< Adalarda ve gerekse 
Boğazda ev kiraları ni.Sbeten 
UıOOzlamı~tır. Henüz melctıepler
de imtihanların bilımeıniş ohna· 
sının da bu yıoLda müessir oidu~ 
tabmi nedihnektedir. 

Ka'bata' civarının 
• tanzimi lşl 
Kabataş civarının tanzimi işi 

haziran başına kadar tamamlana
caktır. İskele ıkarşumıdakı tarihi 
çeşme de tamir edilecektir. Çeş
me, civarının açılmas:ıle meydana 
çıkımıştır. İlu tarafına merdiven
ler yapı.im.ıştır. Şi.nketihayriye 

idaresi d buraya yakışacak şe -
atllde güzel bir vapur iSkelesi yap
mağa karar vermşitir. 

--o-

Güneş gözlljtlnde de 
lbtlkira kdışmıı 

Sirkecide Hamid.iye Caddesinde 
40 IIUlllar&da Zenit saatleri ma • 
ğazasmın sahibi bir güneş gözlü· 
günü 375 kuruş yerine 500 kuruşa 
sabınış, h3'cl<ında Milli Korunma 
kanununa göre ilitikiır suçile ta· 
kibata başlamnıştır. 

vişınene imkan. 'bıralııınak için Pe
riharu alıp karaya çlluyordum. 

- Görüyorsun ya ... Senin de 
Cavldana lakayt olmadığın anla· 
şılıyor. 

Daniş, Porto şişesini &!lllJl bir 
•hareketle kavrayip olı:adehleri dol· 
durduktan sonra: 

- Lakayt mı! - dedi - bilakis .• 
.tık gördüğum gün Cavidan gön
lümü çeldi. Fakat onıı senin ni 
şanlın sanıyordum. 

- Hayvan! 
- Hakkın var. Hayvanlığımın 

derecesini şimdi anlıyorum. Zaten 
aşk insanın al'k:ısından gelir de
mezler mi? 

Ve ~adehini bir dlkişte bitirip 
neş'e ile haykırdı : 

- Hay yaşıy.sııı Seımih! Beni 
can sı:kıcı bır vaziyetten kurtar-
dın. · 

- Sanırım. 

- Aca:ha Cavidan ... Bütün bu 
Mdisclerden sonra.. Ha ıa.. 

- Ona şüphe mi ediyorsun? 
(Arl<UI Var) 

, 

Ya:u..ı: Ahmet Şükrü 
l!Ml illıbıtlıarında iki 

devletinin fİr'İ§lilıleri ta 
kan yuıma-...,n işc.I ~· 
SOi.dan daha pmııllü n 
niş bir pyeyi istihdaf et,,,....•-
Filhalika ba 1ı ..... 1ı:emı aç 
lık inkişafı anlatmıştır ki 
devletleri hıciltettyi a lal!P.lı;...~ 
atmak maksadındadırlal'· 
geçen Mnbııhuıl• karar 
efmııhchr. 

Nihayet illdıahar ceııııit 
ınrlıkluıaı tamamlamış 
manya, bütün kuvvetile 
vaziyetine müdahale etnıiıti' 
manyanın yapmak istediği ij 
be girerken italyaya t.ı.si' 
de ba devletin başuama<lıi' 
fedir. Alınanyanın BaJkanl 
tcşebbibü muvaffak olo.UI 

Fakat ·alnu Balkan :ıııf 
giltereyi • Alıdcnizden atı11 .. 
kafi değildir. Bu scbepic.lif 
manlar, tas(İ)·e edilmen1İj 
Trablusgarp i ini ele atar•~ 
yaya ve Mısıra kar.ı <idd• 
taarnıza ~~mişlerdir. Bo 
zun heddi. şüphesiz, Sii• 
On gün kadar evvel. bu t 
süıı muvaffak olması 1akıP 
(imal gibi giirünürken, şi 
ıiyette hafü bir saliıh göıe 
makbdır. Bu sawhı me) 
tiren iki vaziyet vardır: 
1- Evveli; Solluma ka 

len Almanlu daha ileri 
mişlerdir ve hatta mııha,,..tf 
na aldıkları Tobrnk linı• 
işgal edememişlerdir. Soo 
ı;ündenberi gelen haberler, 
!arın bu cephede tedafüi bir 
yette bulunduklarını ula 
ılır. 

2- İkincisi; İngiliz doıt 
l1lll Trabltı>garp ile Sicilya 
daki muvasalayı <jaha mü.d'll" .. 
şekilde murakabesi altına 
muvaffak olduğuaa dair b 
liller vardır. Geçenierde 
donanma'1 beş nakliye ""1r''I 

bahrmıştı. Sonra h;r petr•!.ı 
sinin batırıldığı haber veril"" 
de Trablusgarp limanının 
filnsu tarafından bombarclı 
dildiği bildirilmiştir. 

Bunlar fngllterenin lebİll' • 
, vaziyetlerdir. Fakat bu ~i erJJ 

rika bubi, birçok sürprizi 'ı 
bir mücadele olmıışfur. 'f 
manyanın 1eni bir hamle 
yaçafı da maliim değildir· 

Akılenix muharebesinde 
yanıa ehemmiyetli bir ıal 
ması tabiidir. Çiiııkil bu 
Akdeniıin başlıc. geçitli • 
belüttarıkı tehdit e4ecek bir 
yettedir. Akdcnlı muhar 
Al:manJanııı İsP8DYllYl i-.-, """' 
meaine iınkii.n tasavvur e 
di. Nasıl ki hareket inkişaf 
Almanya ile İspanya aı 
münasebetler yeniden gii9 
xuu olmaktaolır. İspaııyan~ 
yc.&i '8l'ilı aqildir. Fakat 
!eri endişeye aüşiirecek b8" 
reler vardır. İngiliz gue 
göre, Almanlar İspanyıııı.• 
kaya geçit istemektedlrlef· 
guctelcr de Alınanyanın 
ilttira etmiyerek İspanyaıııll 
tereye karşı fili olarak hat 
ralı:inl temine çalıştığını 4• 
malı:tadırlıu. İspanya, Ronı 
Bulgaristan eibi, Alman e 
rine ~çit mi verecek?. ~ 
bi, fili olıualı: harbe mi 
Yoksa harp. dışında kalın• 
tini muJi.afua mı edece! ~ 
l.ere cevap vermek m~~. 
ğ,ildir. Ve belki de Akle 
ğcr sahalarındaki iakişafl-' 
yanın vu.iyetini tayin ed 
Herhald~ Akdeniz bar~in~ 
ruetli hır safhasına ııırııı 
duiıu sövleaebilir. 

İncilizler Alıdenisden • I 
sa. netice ne olur!. Akde01.,ı 
giltere için eski ehemmiyet• 
hclti~- üphe yelı.tıtr. 
İngiltere bu denizden iki 
istifaıle edeltiJirtli: 

1- Deei2 üeriıad.e b 
memleketlerle tiuret ıııii 
tine gir~ıekle. 

Z- Denizi, imparato~ı"I.',. 
v,•~11 ar~"'ında bir gc<:1t 
kullanmakta. jııı, 
Bu~iin Akdeniz her iki f'jt. 

de İnjfiltero i~in eski i k~ 11 

d•h olmaktan rıkını<fır. r• • 
hillerindeki ınemlelretlrr;n 
bir kısmı mihverin eliue .,..ıı iıt, 
tlT. Gttınivell meınlekrf! ,ı,ı 
İneiltne tirarot mftn••~'h<',,; a 
riı;of'1'l"P•urktl'ıfir. Alcdt'n 1 d• 
torhılrla •navatan arrısıD ~ ~ 
münakale u~üa'U oJuı• 

(Devamı 5 ııı<1 
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82 eene enel ilk kaz. 
ma ~ Slftft 
Kanalının bir sün alaca· 
iı ebemmiJet. o sa••" da 
lnıilizleri dfitlDdiirmll 
bulunu1onla. 

ı,v. lııi ~··· 
~.,_ ... .......... .,.. ............ ....... ,. 

onametıeblD 8*111...,. lllUflDa lıa· 
dar otumUI. paaı. ifadesi muntazam. 

claktilO bU.0 OD alla ,..anda milte:U bir aile kW7U1\. Hem;. fimdJ7e 
)mdar bil«llı ,.ıut ve lhtımami7le 

bakan aııemıe kDç(lk bir 1ardım
balla )luhııım&k V9 ı-n de istikNliml 
=.m.mak ~le ticarethane, ~
zıbaDe tibl mQeanelerde bir ile ıı
rerek biltiln dikkat ve pyelerimi sa-
..,. vazifeme bdlamak lltbonım. 
Tek bqıına ..Uat 7oıunda atlljım bu 
OJc adımda yanlarında iş vennek 111-

~le beni tewd edecek olan il aa
~ ıatfen Son T~llraf Oaetesi 
lla)k .OtuDU yU1tu17le (S. it.) 79 bir 
ıpektu.Pla monıcaaUanm hllrmeU. ri-

ca ederim- ..ı., 
Gelea it •••W mektar-n 
..,.. .. Jt. (Tlbimda), Bl-

D N· (Galatadan), pderllmlt 
1U ~ .;..ıupllnnll vanbr. LQUen 
:.ı ıt- il uaaaıda UlmnmJI mer

cadur. 

11 de Sevecek in I 
Yuan: ETEM iZZET BENiCE 

... a1awı..1ttı. KeıuliliM avvet 
cilr'et ... tef ... idi?. Ma-:,. .. ~ ,....~ .... -~ 

- Ne olarN ohuL Bır de 1:: 
~imeselellllewtntacak 
..... ..... 

0e4m, ..a •ıııu.-. 
ettim: u•··•ılrl _ Şim4i Naciyey -- -
............. , .... k.. ... 

""'-•-'•• NeciW. • .Wutua• 9P-
plııpeak. F.l•r &ılll :Neclf •• 
IH••ıaila•._ııT. 

Diyor•am. İp~ bu _... ... 
tlaallılrr•.....,~-

- Seaiale , .. ,.,qım.. 
lbı••• .,ma.ı-.. 
BiJıt• ... ...,.., ...... •· ............. ...., ...... ... 

,... ta ... ··~· .., ..... ~ ...... , ......... -

BVRHAN CEVA1 

T.a ltlr aralta 
., .... "utla 

.Al'lıba npuııı baliDe pürtlm 
DenizyoUan İdanıllnln yandan 

çarklı (Bafclat) Vlpll'U, 10 ma • 
yasta Haliçten çtkanlacaktır. 

Bu yaz, İstanbul ile Yalova a
rasında da anıba vapuru 1efer • 
leri ihdasına brar verlbııfttir. 

l•X•J:li•lil 
(i)-fl· ) ;1;11 .............. 

a.oe. ..... .. dıllDlrla, bir 
Ulrlil ~ 81ıhült1Jia 
kalkana. Hıq8U&luk bqlar. Ka· 
fammlı ........... Rattl bul ki• 
dmlara durup dururken alla
mak pür. Jteodimlırde 70l'IWl• 
luk ve dermaDmbk b1uederi&. 
Bll'dlablre suanna. blnllnlllN 
kızarma. Ara ara ... ,.ur. ca
mmız ,.... .latem•. Bu1iA bel' 
biri blr nbatmzhk ılAmetl •.. 

8ebep nedeaT llilllılertmfm cUk
kat etmediiimlzden- Sinir bozuk
ıuıunu d81ıeltinelr, bu ballerla 
hepsi ull olur. Bunu da nuıJ ya
pan&? Bir defa vaktinde 7atıp 
talkmJ7a, nktiade pmej9 alıt
mak birinci nlzımdır. Hava, su. 
qı.k bu libilerln en çok MWecetf 
tefler olmabcbr. Dat 7apmak, 7a
b.at gen11 bir aünıerle vücudü, 
bilhassa belkemltı taraflarını o
luşturmak ~ t.tln edicidir. 
VOcudün ve zihnin istirahate ih
u,aa oJdulunu d~. Ken
diıni&l lQzumsua 1.elillara kaptır
JD17&caj&z. Dalma sakio o1Du7a 
çalışacaflz. fçtlllmlz kahve, ÇQ", 

siıara ıibl nrilnebblh nlftt azal
~ a.ıı,lelikle 7UkanU bü
settlllmlz ıaha•111lskJana hep
si birer birer zail oJaeü. 

~-------' 
meafi ......... flklr mleadelesi 
~ ... ~ .............. Aaeak 
ae olana olıua anlıyorum ki, bea 
artık biittia hiivi1et Ye sinirlerim· 
le HaHI NeeiW MYI~_..... Onula 
Wrleteltilirim veya birlqmiyebi
llrim. Fakat, ..... 1 müşkül oluna 
obua Aetice daima bir ve Nıci· 
1•1• raptJiım itini ........ içia
-.Ur. Bea qktan ae bar kaç
*- ve .. •• ke .. ime yalMula •J'· 
...... qk Maim iberlmde o b
.. , .. ı ltir takip 1apb ve .. en .
...a per.-leriml• t•tap kon
ıa.ıyı •naffak eldu. Nad,.ye 
yaptıiım ~irıh haraM ••• 
lleadi ... w teknrlıyaWllrimr. 

_ ............... ,.....!. 

maıçbnK KAMMI 

Naf..,. .... ... ...,. k•••ulmu ... 
..,. n: 
-Yapbllaıleira .. L .. ,.. . 
-~- ........... faa e•ıuliltt iti( _.,..._!. 
DMı..~Wrcn•ftlA 
-O•WI 

AHKEMELERDE: 
Bir astragan manto
n un garip hikdyesi 
Üç yüz liralık mantonun dikiş 
yerlerini söküp parça çalmışlar 

-F:Y~an: 8lllTIN BIBÇIT=l-

Adliye koridorunda bir tani -
dığa rastladlm. Uzaktan, beni ıa
riince • geh manasında elini sal
ladı. Yanına yaklaştım. Bir ar 
tevdi eder ~i, kulağJma doğru, 
fısıltı halinde: 

- Sen filmanlyup.m .. Omm 
için dar aeliYW··· Manto, bır*ta
ğuı gl>l duruyor, dedi. 
B*tım lif anlamıyor. AnlMa 

da .ne olacak anki? Ödeyecek 
mi? 

S -SO'N Tl""t:GaA -~6-nwtıtll 

aşma•arrlrler 

Ke Dlrerlar 7 

B. Abidin Da"-er cAmerika mühim 
kararlar arifesinde> islmll buıünldl 
baımakalesinde Amerika Hariciye ve 
Bahriye Naz.ırlannm 10D nutukları· 
nın; Amerikanuı, erz&k ve harp mal· 
zemeal kafilelerine harp ıemilerinln 
refakat etmesi ıibl mllbim bir taran 
vermlye hazırlandıldanru ıösterdilini 
SÖ1'1emekte ve zaferi tahakkuk ettir· 
mek için yapalan bu prdımlaruı in-
glllzlerln eUae ıeçmaiııin ,.rı oldu
tunu beyan ederek fUD)an J'UIDAk
tadır: 

cAmerita, bQtOn bu munzam ı.
dakArlıklara, 7olladıtı malzeme AUu 
0k7anusunun VQa Şimal Deatmtn 
dibine gitsın, di7e katlR11DU7or 7a_ O 
halde, yardımı, mutlaka İnliltueJ'e 
kadar sötilrmek icap eder. incntere 
kendi vuıtalarl)"le bunu bapramach
tı takdirde, Amerika ya dalıalara 16-
mülen bu 71rdamdan vazgeçmek, 71-
hut ta onu inalllzlerin eline ı.l1m 

.. , ........... .. 
•ı••araa Ye ..... , .... , ... 

Kaç zamandll' özffito. 
nun: Havalar ıamdı umab, 
bir ıün köprüden vapura bi
nefim; tö1le, adalara kadar 
bir uzanayım, diyorum. Fa
kat, Allah eksik etmesin, ba
ıum katıyacak vaktim yok.. 
Ba arzum, adece, ıöalümcle 
hot bir temenni olarak kah
~ ...... o kadar. 
Canım, Heybeliyi çekiyor. 

- Aman gel, dedi. Qok entere
san lbir dava var .. Şimdi ımıl*e· 
meye alacaklar. İstenen, aeni da
vacı He tanııtırayım, anlatsın; bak, 
böyle hırsazlık eörctiln mD. hiç? 

- Sonra ne yapbnn? a ebnek pklarından birini kabule mec-

Heybeli, bana, BiiJiikadaclaa 
daha ıirin, daha ıüzel, daha 
cana yakın gelir .. Bilmiyorum, 
neden, Heybeliyi. her cibetçe, 
Ba,ilkacla,.a tercih ederim. 
tfeybelinin Çam Liman•u 
kadar uzanmak, tepelerde, 
lot aiaçlar albnda dolatmak, 
ınklan, denizleri, ufuklan, 
J•lkmlileri eeyretmek ima
nın içine bir rahatlık, buaur 
Yerir. 

Beraber birkaç adım yürüdük. 
Aıbbap, otuz yqlıdnnda kadar ,P. 
riinen. tik giyimli, &üze! bir ta
dının yanında durdu .. Rumca bir 
p)'ler aöyledi. C>nd8b. IODra &ıürk
oe olarak: 

- Arkadaf tuetecldlr, declL 
Anlat fU davanı da yamm .•• 
Kadın, enel6 moıtereddit bak-

tı. Sonra: 
- ı.t•ı•n. dedi. Yaan-. 
Ahbap Umu ulnftı: 
- Y azmı.. Yazauı da iltelik 

o.ir de böyle rezil olsun.. 
Kadm, yine teieddot ediyoıda. 

Nihayet, razı oıdu, çetferil, flbt 
tatlı bir '"97le uılatmaia b8t • 
dldı: 

- Benim ilç yib lirahk bir ... 
t.ragan mantom vardı. Bir gBn, 
para li7.ıaı oldu. Taıııdıtw bir ga
raj sahibi vardı. Jılaııtoyu ona p
türdüm, biraz para aldım; itimi 
gördüm. Soma, P8fllll oldu. Malı· 
toyu almağa cittim. Paruuıı ,,_.. 
Ciim, mantoyu Weda. Ç*8rch, 
verdi. Biline alınca. mantom ba· 
fiflemiş gibi pldi; lllllna bir ..,. 
söylemedim. Alda, eve gittim. B.
de paketi açtmı. Mantnyu aıbma 
giydim. Dar gıe!iyor. A)'D8da blık
tlıII\, boyu da kısamış. 
Anlıyamamıştun.. Sordum: 
- lfe olımlf? llaato ~ -

ıaJm19 ma! 
- Yok! Manto danbr mıf Da-

~··· 
- Nud daral1mıflar! 
- Nual olacak? Dikit Y•le • 

rJnden 8ÖlllDÜfRI' puça çıbnp 
tekrar dilmnifJer. Eteklerinden ele 
temıiper.. Hem ciarakmf, ima 
boyu ıuaalm•• .. 

- Allah Alliıb!. Biyle hırmh
iı da yeni duyuyorum. Peki, o 
ııtelileıı ~ ıae ite yarar? 

- Ne ifa yanyacllk?. Mtraeım 
1N.. Satılır •• 

- Satm alaın ne y..-rf 
- Yaka yapar. Şapka ,.par. 

ltol bpaiı yapar .. Ne iltenıe ya-
Plıl'··· 

- l!)vet .. Sonra ne yaptınız?. 
- Yine gitıtim.. Adamı buldwn. 

Mantoyu ptealim. 
- Bu mantodaıı parça keemlf

shıiz .. Bu ayıptlıl'! dedim. 
- Beıı bmnedim, biberim 1*J 

eledi. 
- Bu bdar dar mantoyu Mıa 

nuıl ciyerbn.. Benim mantom 
bu kadar dar mı idi? Şuna bak? 
Dedim. Jlantoyv adı:ımıa cfsr .. 
elim. Kollarunı ~yor, önü b
wpuyordu. Boyu da dtztapat .. 
lanmdan yubn idi. 

- Mahkmıeye verdim. 
- Milbkemedıe ne diyor? YlM 

.ıt>en Zemıeclim, hmeıim )'Ok!• 
mu di;Jor? 

- Mahkemeye celmiyor ki. a.-
tim, tredmedim CÜ,... 

- Gelmiyvr mu? 
- Gelmiyor! 
- Şahidiniz filb var mı! 
- Hepsi oldu bittL ŞabU dtn-

lendi. Şimdi karar verilecek. .. 
Bir avukat bize~ ıekll. 

Kadım çağırdı. Konuftular .. Avu
kat ayrıldiktan sonra, tadın: 

- Avukatım! dedi. Davaya o 
bakıyor. Ben gimıi.)ıwum. 

- Durı.,,actın varmte karan 
mı alcbnız? 

Anlamamıştı.. Sordu! 
- Ne dediniz? 
- Yani, bikim, lizin bulunmae 

manız için izin mi vmli? 
- EveL Ben mllhkemeye lir -

miyoıun. 
Avukat, kadına, ipret etti; 

mabkemeye giriyoclar.aı . Bc ıı u l! 

yürüyüp auıhkemeye &ildim. HA
kim, avuUta: 

- &§ka söyliyecetmiz var mı? 
Karan verecetız .. dedi. 

Aıvukat: 
- Hayır! dedi İddia ve talebi

mizi tekrarlıyoruz. 
HAkim kararı te!him etti: 
- Nlwnun gıyablnda cereyan 

eden muhakeme neticesinde au
çu sabit göriildü~nden Hd .., 
müddetle hapline, 160 lira da tu
mfn.t WftDNfne blv ftl'IJdl. 

Mlllak...-. ~ Korldonla 
bekliyeıı d&vacı:ya av'*atındag 

ewelbran~: 
- iki ay hapsine karar verildi. 

YOz elli lira da m. ta.nıruıt ve
reclk .• 
Kadın, dudalm• b6ktG.. 
- YOz elli lira ne ife yare! 

cledl Ben mantoyu Gç yOz liraya 
ünıcıtmı. Hem de bç 1ene w • 
veL Şimdi dôrıt yüze de alNM!D 

- Amma, ahde yine mantıo ka
lıyor. Onu da Atanınız .. Ywine 
~bir manto alınanız. 

- Bende blan mmto .. ,. -
rmıaz.. itim alır? dedi. ıtım.ye 
gelmez ki... Çocı* bile pyanes... 

iki milyon liralık 
manlfatur• 

ithal edilecek 
· İstanbul manifatura ithalatçı 
lan Birllll tıarfçten manifatura 
9fYMı getiımek üzere Vekllet9 
müracaat etm.q ve bir milyon ll· 
rabk akreditif i.ltemJttir. Bir iki 
ay içinde bu S\lfttle memlekete 
m6tıim miktarda manifatura ge
lecektir. Diler taraftan aynca h
mlr için de 1 milJOQ llraht ..,._ 
rifte bulunacaktır. 

burdur; tablatQrle ikinci lakı t.erclb .e
mek ıztıranndadU'. Bu bakımdan n
kında bu mClhlm karana verilmesiaJ 
beklemek >"a.nlıf olmaz.> 

CVllHVRIYEt 
B. Ymnıa Kadi c Vatan ilinde Tllrk 

kadını> lllmU bulQDkQ makalesiode 
CGmburrelsimWn retikalan Ba,yan la
önQnQn Relallllnde çallfllD ffa7ıne
\'enler CeınfJetinln TOrk kaclmmı ft• 
tan IJlerinde b.lzmete davet eden be-
71JWDSinden bametınelde ve: 

cBu davetin memlekette ık'cell 
18111 ve harareUi kabulil, istanbulda 
uyandırdığı he7ecanh Mreketten l.ltid
lll edebiliriz. 

Bu pek tabiidir. Ancak iatanbuı lsa· 
dınlıluun cevabi bu tabii hududu ıeo
mekle tem&761 ederek mQterakkl TQı1t 
kadınlıjınm ne bO)"Qk bir tetmOJe 
mazhar ohnut bulundutunu ~
)"or. Neler 79pılabllecell Mldnndı 
ilk miltQebblslerin ilk laJınııPNlarm
ün derhal şu neticenlo çı.ktıJına phlt 
o1ıt7oruz: Vazifeler tatln ft taksim o
lunmalı, lıcadmlanmız o vulfelerta 
icap ve lhtl)"açlanna lb telkllltlaD
dınlmalıdır. 
Ankaraauı ha7ır lften TQrk bdm

lanndaa aonra i.atanbuı bdınlıia u
cak teşklllUı çalı.ımanm mOabet ne
tleelere ~I derhal kavram11 
ve ona l&'e de bazırlaftmaja ko)"al
muı bulunuyor. Şüphemi& 7oldur Jd 
bOtün memleket kadınlıtı hep bu ni
munelere U)"IUD faali;reUere leoee*
tlr.> demektedir. 

YDll U.All 

Gazetelenle okudum: Ni
MJet, Heybelinin suyu da te
min ecliliyomuq •• Riva,ete 
sin, Heybeliye de ıu Yerile
cek.. yalnız, fU ıartla: Abo-
- hal•ak liv• .. Ejer, He:r-
L-rı·ı a-I •• •• ür .,. ı ı •• .....,..anır, SOl'Uf , a-
bone olacaklarını vadeder ve 
bir kiiat iizerine de imzalan
m atarlana, Heybeliye su ve
rilecek. 

Su, bir lib müdür?. Su, 
•• .-ef piyesi, bir lütuf, bir 
inayet midir?. Kimbilir •• Din-
1• üzerinde JaflJaD biitia 
inMnlara lutalMa, bir aabt 
apenız, tleımia kiı 

- lıtanbulun paı..,_... 
Wr tüzel .. nnbr ....... 
api samanda bir •~79 , .. 
ridir. Havw, manuruı fn-

a. Hils7ln Cahl-t -Y-alçın_.__c_Y:_a - ... -.-ı bJidledir. r ~ evJ..uuie 
rlh isimli bUl(lnkQ baı yamında Al- temiz enece., ,. anacak -
manlann Balkanlarda harbin bitmlt ,oktur. Börle teJ olm mu?. 
sa7ılabilecellnl ilAn ettiklerini a&J- Bu auale biç bir muhatap 
li1erek: ceYap -:--La:... r:ı-ı..:: 

clkmnnla ne kasMıWJdert Pik •- ·---~-~ ,...._.., 
ra. ........... Q8llkA •"51J '* ~ .. mplja Wr,....... bir taka. 
ft Yunan Clll'M''Dtn hlll ~ ......_ •• 161: .. tlır. 
mlklllfaa ettlllnl sGderfmlde IGla:ı... r:-.. .-1 ...... Wr ...... 
l'UL AlmlD JmvwUed A&iDQa ..... _,., 
et.Jer bile Yunanlatan harbi nlbqe- .......... .............,_ 
te eremeL Aaıcı9k batan m.n topnık- ..... 
ıan 11ataban burnuna laıdar ç11nea- B H .1.. H. 
idkten ııonnchr ki kara harbi n.n..,..•ce. ~"'' ' ..... 
t.e erm.lt sa7ılabilir. ·Fakat bu parlu ,..ın., ıar1e• .. ttklifi 
l',llferdea eonra da Almanların brp- proteetD elaalWlr. '9 ., ... 
llllUl her )"erde kendllerinl brp)ayan wrmelWlırı 
ve orılann Olebe lvawırtne bir tes-
7if llblı Ue cevap vena o mOtblt ki· c- S.,• •••mi ft ..ı.. 
bus sene dfldleeektlr: Deniz 1 .. •ir ~ ........_ 

Bu harpte deniz AlJbanlann ._.. H ..L U • ... 1 ı_tt_ • 
muvaffak)7etinde kendilerine m9)"daa 8)MLP P il &2&L .. 

okumuş ve müstehzi bir tftemtım De iildir, •••ıkla, YJle •lr tıek• 
onları lw'sılamıl 7enilmea bir dtll- lif L .. L..L 
mandır. Almanlann her mert dmbıe ,.. •• .,._ Hlnl 

milntebi olu)"or ve bunda bir ı.m- ,.ktw. • ttlılifl a,_ .... 
mete inkılAp edi7or. Denlı Almanlara dedw w Mara .. ,....., _...._ 
her yerde adzJerlnl ve nlbal IDlllG- _. ... 
biyellerinl ihtar ._ •maNn bir.._ aa, ..... • .............. 
tir.> demekte ye Amerilwun ... iti- İttsİL 
ne tendrlnl bu kadar attıktan IDma Gelilt., Salar Llu.illia 
Alm&D,1& itin plebe lmkAnµııa tat'• ... ,.•naca!- __._ L.-1-& 
.,_ kılmadıimı 167lılmlktecllr. .....- _ .. , .. _ ---. 

VA1Aa ... olma ... atlr. A •a 
..................... lfiDo 

B. Ahmet Emin Yalman cYunan fa· _. _ _.ı__ • 
alıpnm iOOz(b lalmU bUS(bllda .....: __., o-- ft lirmmek 
ıammda ıecea Cuma lilnl Y- .. lc'-91.. ÇIDldl, •••ce, 
llPbesincle .,.nlank bir moUlrle lla- ........ ttl!Md ......... . 
• 101U7ıa Çefm879 ,,. ora1mı Aa· it. ... _,

1 br17a pJm cjurnal dl )enen la lllr ~ 

muhabiıVle vlk1 koım......,.ı .._ ı------·-----
Jetmektedir. Muhabir IUDlan 1117ı.. 
mlfUr: 

saWrmla .. 

- OlaWlir ... _ ablai ..... , 
etml7enım.. 

...... ya..__7 ... 
- HerlaaW. nr!. 

cBerı Ymwalı,Jı .-ur- ve metin ba-
811111r blll)"ol'CIUm. Fakat l6rdGlla 
fedakarlıklara, YUDIDlılaruı, una 

--•r herbanıi bir memleket lnsan1lruun 
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ILANIAŞK __,, 
~-E Yazan: Dii.ıARA AKÇURA =I==, 

Fehmi ellerini pantolonunun 
Cl'.'plerine scıkmuş aşağı yukarı do
laşıyar, çok sevdiği tangoyu ıs -
!ıkla çalıyordu. Bu yürüyüş on 
dakika kadar devam etti. Fehmi 
lbu on dakikayı düşünce içinde ge
cırdi. Yine, ayni dalgınlıkla ma-
6aya yaklaştı. Şık tabakasından 
G~;atasaray sigarası alarak tellen
dirdi. Sanki sigara düşüncelerini 
alnı~ dümaniyle beraber havaya 
dağ~h. 

1 Hem derin nefesler çıkıyor, 
hem giiliiansiiyordu. Birkaç defa 
idaldı . Biı1kaç sigara i.çti. Bir şeye 
karar veıırn.iş gibi ayağa kalktı. 

Yatak odasına girdi. Tuvalet ay
nasının önünde duran bol san 
saçlı, gözlerinin içi gülen bir res
min karşısında dikildi. Uzun u-
2un haktı. İçini çekti. Sonra elini 
~aldırdı. Parmağına baktı. Ken
disini, bu güzel mah!Uka bağlıyan 
,nişan yüzüğünü derin bir sevgiyle 
öp.Ü. Mes'ut olduğu yüzünün çiz
eilerinden belliydi. Resmi dudak
larına götürürken mırıldandı: 

- Onu çok seviywum. 
I Buna karşılık a12.artırnanın zili 

aldı. Fehmi kapıyı açtığı zaman 
• Sadiyle ıkarşılaştı. Sadi gür bi!' 
.esle: 

- Yahu nerelerde;in, seni gö -
ıren hacı mı olur hoca mı? 

1 .Fehımi ımisafirini salona ıılır-

ken cevap yetiştirmeğe uğraşı -
;ywdu: 

- Kele'bek avın.dayım beyim. 
- Belli belli ... 

' 

Koltuğa surulu!'ken ilave etti: 
- Kımını, sen Sitareyi sevııni-

""JDT musun? 
, 'Fehmi arkadaşına baktı . 
/ - Sevmeseydim nişanlanır 
mıyıdmı. 

l Sadi al~ylı bir kahkaha attı: 
- Peki amma kelebek avında 

'ile iş;n var?. 
- Yani ne demek istiyorsun? 
- Yaptığın rezaletleri söyle -
' mdk istiyorum. Ya Sitarenin ku-

lağına giderse? 
Fehmi güldü: 

- Canım, sen de runma u~k 
e~keksin. Hiç bir çiçekle yaz o -
lur mu• Nişanlım nişanlımdır. 
Sevgili de ayrı fasıl... 

Sadi cevap yetiştiıımekten bık
ımıştı. 

- Sen şeytanı da susturursun. 
Ne halt edersen et ... 

Biraz sonra !ki arkadaş Beyoğ
lunun kalabalığına kanşmışlardı. 
Sadi sordu: 

- Sevgilin nerede bekliyecek? 
- Baylanda. 

Zaten Baylana yaklaşmışlardı. 
Aynldık ... Fehmi, tasasız, lakayt 
sevgilisiyle sinemaya girdi. Kol
tuğa kuruldular. Eleli;trikler sön
dü. Salon karardı. Filim başladı. 
.Fehmi sevgilisine sokuldu. Öyle 
hararetle aşktan ba:hsetıneğe baş
ladı ki arka koltukta oturan-'i.nce, 
sarışın kızı görneydi ihtimal sev
gilisini bırakıp kaçardı. Gene a
dam emin, rahat sevgilisine uzun 
uzun ilanı aşk etti... 

* Fehmi, yine ağzın.da sevdiği 
tango, aynanın önünde giyiniyor
du. Bugün nişanlısını ziyaret e -
decekti. İçi içine sığmıyordu. Bir
den kapının zili çalındı. Genç a
damın canı sıkılmıştı. 

Şimdi ımisafir kabul etımenin 

sırası mıydı ya? Boşuna ü2iilmüş

tü. Gelen postaydı. Hemen salo

na döndü. Yazı Sitarenindi. Zarfı 
heyecanla yırttı. Evvela ince, pı

rıl pırıl yanan bir !kadın nişan yü
züğü !cıu:ağına düştü. Titriyerek 
kağıdı açtı. Şöyle başlJ.YQrd.u: 

Fehmi! 

Bir daha sevgiline ildnı aşk e
derken arkadııki koltuğa bak -
m.ağı ihmal etme. Oruvar 

Sitare 

Genç adam sulanan gözlerini 
;})ol sarı saçlı, gözlerinin içi gülen 
resme kaldırırken ince niıian yü
züğünü öpüyo:rdu. 

1 - Habeşistaoda : 

İki grupa ayrılan İtalyan ordu· 
su, İngiliz l,.;n·vctlerini meşgul et· 
mek ve başka cephelere nakline 
nıUni olmak maksadile mevzii mu
kaveınetlere devanı ediyor. Şimal· 
de Desi~·e şehri henüz İtalyanla
rın elindedir; şehrin şimal ve ce
nubundaki mevzileri tutan İtal
yanlar İngiliz taarruzlarına karşı 
mukavemet etmektedirler. Cenup. 
ta diğer İtalyan grupunu takip e· 
den İngiliz ve Habeş kU\·vetleri 
Habeş!stanın cenubu garbisinde 

ve Sudan hududu civarında bulu
nan Maji şehrini İ<.gal etmişlerdir. 

Fakat İngilizler Libya cephesini 
takviye maksadile Habeşistanda
ki hava kuvvetlerinin çoğunu ve 
cenubi Afrkaya ait hafif motörlü 
birlikleri buradan almışlar, muh
temel ikinci Libya seferine hazır
lık olmak üzere deniz, kara ve 
hava yoliyle Mısıra nakletmişler
dir. Herhalde İtalyan ordusu, Ha
beşistanda İngiliz ordularının bü
yük kısmını meşgul etıneğe mu
vaffak olamamıştır. Orada kalan 
kuvvetler pek azdır, 

2 - Libyada : 

Alman - İtalyan motörlü birlik· 
!erinin Libyaya taarruzlarından 
beklenen gaye Süveyş kanalını 

zaptederek Amerikan yardımına 
mani olmaktı. Fakat Alman _ İ
talyan taarruzu l\lısır hududunda 
durduruldu. Tehlikeyi takdir eden 
İngilizler, Babeşistandan yeni kuv- ı 
vetler naklederek l\lersa Matruh 
da muannidane müdafaaya geçti· 
!er. Sollum ve Bardiyayı feda et
tikleri halde sevkulceyşi bir fi
kirle Tobruk kalesinde mukavemet 
ettiler. Almanların , gui muvasa
lasını tehdit eden bu kaleye yaptık 
!arı 8 hücum muvaffakiyetle püs
kürtüldü. Yapılan mukabil taar· 
ruzlarla Almanlara ve İtalyanlara 
zayiat verdirildi. Mevzii taarruz
larda teşebbüsü ele alan İngiliz- · 
Ier, Bardiyaya bir çıkarma yapa
rak oradaki askeri tesisatı, mal

nme depolannı ve sahil batarya· 
!arını tahribe muvaffa,k oldular. 
İngiliz donanması hava kuvyetle
rile birlikte Trablusgarp limanını 
bombardıman etti. 

Bütün bu hareketler, İngiliıle-
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CEBELÜTTA
rık müdafaa
sında İngilte
renin karşıla-

.., . 
şacagı vazı -

• 
yet, ispanya, 
Fransa ve Por· 
tekizin arze
deceği manza
ra ile alaka-

dardır. 

Yazan:~ 
ekli Kurmay 
Subay 

rin Llb~·ada üstünlüğü ele aldık
rmı ve yakında büyük bir taarru
za başlıyacaklarını göstermekte
dir. Alman · İtalyan ordusunun 
deniz muvasalası kesilmiştir; ha
va yoliylc ikmali de İng-iliz tayya
relerinin hücumları dolayısjle ka
fi derecede yapılamamaktadır. De
nizaşırı ve çöl şeraiti içinde hare
kata girişen bir motörlü ordu , ik
malini hava yoliyle de yapmağa 
muktedir olamazsa, böyle bir or
duuuu müdafaa bile yapması im
knnsızdır. İngilizlerin bu fırsatı 
kaçırmalan da varit plamaz. 

3 - Yunaoistaoda: 

• - .... - ·- --- ___ ------;o--_-_ 

scla Almanların Ege denizinole 
şimdiden hücum botlan kullan· 
naaları ve Kavalayı üs yapmaları 

İııgiltcreyi mağlı'.lp etmekle asla 

alBkadar değildir; bu vaziyet, bi
zim kanaatimize göre Trakyadak 
Alman hududunun Ege denizine 

doğru uzanmasından ibarettir. 
Almanya İngilterenin Akdeniz 

yolunu kesememiş ve Atlas deni
zindeki faaliyeti!e de Amerikan • 

İngiliz nakliyatına büyük mik
yasta mani olamamıştır. Alman
yanın şimdi Cebelüttarık istika

metinde siyasi ve askeri harekete 
geçmek teşebbüsü, bizim kanaati
mize göre geç kalmış bir teşeb
büstür. Alman sevkulceyşinin ha• 
tası budur. 

İngiltere Mısırda Süveyş kana
lını miidafaa edecek, hatta Al • 
man · İtalyan motörlü birliklerini 
büyük bir taarruzla mağlup ede
cek vaziyete gelmiştir; İngiliz do
nanması Akdenizde hakim olduk· 
ça Almanların Afrikaya biiyük 
bir ordu geçirmeleri varit olamaz. 
Fakat İngiltere Cebeliittarıkı mü
dafaa edebilecek mi? Cebelüttan· 
kın tehdide maruz cephesi, şimal, 
yani kara cephesidir. Alman or
dusu Pirene dağlarını geçmeyi ve 

İspanyayı istila etmeyi göze aldı
ğı takdirde Cebelüttarıkın kara· 

dan müdafaası çok ehemmiyet ka-
20nacaktır. Almanların Tıınus ve 

Fastan da yürümek ve Cebclüt
tarıkı hem şimalden ve hem ce
nuptan ele geçirmek istedikleri 
anlaşılıyor. İngilterenin bu me
selede karşılaşacağı müşkülat, 
Fransa, İspanya ve Portekizin İn
giltereye karşı alacakları vaziyete 
bağlıdır. 

Bekri Musta 
Yazan: OSMAN CEMAL KAYGI 

Tefrika • 
Mustafa hastayı kendi eV 

yatağa yatırdı 
Onlar ikisi birden dışarıya çı

lunca hasta kadın !taşını Musta
fanın göğsüne dayıyarak hıçkır

mıya başladı. Şimdi Mustafa, İnce 
Arap, narin kadın da ağlıyorlardı, 
Bir aralık Mu.lafa narin kadına 
döndü: 

- Merak etme, dedi, bir gün 
gelir, ben seni de buradan kurta
rırım!. 

- Ne val!it acaba arslanım!. 
- Yakında dedi. Hele birkaç gün 

geçsin, biraz kendime geleyim!. 
Bir çeyrek sonra Nazlının iki 

bohçası , İnce Arabın koltukların
da olduğu halde üçü birden ev al
tına indiler. Fakat. Nazlı zor yü
rüyebildiği için onu evin nöbetçi 
bcliilısınm sırtına bindirdiler, böy
lece Karagümrjiğe kadar yürüdü
ler ve orada buldukları bir araba
ya atlıyarak Alnrkapının yolunu 
tuttular. 

Mustafa, hasta kadını, yani vak
tilc cancğer sevgilisi olan Nazlıyı 
kendi eliyle yaptığı bir yatağa 
yatırdıktan sonra fnce Arapla kar
şı kar~ıya rakının başına kuruldu
lar. Mustafa, şimdi bir yandan 
rakıyı çekiştiriyor, bir yandan da 
boyuna ağlıyor , saçını yoluyordu. 

Bir aralık İnce Arap onu tesel· 
!iye kalkıştı. 

- Yahu , ne ağlayıp dövünüp 
duruyorsun?. Olan olmuş bir ke
re. meşhur sözdür: Olmuşla öl
müşe çare bulunur mu?. Mademki 
onu h31P bu kadar seviyorsun, ni
kahla al bari!. 

hele bu gece yatsın. 
lensin, kendine gelsin. 0 

yarın kendisinden anlat~ 
. Ertesi sabah kahvalt• 

da Nazlı başından geçen 
maceray1 şöyle anlattı: 

- Analığım . beni sen 
rıp İstanbulun en tenh' e 
deki bir evde ve zorla ' 
türlü tehditler ve daf•1 

paşazade ile evlendirdi~ 
benim orada neler çeki' 
ben blirim, bir de Ali• 
Bütün gün tazyi1'., tekd 
dayaklar altında bir cch 
yatı geçirirken bir gün(' 
dünyaya geldi, Fakat dV 
lohusa döşeğim kalktll et 
cam olacak herif eve bir tec 
tirdi ve ben lohusalıkt•' ti<; 
kalkmaz da beni o mctr 
karşı hiımctçiliğine bal 
nasıl anlatayım bilmeııı 1 
!ar, öyle kolay kolay art 
bitmez. Çocuğumuz bir 
şına geldiği sıralarda bi•' 
talandı. Önce şiddetli ~ ' 
başlıyan hastalık gitgid• 
killer aldı ve günün bir 
nine vurarak deli gibi 
içinde ne varsa kırıp 
ona buna saldırınıya b•
hayet büsbütün sapıtart 
haneye kaldırıldı ve bir 
sonra da orada öldü. 

l\lustafa sordu: 
- Sizin bu bir buçııli• 

lik hayatınız hep o tenb' 
ki evde mi geçti, yoks• f 
hasının konağında mı?. 

Yunan - İngiliz orduları ikinci Cebeliittarıkın müdafaas Ame-
mevzie çekildikten sonra müda- rikayı da çok alakadar eder; Cebe-

- Nasıl alırım? Kadın çok has
ta!. 

- Cenabı Bak, yakında şifasını 
• 1 

- Orası da bir başka d 
&erse bu çapkın herif. 0 

asıl değil, benim gibi e•. 
mış ve haşarılığı, çapkıtı 1 ' 
suzluğu , kumarbazlığı, İ~ 
ta konaktaki bazı kız çe) 
karşı takındığı fena t•('v 
zünden konaktan da, •' 

faa hattı (Volos limanı . Dömeke lüttarık bir Alınan istilasına ma-
verll' .. 

- Zannetmiyorum, baksana, 
pek eler tutar yeri kalmamış za
vallının!. Hoş o iyi olsa da ben 
onu yine pek nikahlıyamam ken
dime!. 

sırtları • Dranista - Yanya • Kor- ruz kaldığı takdirde Amerikanın 
fu adası hizasında Adriyatik) den harbe girmesi çok muhtemeldir. 
geçiyordu. Almanlar sıklet mer- ı----
kezile evvela Yenişehir . Llinıya 

istikametinden ve sonra ınerkezde 
İngiliz - Yunan ordularını ayır· 
mak maksadile . Tırhala - Arta 
istikametinde taarruz ettiler. Ar
navutluktaki İtalyan orduları E
pir ordusu artçılarını takiben 
Yanya umumi istikametinde iter· 
ledi. 

Bu taarruzlar üzerine sağ ce -
nahta bulunan İngilizler, büyük 
bir yarmaya meydan vermemek 
endişesile cenuba Termopil geçi
dine kadar ric'at ettiler; seri yapı· 
lan bu çckHme üzerine sol cenah
ta bulunan Epir ve Makedonya or
dusu şimal, şark ve kısmen ce
nuptan ihata edilmiş vaziyete 
düştü. Cenuba çekilemiyeceğini 
ve çok üstün kuvvetler karşısında 
mukavemet edemyeceğini anlıyan 
Yunan Epir ordusu silahlarını bı
rakarak İtalyanlara teslim oldu. 

FEVZiYE 
MEKTEPLERi 

Cemiyetinden: 
Fevziye Mektepleri Cemiyeti Hey'eti 

Umumiye İçtimaı 3 Mayı! 1941 Cu

martesi &ünü saat üçte Cemiyet lter

kezinde yapılacağından ftzantn teşrif

leri rJca olunur. 

RUZNAME: Yeni Hey'etı İdare se
çimi. 

- Niçin? 
- Niçini var mı ya?. Çengi Ni. 

gar onuu öz ablası iken hu iş nasıl 
olur?. 

- Ablasından ona ne, ablası 

vaktile sana hiyanet etti ise bu
nun ne günahı var o işte?, 

Biraz durdular. dü~ündüler, A· 
rap tekrar söze başladı: 

- Peki amma Mustafa, bu ka
dın nasıl olmuş da bu batakhane
ye düşmüş?. 

- Onu da pek iyi anlıyamndım, 

;~ .. :.::.::..t~:.ıııır.:~:..::.::.t..::.ıııır.::.:..:" ... ._~ Bu Akşam Şehzııdebaşı ~..::or.'..lı.:.~..,..Y..:.ıııır.::<r...:..:...:.'!'r.-..:....,...:...,,.~~ · 

' TURAN Sinemasında ~: 
TİYATRO - SİNEMA - VARYETE ~: 

San'atkar NA 3 İ T ve arkadaşları ::t 
SONSUZ GECE 

Komedi S Perde 

Sinemada 2 büyük Filin birden 

SRIŞIN ŞEYTA.V l'ıl CEHENNEM ADASI 
Madleıne Detrich jean 1\-fach Braun 

james Stevart. Bilylik sergüzet.ş filmi 

.. 
da reddedilmiş biriyırııı·: 

- Peki amma, bu btl 

kim bulmu~ senin anaJığ'' 
nasıl razı olmuş?. • 

- Oğlan düzenbazın b) 
ğu için para verdiği bir. 
vuz karı vasıtasile kend•~ 
bir paşazade diye analı~' 
mış ve sözde paşa bab•' da 
gibi bir evliitlığı oğluno 1 d 
miyeceği için nikah -r 
müzüıı tenha bir ~·erde ' 
paşayı bir emri\'aki knr"t" 
rakmak için böJle yapılı1' 

- Peki sonra bu bal· 
na~ıl düştün?. 

- Kocanı öldiiktcıı so~ l 
çocuf'umla birlikte yalı••' r 
kalktım, tekrar eski c\'1 

lığın11n, babahğıının J01l1 

Fakat analığım beni )<ab t 

yerck: G 

- Haydi dedi şıllık. ııu1 f 
lıkan1ının hırhır, \' tr\·ırl 
yedin de, utanmadan bir 
ya m geliyorsun defol ~i' 
diğin yere, defol git or> 
tala olacak serscrine!. 

(ArJ 

Umya körfezi • Livadya hattı 
gerisine çekilen ve takriben 3 tü· 
men olduğu tahmin edilen İngiliz 

.ordusile Yunan kuvvetlerinin Mo
ra adasına doğru adım adım mü
dafaaya devam etmeleri, çok üstün 
Alman ordusu karşısında mÜm· 
kün değildir. Esasen bunda artık 
se\'kulceyşi bir fayda da yoktur. 
Bu kuvvetlerin mağlı'.lp ve esir c· 
dilmcnıesi için biitün limanlardan 
istifade edilerek Girit ve Libyaya 
nakledilmesi daha muvafık olur. 
Almanların, Düngerk irkabında 
olduğu gibi bu harekete seyirci 
kalmaları varit değildir. Hava 
kuvvetleri irkaba ve deniz nakli· 
yatına mani olnıağa çalışacaklar-

-1----~~------------------;;;;;;;;;;;;;;,,1 BU(; ÜN NEŞ'E - ZEVK - EGLENCE VE SİZİ 2 SAAT KAHKAli~ 

dır. · 
Almanya, Balkan harbinde İll

giltereyi mağlup etmek bakımın
dan sevkulceyşi bir kazanç temin 
etmi değildir; istilii edilen Bal
kanların muhafazası, istiladan da
ha güçtür. Bu hakikatin anlaşıl
ması uzun sürmiyecektir. 

4 - Denizlerde: 

M E L E K GÜLDÜRECEK ENFİS BİR FİL.1\! 

SİNEMASINDA İL K G EN ç L İ J< 
BAŞ ROLLE R DE: 

MICKEY ROONEY LEVIS STONE 
CECİLLA PARKER 

Filine ilave olarak: Renkli Mikl Mavs-Bugün saat ı de tenzil&tlı matine 

,_ ... •MELVYN DOUGLAS 
Nükte ve Nea'e saçarak Gıizel LOUISE PLATT ile beraber yarattıj1 

ve Polis hafiyesi rolünde oynadığı 

ASRİ BiR ADAM 
filminde, niha1et kendini Aşkın ağlarına kaptırıyor. Bu 131ırtıcı filmi 

S A R A Y Sinemasında 
Gidinjz, görünüz. Bugün saat l de tenzi18th matine. 

, ,.,----~ 

1 6 inler ve Binlerce 
MARMA~ 
nın temiz havalı SJ~ 

ASRI'.11 iı.All 

HEDl LAM~, 
BU KADIN ~ 

BENIPJIO 
ı/ 

Harjka ında tekrtlr 

İngiltereyi mağlup etmek için 
Almanya, Akdeniz ve Atlas de
nizi yollarını kesnıek mecburiye
tinde idi. Akdeniz yolunu kesmek 
için Cebelüttarıka yürümek sev
kulcen icab, idi; fakat Almanya 
siyasi gayeler peşinde koştuğun- Bu Ça11ambadan itibaren 
dan Balkanlara yüriimeyi ve Af- her iki sinemada hirdea 

AZAK TURAN 
ı;eyrcdıyoı 

Son bir Jdl~ 
lstıl.ıdc ed 

rikaya çıkarak Sii\'eyş kanalını el- Çarşıkapı Şehzadebatı 
de etmeyi ·tercih etti; bunların 

Programa 
VAALACE 

aYfl 

B~-sevlmkey~ icaplarile hiçbir mü- K 1 v 1 r c 1 k p a ş a 
nasebeti yoktur. Ordulara askeri nin J 

iraplara giire değil, i•til<i emelle- a- k T ı• Taş Yu"reklı' Acı · uyü ürk Filmi r• 
rıne göre hedefler veri!nı is tir, l\Je- f l"..:ım=ıaı=cm••111ıı:ııı=r:i:ımı••••mm~m-~D~!C:::ı.:~ ~ - -~.-:: a.J 



Usu y,., ..... 
Ai~--........., metinleri Anaaııal 

iL -~bültenlerinden alınmıştır) 
eqıİı ed 
Al en: MrıammeT Alatar. 

nı.an dıplıoın . . . h·ı iki esele il asısının a en 
~ e meşgul oldu6ru anla -

tesi :ad'ır. Ankara Radyo ga-
Yas· nın söylediğine ve Röyterin 

ı tn••La • . -hu ""1 rr.ırınin ya7.ıdı.ğına go-
a _ ~eseleler şunlardır: ls.pan
.Alınan~a ve Sovyetler. 

· . arın Garple yapmak is-
e:rı harekete tayin ve tesbit 

fi,~,_ mahiyette olara'k Pariste 
~ereler ' lrrıan B: cereyan ederken, 

entro ariciye Nazın Fon Rib
....ı.. 0 Şarktaki siyasi ve belki 
-eri ta anyan arruz hakkında Al -

n Şôl~n Moskova Büyuk ~l~isi 
lçisi ~ rıiberg V'e Ankara buyü.k 
lun.... on Papen ile istışarelerde 

• .,.11ctk!adı C- . ı· llirı t r. ovvyetler Bır ı-
Zerincı uta.cağı y-0lun Alman pliru 

aiTı de Son derece müessir o -
,, n a .<riim!l.. 

llöyte . ~·e ydktur. 
etler· rın siyasi muharriri, Sov-

\ .~n Alırnanya ile bir ademi 
en U:Z.. ~ak_tı Errızaladtktan sonra, 

rşıı kıktnciteşrinde Bulgnristana 
u 1 lı Yar<bm paıktı tcldifinde 
~ l\tnuştur. Böyle bir pakt ya

adığı takdirde bazı iktısadi 
· ~lar ınuka!bilinde Btılga -

0~a tek taraflı J:>ir garanti tek
. t~n~uştur. Bulgarlar bu her 

. lıfe de kaçaımaklı cevap 
lll işlertlir. Martta Alınanların 
l !~~ana girm.eleri ~et -
tiıur.lendirrniştir. Sovyetler, 

ini aklarından Alman askerre -
. €esiren Macarları da takbih 

·f .er<lir. Yuguslavya ile istila 
esin.de bir adomi tecavüz paktı 

~Pt~nştır. Sonra SovYetlerl-e 
i~ler arasında bir ck~rşılıklı 
ktı~ ve Konpretıansiyen• 
a llnzalatmıl§hr. 
. U?lardan başka Sovyetlerin 

..-n~ •• _ıteşı-inde üçlü pakta iltihaka 
. edildıği ve bu teklifin red
ıldiği <le ifşa edilımiştir. Bütün 

k~lar. Savyetlerın daiırna m~: 
~ ıl bır siyaset taki.p et.trdermı 

itenrn..:ı... _ _,. 
~ır. 

"ANSA tizERi.NDiZİ ALMAN 
TAZYİKİ 

İkinci mesele de Fransa ile 
ılan müzakerelerdir. Alman
şunlan tekltf etmektııedirler: 

-.. İşgal masraflarını yüzde 50 
11lnek, 2 - Sanayide iş birliği 

-
Libyada Alınan - İtal-
yan zırhlı kuvvetl~ri 
ıimdi müdafaaya çekıl
mitlttdir. T eıebbüs ln
gilizlerdedir. Bu kuv
vetler 200,000 kiti tah
min ediliyor. Mevcut iki 
zırhlı fırka ve 1200 tay
yare buna dahildir .. -

yapmak, 3 - Ka.ıneron ve Togo 
hariı;, diğer müstemlekelerde 
Fransız hükümranlığını tanımak. 

Almanlar buna mukabil Fran
sızlardan, İngiltereye karşı vazi
yetini tasrih etmesini ve D<? ~I 
taratıarlarile mücadeleye gırışıl-
tn€Sini istemektedir. 

Dün 85 yaşını kutlulaımış olan 
Mareşal Peteo'm ~lıman tazy~ -
'kine mutavaat etmı~nerek, kaıbıne-
sinde bilh~a Hariciye Nezarctin-1 
de değişıklik yapmak istediği zan
nedilmektedir. Almanlar ise Fran
sa hariciyesine Paristeki Fransız 
sefiri Dö Brinon'u getiıımeğe gay
ret edtvorlar. Llval'e de ileride 
büı,·ük • yazifeler ı; erjle~ekti: .. 
ciınELtiTI'ARlKTA I.NGILIZ 

H.AZIRLICI 
ingilterenin Ark Ruayal ve 

Aragus tayayre gemileri ile Re
nawn zırhlısı, Şeftld kruvaııörü, 
diğer bir kruvazördür, bir torpi
do filotillası ve üç denizaltı Ce
belüttarıktan Akdeniz i.stikame -
tinde hareket etmiştir. 
Diğer taraftan İngUterede an· 

trenman rnüfett~lığine tayin e
dilen General Liddl'in yerine Ce
belüttarık Vali ve Başkumandan
lığma Lord Gort tayin edilmiştir. 

GARP ÇÖLüNDE 
Şimali Afrikada, Garp çölünde 

on ibeş gün evvel tehliJre teşkil 
eden A1man- İtalyan zırhlı kuv-

vetleri şimdi müdafaaya çekilmiş
lerdir. Taarruz teşol:fuüsleri şimdi 
lngilizlcr!n elindedir. 

Libyadaki Alanan ve İtalyan or
dusunun mevcudu 200,000 kişı 
tahmin edibnektedir. Mevcut iki 

zırhlı fırka ve 1200 tayyare bu 
kuV\•etlere dahil bulunmakta.dır. 
Alınanlar evvela 60,000 ki-

şilik bir ordu nakletmişlerdir. Fa
kati daha sonra hava yolu ile 
mühim takviye kıt'aları almış -
lardır. Tanklarla kamyonlar, pa -

zartesi günü fılo taraiından şid
detle bombardıman edilen Trab
luegarp limanına vapurla getiril
miştir. 

HARP VAZİYETİ 
. (l inci ea.yfada.n cıeva.m.l 
ılcrll'. Ayrıca UOO taf'yare var

. tğer bu haber doğru ise, Al· 
- İtalyan ordusunun Tobruk 

~İni şimdiye kadar düşiireme-
t veya Mersa Matruh önünde 
'llrlıı . t . ıdan müdafaaya geçmcsı 
~ıııtir. Şu halde ZOO bin kişinin, 
lıee tırhtı tümen vasıtalarının ,.e 
t~.. tayyarenin ik al işleri pek .. , b• 'L • 

t . 1~ safhaya ~irmiş demel\tır. 
iç;11ll~ılılJerin iyi bir netice almak 
~l • az ınevsiminden evvel taar
tıla: geçıueleri yerinde bir tedbir 
fa aktır. Cebelüttarıkın miida
~ .tnecburiyeti karşısımla Lif>. 
taı. ıntizaı. ve hazırlık devresinin 

tıı._. b"I" l-. .. sı zararlı ola ı ır. 
Usta gılizler menii taarruzlarda 

&ti llliifit ele almışlardır. 
~jll ~·iik bir taar02a başlamak i: 
~ unanistandan getirecekler• 
11 b. ~tıer.-en de artık istifade e· 

e ılırler 

~,\~ANDA: 
.ı.esı· 

l\l'k ını olan Epir ordu.sunun 
' ta h ltıal. rı akkında henüz doğru bir 

de, tınıat Yoktur. İki gündenberi 
iki :ıtt eden muharebeye gelince, 
Yet a.~afın tebliğlerine gire vazi-

ı Şoyledir: •rT ilan ~a ordusu ve mütebaki Yu-
\' .. r 'Vvetıeri (Lamva körfeı:i • 

" ll\O "l • teı·t. pı ~İdi - Livadya) hattı 
t~id'.rwle. bulanuyordu. Termopil 
&nn ~ Atınaaın şimal cephesinde 
ta)ı • apısıdır. Almanlar, evvelce 

tnın ett•v• • • de d ıgımız veçhile bu geçı-
ltıa foğru ilerlemişler ve bir kuşat
Sağ aarruzu ile ele geçirmişlerdiT. 
~ul <'enahta ve bu geçit ho~·unda 

Unan " ·ı· ler· mgı ız - Yunan km.·yet-
~anlara l'irldi za)·İat ,,er· 
Rer· •nra intizam dahilinde 

1 cek'I · ilan k ı mışlerdir. Müdafaa ya· 
al uvvetlerin yalnız art"" kıt-
arı ol · r 

l>iink- nıası çok muhtemeldir. 
"eçJı·~ Yatınnzda da söylediğimiz 
faa 

1 
e artık muannidane müda· 

tla :::::;a.kta sevkulceyşi bir fay
°blÜntk" r, elde kalan kuvvetleri tarrna:: ınertebe az zayiatla kur
.._relet~ha doğrudur. Alman ileri 

1 \akılırs 11 •iır inlcişaf ettiğine 
~ \.. ~f· ~l'f~ kıt'alarının oyala- ı 

,.zl cs:nı kafi de • 

ttkları anlaşhyor. Arazi ,.e yol 
müşkülatı da miidaiılerin işine ya
ramaktadır. 
DENİZLERDE: 
Alınanların Ege deni7.inde Se

mendere ve Limoi adalarını işgal 
ettikleri teeyyüt etü. Hücum bot

ları da üssil yapılan Kavaladan 
Ege denizi sularına açılmışlardır. 
İnnilizler de Yunanistan, Türkiye 
ve., Yugosla,·ya sularını Akdeniz
de tehlikeli mıntaka olarak ilan 

ettiler. 
Amerika Cumhurreisi, Atlas 

muharebesini kazanmak için Gro
enlanda kadar gemi kafilelerini 
himaye için Amerikan harp ge
milerini kullanınağa karar ver· 
miştir. Bu tedbir, İngilizleri biiytik 

bir yükten kurtaracaktır. Cebelüt
tarıkm müdafaası. Atlas muhare
besile çok alikadarclır. Portekiz 

ve Fas sahillerile Asor ve Antil 
adalan bava n .&eais üsleri ltakl
mından çok büyük rol oynıyacak· 
lardır. Cebelüttarık, Atlas denizi· 

nin orta yoliyle Akdeniz ~·olunun 
birleştiği mühim bir sevkul.~eyş 
noktasıdır. Bu itibarla CebeluHa · 

rıkın kaybedilmesi, Amerikanııı 
da işine gelmez. Cebelüttarık K?· 
.mandanlığma General Gort tayın 
edilmiştir. Bu zat, garp cephesin· 
de İngiliz orduları kumandanı idi, 
300 bin kişilik miittefik kuvvetle
rini Dönkerkde irkapla kurtaran 
değerli bir kumandandır. İngiliz· 
terin Cebelüttarıkı her ne pahnsı-

a olursa olsun müdafaa edecek
~eri ve bunun içn hazırlıklarını ik· 
mal etttlderi anlaşılıyor. 

-----0 
Amiral Darlan 

cı IDel 11&1fMlaa denm) 

dur Bununla beraıber bu se-nun . , p . 
yahate, :Aımiral Darl.~n ın. arı~ 
h eketi esnasında .gösterılmek ıs-
:~ği gibi, beynelımilel bir e • 

h 
·yet atfetmek yanlıştır. 

emmı 1 . 1 FraD81Z _ Alman mü.zakere erı o • 

t r Ahnan sefiri Otto Abeı. 
mamış ı . 
:.- .. r emlelretindedir. Darlan, 

şnırul m k . 
Atman sefiri ıle Pari&e te rar gı-
d" in.de görüşecektir. 

...... ---· ... -~---------~ _. ..ı..ıwu.- -- .ı>-7J.ı.:4.~\.LA.JL-WU..Pac 

r;m:amımm 
Avustralya da ( EN SON 

Anzak günü DAKİKA 
heyecanlı oldu Amerika harbe 

Sydney 26 (A.A.) - cıAnzalc.• 
lar günü adıyle maııuf bi.ıyük A
vustralya Bayramı di.ın memleke
tin her tarafında tes'it c<lılmiştir. 
Yeni bir Anzak ordusunun Bal -
kanlarda harbctmekle olduğu bir 
sırada tes'it edilen bu seneki bav
ram heyecanlı ohnuştur. Sy<lı.cy
de yapılan merasime muaz7.ı.tJn 
kalabalık iştirak ctmiştır. Dün 
sabah harp ölüleri abidesinin bu
lunduğu anakberedc 40 bin kişi 
toplanarak Avustralya muhario · 
lerine şükran borçlarını ödemiş
lerdir. 

Kiye) üzerine 
şidr]etli bir 

hava akını 
Londra 26 (A.A.) - Hava Ne

zaretinin istHlbarat servısının 

verdiği malü~ata göre, 24 - 25 ni
san gecesi Kiyel'e yapılan hücu· 
mun başlıca hedefini denizaltı 
inşaat tezgahları ile diğer harp 
gemileri teşkil etmiştir. Büyük 
yangınlar ve şiddetli inrilaklar 
olımıııştur. 

VilhelmiShafn'e yapılan hücum 
o kadar şiddetli olmamışsa da, 
muvafiakiyetlc neticelenmiştir. 

Londra 26 (A.A.) - Bu gece 
Berlin radyosu neşriyatını bir -
denlıire kesmiştir. Bu da İngiliz 
tayarelcrinin Almanya üzerine 
bir hücuıın yapt.ığmı göstermek -
tedir. 

- ' . . · .... J'... ....; . 

Balkanlarda Vazi· 
yete bakış 

(1 inci u.:rraduı devam) 
la beraber, Atinanın Şimali Gar
bisindeki daglarda şiddetli durn
dar muharebeleri oldugu anlaşıl
mak.tadır. Epirdcki Yunan ordu
sunun teslim olması üzerine bo~ 
kalan Alman kuvvetleri de bu 
cepheyi takvıye etmektedirler. 
Alman topçu ve pb'ndesi İngiliz 
ve Yunanlılann ;reni ml.idafaa 
hatlarına çok şıddetı hücumlarda 
bulunmaktadırlar. 

İngiliz hattının yanlmadığı \•e İn
gilizlerin tamamen çekilmedıkleri Al
manların Teı"mopilden lCiO kılometre 
mesafede bulunan Alına~ n heni.iz gir
memi~ olmalarındıın anl.ı:ıılmakt::ıdır. 

Almanlar Yugoslav ve Yunan har
binde 25 - 30 bin yuı·alıyı Hoınanya
ya gbnderıııi:ıll'rdir. Yugoslııvyada da 
20 bin yaralı bulunduğuna gore, Al
manların bu hıırpte yorah zayiatı 50 
bini buluyor demektir. 
Diğer tııra!tan Alman tebliği Ter

mopil geçidinin lntal edildiğını bil
dirmektedir. Tebl ğe göre, gcçıt çevir
me hareketiyle yapılıın bır hueum ne
ticesinde işgal edilmiş ve Jngilizler u
zun zamandanberi hazırladıkları kuv
vetli bir mevziden çıkarılmı11lardır. 

İngiliz Orta Şark Umurnl KarargA
hının tebliğinde, Yunaıı.istandnki Im
parator.i.ık ku\'Vctlerlnln duşmana 
cıddi zayiat verdırerek, intızam dahi
linde yeni bit geri çck.ılme hareketi 
yaptığını bıldirmektedir. 

Atina sukünet ıçindedir. Gazeteler, 
halkı soğuk kanlılığı muhafazaya ve 
istikbalden emin olm.ıya davet ediyor
lar. • 

ALMANI.AR Li MNİ ADASINI 
İşGAL ETTİLER 

Alman kıt'alannın diln ııabah saat 
5 te, Çanakkalcnln yakınında ve sev
kulceyŞ bakımından clıemmiyeU halı 
Limni Adasına çıkınış o'duklan bil
dirilmektedir. Adanın piyade ve po
listen mürekkep kiıçuk gamızonu dört 
saat mukavemet göstermışUr. 

Semendre Adıısındııki Alman \'llliai 
Limni Valisi Kııramencanıs'c bir illtl
matom vererek, adanın teslimini iste
miş, vali keyfiyeti Yunan hukı1metine 
bildirmiştir. Saat 5 le tayyarelerin hi
mayesinde askerı nakliye gemileri 
Burnia limanına gelerek a:-ker c;ıkar
mıya başlnmı;jtır. Adanın gösteridiği 
mukavemet Yunanistanda derin bir ta
hassüs uyandırmıştır. 

Yunan hükumetinin emri mucibin
ce, büti.ın Yunan memurları vazife
leri başındadır. ---o-----

Amerika 
(1 lnl!f llQfada.n deY11111) 

Gazetelerin ve radyoların tef
sirlerine gön::, gemilerin kafıle ha
linde sevki meselesine dair yakın
da bir karar vcrile~ni lbu nu -
tuklar göstermektedir. 

KAFİLELER ARIZASIZ 
1NOİLTEREY1E GELİYOR 
Ln.dra 26 (A.A.) - Daily Sket. 

ch'in bildirdiğine göre, hayatt e
hemımiveti haiz yeni gemi kafile
leri ar1zasız lngıltereye gelmek
tedir. Deniz )'lOlu ile tayyare ve 
cephane akını düşmanın müthiş 
gayret ne r»ğmm fasılasız ola
rak İngiltereye vaıımaktadır. 

girecektir 
Nevyork, 26 (A.A.) - Gallup Ens

titusü tarafından yapılan anketin ver
diği neticelere göre Amerikalıların 
yüzde 83 il bu harp bitmeden evvel 
Amerikanın harbe gireceği fikrinde
dir. Bu : r.ket 10 Nisan ile 20 Nisan a
rasında yapılmı~tır. Şur.ısı dikkate 
şayandır ki ayni mesele hakkında beş 
a..Y evvel yapılan diğer bir ankette re-

, ye iştirak edetilerin ancak yuzde 59 u 
bu fikirde bulunmuştu. 

Cebelüttarık 'ta 
talimler 

CebcHıttarık, 26 (A.A.)- Diin aske
rt kumandanlık kalenin ınüdafaıısiyle 
al!l.kadar talimler yapılacağı ve bunla
rın bir kaç gün devam edeceğıni bil
dirmi~tir. Halk bu manevnılara iştira
ke davet edilmektedir. 

---o--
Amerikan barp ge
mileri relakat edecek 

(1 inci sayfadan devam) 
kiler istisna edilirse Amerikan ka· 
binasi azaları tarafından şiındi~e 
kadar SÖ;> lenıni§ olan nutukların 
en açığıdır. Bu nutkun halk tize
rinde tevlit edeceği akisleri naz:ırı 
itibare alarak Ruzveltin de yakın 
da beyanatta bulunması bekl~n
mektcdir. 

Amerika Yugoslav
tanımıya de

vam edecek 
yayı 

Va~ington 26 (A.A.)- Hariciye 
Nazırı Kordel Hal dün gazeteci
ler konferansında beyanatta bu 
lunarak, Amerikanın Yugo~l:ı\· 
Kralı Petroyu ve Yugoslav hükfı· 
metini tanıınağa devam edcceğ:ni 
söylemiştir. 

lngiliz • Yunan 
cephesi 

(1 lncl sayfadan devam) 

bir haber vermemiştir. 
İKi ORDU ARASINDA 

1LT1SAK BOZULMADI 
Kalıire 26 (A.A.) - Son ge

len haberlere göre, Yunan ve 
İngiliz kuvveti.eri düşmanın 
sarjettiği bütün gayretlere 
rağmen daima rutunmaka -
dırlar. Yunan ve lngiliz hat
ları. arasında gedik olma?ntf"' 
tır. lngiliz sol cenahı, daima 
Yunan sağ cenahına dayan -
maktadır. 

Bir esnaf 
(1 bıcl sayfadan devam) 

Aksarayda VaUdecamii karşısında 
manav Mchmedin dukkflnına 707 nu
ına.rah memur Mustafa Bayer gelerek 
tahta, temiz bir kap içerisinde bulu
nan me-yva, salata yıkamıya mahsus 
suyun niçin burada bulundurulduğunu 
sonnuş ve B. Mehmet cevap vermeden 
hemen ilave etmiştir: 

_ 4Sana S lira ceza yazdım!>~ 
Esasen kazancı mahdut olan ve bu 

kadar parayı bir kaç günde müşkü
JAtla kazanabilen bu vatandaş: c- Be
nim suçum ne lse llitrcn evvelA söy
leyiniz. Bileyim.> demiştir. 

Fakat bay memur bu su$ cevap 
verip hangi talimatnameye ve ka
çıncı madeye istlnaedn ceza 7azdığını 
bıldirmiye mecbur olduğu halde bir
denbire kızmış ve: - <Vay sen bir de 
bana karşı geliyor .. Hakaret ediyor
sun ha ... Yürü bakalım merkeze! .. > hl
tabmda bulunmuştur. 

Hiç bir suçu olmıyan B. Mehmet bu 
hitaba şaşmıq ve derdmi merkezde an
latabileceğini bildiğinden itiraz etml
yerek: 

- cPeki .. Fakat mOsaade edin de 
dilkkflnımı kapatayım.. Mallarım a
çıktadıı .> demiştir. 

Lakin bıına da müsıı::ıde etmemiş ve 
etraftan bakanlaı,n mütehayyir nazar-
lar arasında zorla golürnıiyc teşeb
büs etmiş \'t' bu ara gomleğı yırtılan B. 
Mehmet hakaret suçuyhı adlfyeye ve-
rilmio:tir. Nobetçl Curmü Me hut Mak
k.emesi bu hadiseye ş:ıhıt olanlardan 
iki kadınla bir r.rkcği d nlemili ve şa
hitler manavın hiç b r kabahati ol
madığını vak'anın yukarıdaki şekil-

de cereyan ettiğini soyleınişlcrdlr. Ne
ticede mahkeme: bu vatandasın hiç bir 
suçu olmadığını görerek beraetine ka
rar yermiştir. 

~~-----------~ 
Fatih Sulh 3 tincİI Hukuk Mahke· 

mesi Hakimliği: 
Da,·utpaşa Mektep ııokak 14 numa

rada oturmakta iken \cfat eden ve 
mahkemeınizre terekesine vaz'ıyet e
dilen Seyidcnin alacak ve borçluları
nın bir ay ve varis iddiasında bulunan
ların üç ay zarfında mahkememize 
müracaatıan, aksi takdırde terekenin 
hazineye de\ redileceğı alakadarlara 
ilan olunur. 941/28. T. 

Amerika har
be giriyormu? 

(Başmakaleıle.cı Devam) 
tuklar da pek miihim ve manalı
dır. Harbi,n ba§tndanberi daima de
mokrasi cephsinin zafere vasıl ol
ması \·e İngilterenin tutulması 
yolundaki kanaatlerini pervasız 

bir halde açıkça müdafaa Ken 
Knoks, bu iki Nazırın nutuklarm
ıfa Amerika için resmen tasrih et
memekle beraber; zımnen artık 
fngilterenin yanıhnşında harbe 
girmenin bir zaruret ve mecburi
yet mahiyetini ikfüap c..:.-nekte 
bulunduğunu tebarüz ettirilmek
tedir. 

Hariciye Nazırı Hul şano SÖY· 
lüyor: 
•- Britan~·aya yapılacak yar

dımın yerine azami miktarda ve 
en sür'atli bir şekilde varması için 
lazım gelen tedbirleri bulmak i
cap eder. Bu muazzam harpten ki
min galip çıkacağı bizim için ha· 
yati bir ehemmiyeti haizdir.• 

Bahriye Nazırı da şöyle diyor: 
•- Ilitlcr, gönderdiğimiz harp 

levazımının ve gıda maddelerinin 
İngiltereye varmasına miisnade 
etmemektedir. Böyle lıareket et
mezse mağlup olacağına şüphe 

yoktur. Biz de bu malzeme \'e 
mevaddın Atlantik deni1inde ba
tırılma.:ına müsaade etmemek 
nıecburiyetindeyiz. Aksi halde biz 
de mağlup oluruz. 

•••• Bu harp bizim harbimiz· 
dir.> 

Ve •. yine Hariciye Nazırı Hul 
gibi Bahriye Nazırı Knoks da uzun 
nutkunda totaliterlere karşı bu 

harbi kazanmanın Amerika için 
bir hayat ve memat davası oldu
ğunu izah eylemekte ve harbi ka
zanmak için sonuna kadar herşe
yin yapılmak ve asla başlanılan 
ve taahhiide girişilen vaziyetten 
dönülmemik iktiza ettiğini işaret 
etmektedir. 

Amerikan efkarı umumiyesin
deki diğer in'ikas n hareketlerle 
Birlesik Amerika gazete]eri di
rektölerinin akdettikleri toplan
tıda Ruzvelt hakkında bahis mev
zuu edilen tenkitler de Hnrbiye ve 
Bahriye Nazırlarının beyanatın· 
dan daha az manalı ve daha az e
ht"mnı i yete şayan değifdir. Filha· 
k.ika. dünya hadiselerindeki seri 
inkişaf Amerikanın artık bilfiil 
harbe girmesini lüzumlu bir nıec
buriyet haline sokmıya başlamış· 
tır. 

Jngiliz donan..-.·sı tlünyaDl.11 
her tarafında meşguldür. 'Üzerin
de aynca ablukaya devam ve a
,• .. Jarı muhafaza hizmeti de VBI'· 

dır. Halbuki, Atlantikten ve Pasi
fikten ~lecek Amerikan yardı· 
mını himaye eylemek için de ge
n;ş öl~iide deniz ıve hava himaye 
tedbirlerine ihtiyaç olduğu gibi; 
Avrupa dışına bazı kombinezon
larla taşacak Alman ordularını 
tevkif etmek ve harbin mukadder 
neticeye olan seyrini de~iştirtme
mek ic;in Amerikanın her tiirlü 
seri ve fiH yardımına ihtiJ·aç ha· 
ııl olnu_ya başlamıştır. Amerika 
şimdiden harbe müdahale ettiği 
takdirde; İnçiıtf'rcye daha faydalı 
olacaktır. Filhakika hazırlanmak, 
bütün hazırlıklar ikmal dildik
ten sonra harbe girmek ve zaman 
kazanmak iyi ve yerinde bir dü· 
şiincedir. Ancak, Almanya 7.ama· 
nrn ve beklemenin kendi aleyhine 
olduğunu büyük harp tecriibesi 
ile de hesapladığı için, her ne pa
hasına olursa olsun; harbi ~abuk 
bitirmek ve yangının !'Öndürülmesl 
zor o]ur ve kendi kurtuluşunu te. 
min eder ümidi ile dünyaya yay· 
mak kararmdadır. Bu kararı ön· 
lemek için ise, herşeyin başında 
Almanyanın Avrupa kıt'ası dışına 
taşını-!' emelini önlemek lazımdır. 
Amerikanın harbe müdahalesi bu 
ta!?mayı önliyebilir ve İngiltereyi 
Akdeııizin kilit noktalarında ha
kim vaziyette bulundurabilir. Ve 
Amerikan yardıınıın fili himayesi 
ve kudreti ile tesbit edilen her 
hedefe sel ~hi akıtabilir. Ayni 
z:ı.manda Almanyanın Vişi, İspaa· 
yol, Portekiz ve 'hattil icabına gi
re 1\foskoya üzerinde yapacağı taz
yike de tesirli bir engel hizmeti 
g-cirebilir. Amerikanın harbe mi· 
dahalesi muhakkak değil, fakat, 
belki japonyayı da muharebeye 
süriik1i;recektir. Yine ancak ve 
muhakkak ki buna mullabil So•· 
yet Rusyanın va:ı.yetini de daha zi
yade aydın1tmıya seyke3'1ivecek 
ve ınih\'eri ~asırtacak, müdafaa 
vaziyetinde Y!almıya mecbur ede
cektir. Binaenaleyh, esasen Avn· 
pa harbi karşısında cephesini ta
yin etmiş bulunan Amerikanın is
ticali demokrasilerin aaferini ko
laylaştıracağı gibi; har'bi de nis
beten kısaltmıya, bilhassa ) an
yacaktır. Amerika için artık har
be &irmek 1Mr meebadyet olmut-

llarll Ve C:aı•Blü Telr••a11 

Bilen idam olunur 
Yazan: M. ATLI Tefrika No. 64 

Uzun boylu vaktimiz olma
takdir edersiniz dığını 

Tuhumi birdenbire ib~ını eğe
rek: 

- Bravo!. demekten kendini a
lamadı. MWıterem ve aziz dos
tum, zeka ve dirayetin bana değil 
kendinize ait olabileceğini bu ha
reketinizle lisbat ettiğiniz.. için 
sızi tebrik ederim!. Demek, kabul 
ediyorsunuz?. 

- Kabul ettiğimi söylemedim, 
Bay Tuhumi!. Fakat reddetmiyo
rum!. Yalnız ... 

Tuh umi ,kaşlarım hayretle kal
dı.rarak sordu: 

- Evet, yalnız?. 
- Yalnız, mesele, maliım a .. 

Herkesten evvel Annaya aittir!. 
Söylediğim gibi, Bay Tuhumi, ben_ 
ce teklifinrzi kabul etmekte 
esaslı hir mahzur yok... Fakat, 
ibır defa Annanın reyini almama 
müsaade eder misiniz?. 

Tuhumi aşikar bir can sıkıntı
sile çe.kık gözlerini kırpıştırarak: 

- Fakat .. dedi bu işte uzun boy
lu vaktimiz olmadığ nı hkdır e-
dersiniz, sanırım. 

- Hayır!. Hay1r!. Uzun boylu 
dE:ğiH. Hemen şimdı. Bir dakika 
müsaade ederseniz, csasc.n geldi
ğinizden h&berdar bulunan ve bi-

naenaleyh görüşü*üm.ıizu pek me
rak ettiğine şüphe etmediğiıtı An
naya teklıfinizi anlatverir ve sıize 
hemen cevab nı v~rebilirirnL He
men şimdi!. Siz burada bir iki da-
kika bekliyebilir misiniz?. 

japon memnunyeUe gülümsedi 
ve derin bir reveransla: 

- Hay hay, muhterem ve a1.i% 
dostum!. Memnuniyetle beklerim!. 
Muhterem ve pe.k sevimli Bayan 
Annayla hemen meseleyi görüşe
bilirsiniz!. 

Dedi. 
- Siz b!r sigara ıçır-iye ka

dar ben Annayla görüşüp size 
cevabı bildiririm; Bay Tuhumi!. 

mekte olan Alınanın 
dmı.. 

yamnday-

Ann.a benim odaya memnun bir 
yüzle girdiğimi görünce helecan
la: 

- Oh!. Nerede kaldın?. Ne ol
du.?. Ne konuştunuz?. O meş'um 
japon ne dedi?. Çabuk söyle!. 

Diye bağirdı. 
Gülerek Annanın çenesini ok· 

şadım: 

- Mer&.k etme, Anna!. japou 
hiç de zannettiğin gibi düşmanca 
değil, ibu. sefer dosça şeyler için 
gelmiş!. dedim. 

Anna hayretle yüzüme baka 
kaldı. Kulaklarına inanamıyor gi· 
bi bir tavırla: 

- Nasıl? dedi. Dostça şeyler i .. 
çin mi?. 

- Evet!. Bize bazı mühim tek
liflerde bulUDU)or!. 

-Tekliflerde mi'?. Fakat .•. Oh!. 
Rica ederim, bu herif bizim bu
rada olduğumuzu nasıl öğrenmiş, 
izimizi nasıl bulabilmiş?. 

- Orasını bilmem, A:nna! Fa
kat, bize hakikaten hiç de fena 
olmJyan bir tekHfte bulunuyor!. 

- Ne gibi teklif?. 
( Arlcası var) 

1Akdenlz malaareltesl 

Bunu söyliyerek bcmcn saloınu 

terkettim. Bir dakika sonra, beni 1 
hakikaten tahmin ettiğim gmi, o
dada bir aşağı bir yukarı dolaşa
rak, gayet sinirli bir halde bekle-

(Z inci sahifeden devam) 
çıkmıştır. Şu halde Akdeniz İngil
tere için eskisi kadar haynti de
ğildir. Bu böyle olmakla beraber, 
İngilterenin Akdenizden kovul· 
ması, mihver devletlerine km'Vet
li bir stratejik vaziyet temin ede
bilir. İtalya yeuiden canlanrr. Af
rika kıt'851 mihvere açılrr ,.e Al

manya burayı bir basamak tahta· 
sı olarak kuilanarak başka saha· 
lara atılır. Abluka müessir olmak
tan çıkar. Hulasa mihverin tenıin 
edeceği istifadeler çok büyüktiir. 
Bu hale göre, İagilterc, kendi is
tifadesi bakımından üyade mih-

verin istifadesine mani olınak iç.in 
Akdeniz mlllt.arebesini kazanına· 
w.r. 

• Istanbuldan 
(1 inci sayfadan d~vam) 

da flaydarpaf:aduıı trenle y..ıpılacak 
ı.c"ki> at ile Mammra fSkelelcrine gi
deceklerin de nakline ~\aıırıcaklır. 
E~er purnsız gidcceıt\er:n l" kli için 
hususi vapur kı\!j ıtclmel:S<', haftada 
iıç dört sefer gibi fazla po6ta yapılan 
hatlnıdan mu\•akkat bir z:>mnn için 
scfrrlcr eksilillecek ve bU!:adan ah
nat'ak vapurlar parasız 'lakliyata tah
sis o!u:;caktır. 

Digcı tnrnflan alMuıdar Vck.ilctlere 
müracaat olunarak Galata rlhlımm
dnn vapurlara binecek halktan rıhtun 
hamallarının t'Ok nz para almaları tek
lif edılnıişUr. 
VAPURLAR NEREDEN' KALKACAKT 

Rıhtım hamalları parasız naklcdlle
crk h.alkm e~ynsını bugunku tanfcden 
yilı.de yetmiş beş teru.ilaUa taşıyacak
lardır. Galata Rlhtımından kalkacak 
vapurlar nhtımın Karaköydeki başın
dan hareket edecek ve yolcular U
manlar İşletmesi Umum MüdürHlttı 
önündeki meydanda bulunan kapıdan 
rıhtıma a1ırnıeaklardır. 

BU SABAH BİLET ftt'ZÖ 
BAŞLA Dl 

VilJyetin tebliği iızerine kayma
Icamlı.klar bu sabahtan itibaren halka 
parasız vapur ve tren biletlerini tev
zie ba!!lamışlardır. 

VllAJetla teltUll 
İstanl:nll VDiydbulen. tebllt N!tııa1ttiır: 

1 - Karadeniz iskele ve istasyon
larına gidecek, beyannameye tabi JOl
culardan ilk kafileye dahil olanJarm 
hareket günleri ile saaUan ve binecek
leri rıhtımla inecekleri iskeleler ap
ğıya yazılmıştır. 

2 - Nakliyata l llQ'ıa Ml peqem
bc günü başlanacakhr. 

1 Mayıs 18 de Abu Galata nhıtımın
dan 45 den 444 (Dahil) Ho. ya kadar 
Zonguldağa Filyos, KarabWc, İsmetpa
p, Eskipazar. 

l Mayıs saat 14 Tırhan (Galata) 1121 
den 1421 {Dahil) No.ya kadar İnebo-

' 

luya. , 
2 Mayıs saat 14 Ankara (Galata) 

1422 den 1821 (Dl*U) No. 7a kadar 
İneboluyL 

3 Mayıs saat 14 Aksu (Galata) 4"5 
den 692 (Dahil) No. ya kadar Zongul
da~. Atkaraca, Kurşunlu, Somuellk, 
Gilnl6ce, Ildızın, fsparı, Çankırı 

5 Mayıs saat 18 Aksu (Galata) 893 
d~n 190 (Dahil) No. ya kadar Zongul-

gidecekler 
d ga, Çankırı, T~y. K 1 cı ., Irmak 

S Mayıs saııt 14 Tırhan (Galata) 891 
den 1121 (dahıl) Bariımı kadar, 1822 
den 1859 (dahil) No. y:ı kııdnr .\mnsra, 
Kuracaşile, Cıde, Ayanak. 

6 Mayıs saat 18 Ankara (Gnlcıta) 2111 
den 2U3 (Dabfl) No. ya kndar. Sam
suna. 

8 Mayıs saat 18 Abu (Galatn) lMl 
d<.'n 21110 (Dahil) lCo. ya kadar Sinop 
Gerze. 

9 Mayıs saat 18 Tırhan (Galata) 
2415 den 2580 (Dnhıl) No. ya kadar 
(Samsuna) LAdik, Ha\Za, Hacıbayram, 
Amasya. 

11 May.ıs saat 18 Ankara (Galata) 
2581 den ts48 (Dahil) No. ya k dar 
(Sanı.su:n) H.a\-za, Turhal, Zile, Yıl
dı%eli, Çarşamba. 

iık kııille ile bundan sonraki kafile
lere dahil olanlaruı dikkat edecekleri 
hususlar şuıılanbr: 

3 - Her ail~ kara yolu için Kır
mızı ve deniz )'Olu içinde Mavı bilet
ler hazırlanmış ve birer vesika numa
rası verilmiştir. Vesika numarahırı e
sas olup butün muameleler bu numara 
ile yapılacaktır. Ve Si!\ ke tabi aılelc
rin davetide yine bu vesika ,umarasl
le ,.apalacaldır. 

4 - Her aile elindeki bıleUerın ~· 
pdığı vesika nmnaralarmm dah"l ol· 
dulu kafilenin davet günunü gerek ka1 
makamların yapacağı tebliğlerden ge
rek p:ı.etedeki iJAnJardan ı>ırenıneli ve 
o giİn o saatlerde behemehal Galata rıh 
tmunda eua 'ft yiyeceklerile beraber 
hazır bulımmahdJrlar. 

5 - Her aile be;Jannameyi verdit 
bza)oa müracaatla bileUermi hemen 
alacakbr. 

8 - Her aıle ~ evanın bat 
ka eşyalarla ~masnu tenın iç n 
denk veya sandalı üurlne bfletk-IiJıin 
tapdılı vesika numarasını okunaklı, bil 
yOk rak:kamtar!a yazac ltt r. 

7 - Yolcular kAmılr güverte yol· 
cusu gibi seyahat ed cklcrdır. Kama
ralara parası ilede olsa yolcu alınmıya
cakhr. Kamalar ,,.olcl:Lır için hastane 
olarak kullanılacak ve gemidekı dok
torun raporuna na1.aran h. ta olanlarla 
hamile ı.-e,ya emzikli kadınlar knmara
lara mea:anen yerleştinlttektir. Yol
cular seıabat müddetince yıyttcklerinl 
kcndıleri beraberlerınde göturccckler
dir. Vapurun kantınmdc mC'\ cııt 7iye
c<'klerden para nıuknbıliııde istıfade e
dilebilcceğı gibi yalnrz bır sıcak cor-
1.ıaya münhasır olmak üztt"P. ıınlclım 

• nisbctınde istiyenler ucreti mukabi
tur, ateşın clthayayı sarmasıaJ bek- imde t'Orb:ı verilt'bılir Kamanıd!I ya· 
}emek ve ondan sonra müdahale· 'ıtırıl n hastalara keza parası nmkabi· 
t1e J,uloamak her:haWe fay....._ liDde run tu"Slye edecegi y<.>mek-

dan ziyade noksanı çok yanm Wc ller ya lır. 

--~~~------------~~--

t • L:.... 1 k.__ M h - ~ 8 - Zonguldaklan ,;e S:ım mdat 
e un O aea ur. eş ur S8Safir. tr-le dah le gıd ""k 1 t . . _ •• ~.. e~~ yo cıı ar ıc;ın bı.. 

- Demır tavında ıken tlöğülür.. lfmanl.ıra muvasalatbn giinli saat 18 
~ l2Zn BEN1CB de tr('"l\er t.al\rik e\tirılccı?ktir. 
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Bu akşamdan itibaren ' I 
TAKSİMKRiSTALBAHÇESİNDE I 

Tanburi SalAbadtUD Pınar ve kemani Necati TOkJ&J'ın 
fı~ıe meml~eUn en maruf musiki San'aü:irlaruu bir arada dbıJeybılz. 

Bayanlar Sazendeler 
8 U Z A N Piyanıst FEYZİ ASLA."IGİL 
:N E Z f D E Klarnet ŞÜKRÜ TU~AR 
C A N Udi SEl..A.!'lı1KI.i ABDİ 
FA i K A Kanun iSMAİL GtiZELYUVA 

eMktup açıldı; muhteviyah gayet kısa, 
fakat, saf bir kalbin ifadesi idi 

NA D i RE Hşnende AKSARAYLI YAŞAR 
il E V H İ B Z Hnnende llA'\IİD DİKSES 

M~eııln ıöstercllii büYiik kd.a'k!ı.rlığa raimen tiatl:ır p.yet dıverulll'. 

Pazar gOnlerl s;;ı:~ MATİNE KONSOMASYON 27 1/2 Kuruştu Bir kenara ~i, muhavereyi 
takibe bapadı: 

- Domek hayırlı bir iş için ge
liyomun öyle mi? 

- Evet... 'l\ıı:gut reisi arryo • 
nmı! 

Turgut hu sözü duyum:a yerin
den kalkmak istedi. Sinan paşa 
bir göz işareti yaptı. Bu hareke
tine mani oldu. Sözü siirdi\rdü: 

- TıUrgut reisi ne yapacaksın? 
- Ona bir mektup var. 
- Kimden? 
- Söyliyemem .• :Ancak kendi· 

8'ne aöyliyebilirlm! 
- Amma ben adamı söyletme· 

ilini bilirim! 

- ······ 
Turgut, sözle işe müdahale etti. 

Sinan paşaya türkçe 60rdu: 
- Bırakın bana söylesin paşa.. 

le ne ise tabii 5ize arzedeceğiz.. 
- MStubu benim yanımda a

çacaksın amma .. 
- Hay, hay paşam! 
Twıgut, bu mükiıleaneden bir 

teY anlamadan tbekliyen delikan
hya Venedik lisanı ile sordu: , 

- Nerede getirdiğin mektup? 
- Yanımda .. Fakat admse~ 

Tem>em! 
- Aradığın adam benim .. 
- Ben Turgut reisi anyon.mı.. 
- İşte Turgut reisin karpsııı-

iasm! 

:ıa yeroe diz çökmüş bwunan Al
fiyeriyi kaldırdı: "9 Pek yakında biiyük slirprliler, Td: t0099 " 

- Buna cevap istiyor musun? 
Diye sordu.. Delikanlı boynunu 

ıbir tarafa çarpıttı: 
- Verirseniz tabii götüreceğim! 
- Öyle ise bekle!.. 
Sonra da çavuşu çağırd~ emir 

verdi: 
- Bu ndmnı alın, aşağıda ağır

layın. Düşman değil dostttur ve 
biz çağırınca yine ıburaya getiri!'
•• 1 

sınız ... 
Alfiyeri dışarı çıktı. Sinan paşa 

mektubu işnretle ilfıve etti: 
- Mektubu aç:mıyacak mısın 

Tul"gut Bey? 
Mektup açıldı.... Muııtteviyatı 

gayet 'kısa fakat saf bir kalbin 
aaınimf ifadesinden ibaretti. Kap
tan paşanın da gözlerile Udtip et
tiği satırlarda şunla:- vardı: 

•Denizlerin hfildmi yüce Türk 
~aptanı Turgut mnirale: 

cSize bu mektubu babamın ha
c'beri olmadan maiyetinin rızası · 

Ambalaj Sandıkları 
• 
isti yenlere Müjde 

Sandıkçıhğa Ait Her Tesisatı Haiz 
Fabrikamızda Her Cins Keresteden 
Her Çeşit ve istenilen her Şekil Am· 

balaj Sandıkları Yapllmaktadır. 
Fabrikamızda imal edilen san dıklar dalına düzgün verilen ölçt" 

ve siparişe uygun fiatta ehven ve yapım itibarile sağlam ve temiz
dir. Miktar tıer ne kadar vlursa ol sun mallar sür'atle yapılır ve ta· 
~ıu edilen friinde teslim olunur. 

Adres: 
lstarlbul Kü4ü..1tpazar Sabun

hane sokak No. 24 
Sağlam Sandık Fabrikası 

Telefon: 22195 
chillıfına yazmakla büyük bir ha- -------------------------
cta işlediğimi zannediyorum. A•keri Fabrikalar Satı. 1 J .. 

Tü k p d" h T bl •lanbul Komutanlığı Sa-
c r a ışa ı ra usu zap • nalma Komi•yona 

cıtetmeğ k · B k tınalma Komiıyonu e arar vermış. u a - ilanları 
crarı burada alıkoyacak kuvwt ilanları 
cım~ut değil. Fakat lbalbamın boş 
eyere inat ve ısran birçok zaval
clının kanını hElba ettirecek. 

100 S&ııdık Taıdte Levha Alınacak GOlhn.ne bastnnesinde yaplııcak bir 
inşaat işi 29/4/941 günU saat 11,30 da 
pazarlıkta ihale edıtcccktır. Kcşıf be
deli 1640 llrn 10 kuııa.ştur. Kat'l temi
natı 246 liradır. Şartnamesi her gün 

26 Nisan 1941 
18.00 Program ve Memleket Saat 

Ayan. 
18.03 Milzik: Radyo Caz Orkes

trası. (İbrahim Özgür İda
resinde) 

18.40 Müzık: Saz Eserleri (Yaylı 
Sazlar). 

19.00 Konuşma: (Günün Mesele
leri). 

19.15 Milzik: Halk Tilrkillerl. 
19.30 Memleket Sant Ayan, ve A

jans Haberleri. 
19.45 Kon~-rna: Ziraat Takvimi. 
19.50 Müzik: Kanşık Şarkı ve 

ve Türküler. 
20.15 Radyo Gru:ctcsJ. 
20.45 Miızik: Radyo Fasıl HeyeU. 
21.30 Milzlk: Radyo salon orkestrası 
21.30 Mllzik: &dyo Salon Or-

(Violonist Necip Aşkın İda
resinde). 

22.30 Memleket Sant Aynrı, Ajans 
Haberleri; Ziraat, El.ham -
Tahvildt, Kambiyo - Nu
kut Borsası (Fiyat). 

22.50 MOzlk: Dans Milzlğl (Pl). 
23.25/23.30 Yarınki Program ve 

Kapan~. 

Bir Çok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 

Gençliklcrune ma~r olarak guzellıklenının temact n 
kılacak olan yüz tuvaletine !bigane .kalmışlardır. Kadı 
kat edilmesi pek anifüiın olan no.kta: (Cildin incelik \' 
vetini ebediyen muhafazadır. 
Seneler, binibir vazüe içinde ~alışan ve yorulan genç 
nn lbraman 'Clü.,.cnnanıdırlar. Bedeni ve dimaği yornun! 
neticooi 13uddeler elastiki~t ini ka~"bederler ve cilt e 
diye taMSif edilen avarızı (R ÜT.gar ve güneşin de t~rı) 
sule getirirler. İşte bu g:bi halatta ve bu gıbi avarııa 
Kram PC11tcv; terilci'binin kuvvet \"C kudreti sayesınde c 
ler ve harabiden lkurtarır. Yüz binlC"rcc kadının tccrubt 
ve sevdiklerine tavsiyeden hali .kalmadığı Krem P r 
günde yıapıl:ıcak 3 - 5 dakika llk bir masajın ne gıbi h• 
yarattığını pek kısa bir zam anda siz de :muterif olncııı 
Krem Pertev'in :ranm asırlı k lb~yne-lmilel şo1ıreti ası ıı 
dir. Ondan istifade ediniz. 

lstanbul Hava Mınbka Depo .Am"rliği 
l - 100 adet 150 : 200 atmosfere 

mütehammil 6 M3 lik oksijen t\lpü sa

tın alınacaktır. 

2 - Kat'I teminnt olıın 1200 lira-

nm BakırkSy M:ılmudürlU 
nlarak makbı.zl, ı y e tıirl 
Salı gunu saat 14 dt- Ycş 

Mıııtaka Depo Amiri ı sa 
misyonunda bulunm 1 '"1. 

Devlet Demiryollan ve Lim~nlan f şletme U. itlaresi ir 
.Aşağıdaki cedvclde miktarları, muhammen bedeli ve tcminatlnri1 

mahnlll gösterilml$ olan iki kalem balast kapalı zarf usullyle nyrı aff' 
nacaktır. Milnaknsa 5 Mayıs 941 Pnurtesi günü birinci kalem saat 1 
kalem saat 11 de olmak üzere Sirkecide 9 İşletme blnas~da A. :&. 
taAıfındnn yapılacaktır. 

İsteklilerin teminat ve kanun! vesikalarım lhUva edecek knpall 
ayııi gün birinci kalem için 9 a kndnr, ikinci kalem için saat 10 a ır. 
yona vermeleri ltızımdır. 

Şartnameler parasız. olarak komisyondan verilmektedir. 

Çekmece 27 
lspartakule 41 

6000 M3 
llOOO M3 

12600 
12600 En usta Venedik ressamlanmn 

birçok tal>Wlanııu yaptıklan Tur· 
Jlldu genç adam tanımakta güç • 
lü'k çelımedl Der.hal diz çöktü. 
koynundan ~ıkardığı ibir kağıdı 
Ciptü, reise uzattı: 

cTrablus şehri hi~ir mu.kave
cmet gösterecek halde değildir. h 
cker yok, silah yo!k, cephane yok. 
chalk bizden memnun değil .•. Sa
cbahleyin •babamın huzuruna çı
ckarılan Türk elçilerini beQ de 

Tahmin edilen bedeli 30.000 lira o
lan 500 sandık teneke levha Askcr1 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez 
satın alına komisyonunca 30.4.941 Çar
ıamba günü &ıat 14,30 da pauırlı.ltla 
ibııle edilccekUr. Şartname 1 lira 50 
kuruştur. Muvakkat teminat 2250 lira
dır. Taliplerin mczkllr gün ve saatte 

komisyonda görülebilir. İsteklilerın Üsküdar icra memurluğundan 
belli ıün ve saatte Fındıklıda satın -----------------..--------
alma komisyonunda buiunmalan. Yakacıkta Vezlrçeşme Abdullahbey 

,. 

- Buyurun mektu'bunuzu! 
- Kim gönderi)"Ol' bunu ? 
- Trablus eyaletini Senjan fÖ'" 

•alyeleri namına idare eden şo
Talye Benetlt) Kardininin küçük 
kızı Anjello Kardini gönderiyor! 

- Anjello Kardini mi dedin? 
- Evet. •. 
~t biraz durakladı. Düşün· 

dil. Fakat bu &ni tanıyamıyor, 
sahibini kestiremiyordu. 

Sinan paşa gözlerıni Turguda 
f"e'Vinniş, mektUbun açılmasını, 
muhteviyatını kendisi de g<i7.den 
gcçiımeği !bekliyordu. Turgut hi· 

cdinledim. Teklifleriniz makul ~ 
c~rindedir. Her şuurlu mahlUk 
cgibi ben de farkediyorum. Yal
cnız babam müstesna .. 
cıBu mektuıbu size getiren genç 

ede babamın muhafız zabitlerin
dendir. Onu ikna ettim. Kendisi· 
enin de muhafazasını rica edi -
cyorum. 

cŞehri boş yere topa lutmayı
cnız .Bu, hem ileride Jazım olacak 
ccephanenizi 'boş yere israf etmek 
cıhe mde sizin olacak bir şel\ri tah
crip etmek gibi ilti başlı zararı 
cımuciptir. 

(Aıbas Var) 

~llfJlllllllmmnımnııınnmınnıınır.-ınınınt1nmnıınıııınıııııınıınııııımıın• 
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Para B!riktirenıere 1 

28.800 Lira ikramiye Veriyor ! 
ı:::: 

i~Zinat ~nlr•11ada lmmltarab •• ibbarsa.z tasarruf hesaplaında en 5!i 
~aı 58 linA ltwu.nanlara aene4e t defa ~ekilecek kur'a ile aıaiıdaki ~ 

1 
pliııa ıöre ikramiye datıtıt.caktar. § 

1 
: ·~' ı.; ~ ~= u:- ~1-
, • _. • 1.000 • 

<il • 101 • • t.IOO • 1iiii 
lM • • M • l.ooo • ~ 
1%1 • 41 • 4.800 • 1 

1 ıu • 20 • a.zee • 1 
DiKKAT: hdaplanndald i>eralar bir .etıe ıc:.nde so liradan 

atab düşmıyenlere ikramıye ~ıktıtı ~d:rde % 20_ fnzlasıle verile-1 
cektir. Kur'alar senede 4 defa: l Eylul, 1 BirincıkAnun, 1 Mart 

ve ı Ha.ziran tarihlerli:rıde çekilecektir~ ı 

llJiDllDalP:-

komisyona müracaaUarı. c312b 

+ 
HOO Jlllıln Yerli fpek Kmm.t AlmaCals 

Tahmin edilen bedeli 15.000 lira o
lan 5000 metre yerli ipek kumaş As
Jı:erf Fabrikalar Umum MüdürlOğQ 

merkez satın alma komisyonunca 30.4. 
841 Çarşamba g(lnü saat 15 de pazar

lıkla ihale edilecektir. Şartname para
sızdır. Muvakkat teminat 1125 liradır. 

Taliplerin mezkOr giln ve saatte ko-
misyona mUrncnaUnrı. c.3125> 

_. Dr. IHSAN SAI\11 .... 

TiFO AŞISI 

, 3275, eoknk 103 No. da mukim iken halen 
Ikamctgiihı meçhul berber Emin ve
resestnde Rüşenc iUın yoluyla tebliğ: Beher kilosuna 48 kuruş fiyat tah

min edilen 10 ton toz ecker 29.4.941 
günü saat 11 de p:ıznrlıkla satın alı 
nacaktır. Muhammen bedeli 4800 1i 
ra olup kat'! teminatı 720 liradır. İs 
tcltliflerin belli gün ve saatte Fndıklı
da satın alına komisyonuna gelmeleri. 

c3180> 

Bir b 4nnya ynptınlncak dahill yan 
ıın söndilrme tcsis:ıtı ac;ık eksilt
me lle 28/4/ıt4ı ınnn ihale edilecektir. 
Keşif bed .. li 9709 lirn olup ilk tcrnina 
tı 728 lira 18 kuruştur. Şartnamesi 

her gün komisyonda görülebilir. is 
teklflt-rln belli gun ve saatte Fındıklı 
da satın alma komisyonuna gelmeleri. 

«2889> 
J~-

Takfur Nalbnı;yona Murisinlz Emi
nin borcu olan kırk liranın Eminin 
vefatiylc sizden hnciz yoluylo tahsili 
hakkında vfıki takip talebi üzerine çı
karılan ödeme emri ikametgfıhınızın 
meçhuliyctl h:ısebiylc bUfıtebllğ inde 
edilmekle İcra Hiikhnllğincc ilfuıen 
te~lignt ifasına karar vcrilmişUr. 
Işbu iltının tarihi neşrinden itibaren ' 

bir ay znrfındıı borcn karşı ıtlrnzınız l 
varsa bildirmeniz yine ayni mfiddct 
zarfında mal beyanında bulunmanız 
aksi takdirde İcra ve İflfıs K. alfıka
dıır maddclC'rl hukümlcrinln tatbik edi
leceği tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 940/2762 ----------=--ww 

Tifo ve paratifo hastalıklarına 
tutulmamak icin tesiri kat'i 
muı.fıveti pek emin taze ası- , Dişlerinizi muhafaza etmek ister 

, seniz, s;ılıah ve gece yatarken RİDA 

Cönüllü hasta bakıcı bayan• 
ların 1ab,,detoı1me tevzi 

merasimi 
Gülhane, Haydarpnşa ve Gümüşsu

yu hastanelerinde muhtelif Ta. !erde 
gönüllil hastab:ıkıcı kun;lnnnı ikmal 
eden bayanlann şahadetname tevzi 
merasımı Nısanın 27 Pnzar gunü saat 
1 5dc Beyoğlu Holkevi salonunda Ya
pılacağından bu bııyanlann mez.İcıır 
merasimde bulunmaları iUın olunur. 

dır. Her eczanede bulunur. J Dlşsuyu mnhlillü ne dişlerinizi fırça 
---ıiKııiiuiitiiuiisııiiı•4iıiı5:..iiikıiiuiııiru;.;sMt,;,uriii.____ layınız, nkabinde gnrgarnsını yapınız. 

(~ _____ A_s_k~e_r_ll_k~_İş~l_e_r~l~~---) 
YOKLAMAYA DAVET 

Fatih As. Ş. den: 
ı - Bütün Şubeye mensup (S37) 

doğumlularla İhtiyat erat yo~larna
lan ve Eytam Eromll ikramiye yokla
malarına 21/4/941 Pauırtesi gilııün
den itibaren devam cdllcccktlr. 

2 - İhtiyat yoklamalanııa müraca
at edeceklerin bclıcmehnl aşağıda 

21/4/941 Pazartesi 
22/4/941 Salı 
24/ 4/ 941 Perşembe 
25/4/941 Cuma 
28/ 4/ 941 Pazartesi 
2!1/ 4/ 941 Salı 
30/ 4/941 Çarşamba 

2/5/ 941 Cuma 

5/5/941 Pazartesi 
6/ 5/941 Salı 
7 /5/941 Çarşamba 
8/ 5/94 ı Perşembe 
9/5/ 941 Cuma 

12/ 5/ 941 Pazartesi 
13/5/9U Salı 
l4/5/ 9U Çarşamba 

15/ 5/ 941 Pertembe 
16/5/941 Cuma 
19/ 5/941 Pa:z.arteıl 
20/5/941 Salı 
21/5/94 ı Çarşamba 
22/5/941 Perşembe 
23/5/941 Cuma 
26/5/941 Pauırtesl 
27/5/941 Salı 
28/5/941 Çarşamba 
29/5/941 Perşembe 
30/5/941 Cuma 

2/6/941 P:ızartcsı 
3/6/941 Salı 
4/6/941 Çarşamba 
5/6/941 Perşembe 

6/6/941 Cuma 
9/6/941 Pazartesi 

10/8/941 Salı • 

ila~at ErU 

gosterilcn günlerde her mOkellef do
ğumu itibariyle (Not) rılarnk mez
kı'.ir günlerde müracaat edecek, aksi 
takdirde Askerlik Mukcllefıyeti Ka-
nununun 94 maddeslnc tcv.fıkan 
cöreccktir. 

Yotlamalan 

ceza 

Bütiın şubeye mensup 322 doğumlular 
> > > > > 
> > > > > 
> > > > > 
> > > 323 > 
> > > > > 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
~ 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 

324 
> 
> 
> 

325 
> 
> 

326 

> 
> 
> 
> 

327 
> 
> 
> 

328 
> 
> 
> 

329 
> 
> 
> 

330 
> 
> 
> 

331 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

i ta.nbuı Vrüncü İcra Memurluğun
dan: 

Bir alacağın istifasının temini için 
haciz edilip paraya çc.,,.rllmcsınc ka
rar. vt-rilcn bir aedt Odorland marka 
yeşıl boyalı 936 modeli tenczzGh oto-

• ıPob li Şışlide Tayyareci Cemil soka
trında Otomobil karoseri atölyesinde 
3o/4/ 94l güııı.i sant lG da birinci açık 
arttırma ile satılacaktır. 

Is ı gUn in k•ymct nin dörtte üçünü 
bulmn~ığı takdirde 6.5.941 gün ayni 
saatte Iklnci arttırma suretiyle satıla-
caJ?ı ilfın olunur. 940/4280 

~ T. ış Baaka11 r.,.. ... °I; j 
li \ 

Küçült T ıuarral li~ !· 
heıapları 1941 li~ 

li "L • Pi A ~~ ~~ 111ramıye anı ~ 

li~ KEŞİDELER: 4 Şubat, 2 lıla715 li~ 
li~ 1 Atustos, 3 İkinclteşrln li~ 
li~ tarihlerinde :yapılır. li~ 

li~ 1941 ikramiyeleri ~l 
~ li 
~~ ı adet 2000 LJık = 20('l0.-Lfra li~ 
li 3 > 1000 > = 3VOO.- :ııı ~ 
li~ 2 > 750 > = 1500.- > li 
~ 4 > ııoo > = 2000.- , 

li~ 8 > 250 > = 2000.- > 

Ademi İktidar ve Belgevşe 
Muhterem doktorlann, ecza depolarının ve eczanelerin nazan diıJ 
Dr. RCHARD VEISS'in bütün dünyada tanınmış genç ve dinç 
natın husye ve hormonlanndnn mü.c;tahzar ve ZAFİYET, DİMJ\G 
GUNLUGU, ADEMİ İKTİDAR için kullanılan 

VIRILINETS 
ve kadın hastalıldan tedavisinde kullanılan 

FER TILINE1 
Tabletleri Piyasamıza Gelmiştir. 

.......................................... ~ 
Bir Vapur Acentesi Sabık Müdürü 

'ı Türk Tebcasından Tilrkçe, İngilizce, Fransızca ve k:Ui Jlll)~ 
İtalyanca, Almanca vesait lisanlara Aşina, mfistnkillen muhn?>e 
muhasebeyi yarma{:n muktedir tccrlibcli, mukernmel serlifıka ve 
raıısları vardır. İş arayor. (R. M.) rumuziyle İstanbul 176 posta 

ı su adresine ynz.ılması. 

e TAKVİM e ~ 

Rumi 1357 Ka ım Hicri 13H 

NİSAN R. EVVEL 

13 170 29 
Yıl 9U ıu 4 Va'iah Eunl 

S. D. Va.kit S. D 

NiSAN - ----
6 06 Günt'f 10 06 

26 
13 12 Öile 513 
17 Ol İkind! 9 02 
20 00 Akşam 12 00 

Cumarte~i 
2110 l'al.sı 1 42 
4 t2 imsak 818 

1 
Deniz Levazım Satıtl 

Komisyonu l lanlat' 

12 Düzüne Çatal 
12 > Kaşık 

12 > Bıçak 

200 Adet DOz tobak 
100 > Çukur tabak 

15 > Tevzi kepçesi 
500 > Kınlmnz b<ırda~ 
Yukarıda cins ve mlktnrı 

kalem eşya 28 Nisan 041 paı 
nü saat 14 de pazarlıkla nl ~ 

İsteklilerin belli giln ve sıııı 
611Tlpaşada bulunan komisyon' 
cnatları. .3238> 

... . -~ JDARUINI BllUI 1$ BANı<ASI~ 
~R_AMiVELi HESAP ,J 

Yedikule Türk-Ermeni Hastahanesiııdl 
iLAN ;, 

Maden KömOrO Krlble veya Marin larını bildiren kapalı zartlar~ 
lave 200 ton. Perşembe günü akşamıno 1<9 r' 
Hastanemlıe lhım olacak yukarı- mak ılar BQyük _ Yeni :ııaıı 'J 

da evsaf ve miktan yazılı 200 ton kö- _ ç 1 ,,. 
mürli eksiltme suretiyle satın alına- Türk - Ermeni Hastanes 

• 11/6/941 Çarşamba 

12/8/941 Perşcm~ 
13/6/941 Cuma 
16/6/941 Pazartesi 
17/6/941 Salı 
18/6/941 Çarşamba 
19/6/04ı Perşembe 
20/11/941 Cuma 
2.3/6/tMl Paı.arteııl 
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~ 35 > 100 > = 3500.- > 
li 80 > 50 > = 4000.- > 
li~ 300 > 20 > = 6000.- > 

<Sğmdon tallpledn en muvahk ea..t- mü•acnaUan. -j 
Sahip ve Batmuharriri: Etem İzzet Benice - Nesr"yat DirektörO Cevdet 
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